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T evfik Rii~tii B. Parise gitti, 
F rans1z ricalile gOI-ii~iiyor 

Fransiz hariciye naz1r1 M. Barth_ounun 
· F rans1z meclisinde beyanab 

Paris 26- Hariciye vekili Tov· 
fik Riittii bey diin sabah Parise 
gelmittir. Tevfik Riittii bey ogle
den aonra Romanya, Yugoslavya 
"e Yunan el~ilerini kabul etmif, 
"erilen ~ayda ge~ vakte kadar el· 
~ilerle goriitmii~tiir. 

Paris 26 (A.A.) - Anadolu 
ajansmm hususi muhabiri bildiri· 
yor: T evfik Rii,tii bey bugiin biri
biri ardmca FrP '""IZ hariciye na· 
zm M. Barthou~u batvekil M. Du· 
mergi ziyaret edecek ve saat 15 te 
l'eisicumhur tarafmdan kabul olu· 
nacakhr. 

Bugiin sefaretin verecegi rtgle 
ziyafetinde bazt naztrlarla harici
Ye enciimeni reisleri ve hariciye 
erkam haztr hulunacaklardtr. 

Frans1z hariciye naz1rtmn 
beyanat1 

Paris 26 - Hariciye naztn M. 
Barthou mehusan meclisinde ha
'rici siyaset hnkkmda uzun beya· 
ll,Alta bulunmu,tur. Batvekil son 
yaphgt seyahat esnasmda Lehis
tan ve Cekoslovakyada gordiigii 

iyi kabulden biiyiik b ir memnuni· 
yetle hahsetmis ve sonra demis.· . . 
tir ki: 

, «Sovyet Rusyamn Milletler ce· 
rniyetine girmesi Avrupa sulhu 

Tevflk RD,tD bey • 
i~in pek miihim bir hadiae olacak· 
trr. (Aikttlar) Sovyet Rusya Mil
letler cemiyetinde daimi bir izahk 
istemektedir. Fransamn bu husus
ta hath hareketi ne olacagma dair 
istizahlarda bulunmak straat gel· 
memittir. 

Y akmda Belgrat ve Biikreti zi
yaret edecegim. Bu memleketler
de Fransaya liytk hir k~hule maz· 
bar olacagtml tahmin ederim.» 

M. Barthou, bundan sonra M. 
Titulesconun senasmda bulunmut 

Otelin bodrumunda ceset 
Cesedin, on sene evvel i~lenmi~ bir 
cinayet eseri oldugu tahmin ediliyor 
Diin Sirkecide ~umnu ismin

Cleki otelin bodrumunda bir ce· 
•et bulunmutlur. Hadise t;oyle ol· 
lllUflur: 
· Sirkecide Demirkapt yolu iize
linde bulunan ~umnu oteli uzun 
lniiddet Bursah Ahmet efendi i~ 
tninde biri tarafmdan itletilmit 
~e bir ay kadar evvel Ahmet 

·efendi oteli btrakmttllr, Bir ay· 
dan beri metruk duran otelin sa· 
\ibi hinay1 tamir ettirmege bat-

lalllft ve bir ka~ giinden beri ~a· 
hfan ustalar otelin iist ktsmmm 

tarnirini ikmal etmislerdir. Bun· 
dan sonra hodru~ kabmn la· 

lllirine atra gelmit ve dun usta
lar alt kata inerek yeniden stva· 

~-k iizere duvarlan sokmege bat-
•rn.,Iardtr. 

Arnelelerden hiri bodrum du
"anntn hir tarafmdaki stvalart 
80kti.igii strada stvamn altmda 
duvartn diger lustmlanndan ayn 
olarak 1-~tondan yaptlmt~ bir 

' ~ar~a bulundugunu gonniis ve di
Rer ameleler ile h irlikte kazma
larla bu betonu ytkmaga ha,1a
lllttttr. Betonun bir parcast ktrt· 

~1P delik a~1lmca i~ind~ hir Yl· 

atn insan kemigi ibulundugu gO-

riilmiit; ve ameleler korku i~inde 

sokaga f1rlayap zabttaya haber 

vennitierdir. 

Miiddeiumumilik ve zabtta 

otel bodrumuna giderek kemik· 

leri ~lkarmatlardtr. T ab~bi adli 

tarafmdan yap1lan muayenede 

kemiklerin ge~ bir adama ait 

'oldugu ve cesedin on sene kadar 

evvel buraya sa.klanarak etleri

nin orada ~iiriidiigii teabit edil

mittir. Cesedin erkek ve ya ka

dm olup olmadaga heniiz anlat•· 
lamamt'flJr. 

Bu kemiklerin bir cinayet ese
ri oldugu anlat;tlmaktadir. Miid-

deiumumilik ve :zabtta derhal tah· 
kikata ba~lamlfllr. Dun gece ge~ 

vakite kadar bir ~ok kimseler is
ticvap edilmif ve hir ka~ ki·ti 

·zan altma almmtthr. Tahkikat 

devam ediyor. 

San' aya dogru 
Kahire 26 {A.A.)- Hiideyde

den bildirildigine gore Emir Fey· 
sal, lntaatma San'a iizerine yiirli· 
mek emrini vermi§tir. YemenliJerin 
daglardaki mevzilerine kar§t §im· 
diden taarruz ba,Iamt~hr. 

ve bugiin Tiirkiye hariciyt vekili 
levfik Riittii beyle aorii,eceiini 
.Have eylemittir. 

Naztr Fransan1n, bu auretle bir 
dostluk siyaaeti takip ettigini, si· 
lihlart btrakma meselesinde ken• 
di,inin takip etmekte oldugu siya• 
ietin, seleflerinin takip etmit ol· 
duklar1 siyasetin ayni oldugunu 
soyledikten sonra demittir ki: 

«Bu siyaset, emniyet i~inde si· 
lihlart btrakma ve hukuk miisa· 
vab siyasetidir. Ancak Fransa, as
kerlik tetkilita haricinde ve fakat 
askeri mahiyette yaptlmakta olan 
tetkilitm viicudundan bihaber de· 
iildir. fransa, muahedeler ahka· 
r.una tibi olmaga rnecbur olan Mil
letler silahlanmakta iken kendi ai
lihlarmt btrakmagt akbul edemez. 

Hiikiimet, 17 niaan tarihli nota· 
stnda Franstz siyasetinin daima es
ki f.ekli ile devam etmekte oldu
gunu teyit etmift ir. Silihlar1 btrak· 
rna konferansmm elde edecegi ne· 
tice, silahlan b~rakma olmahdtr. 
Muahedeleri ihlil etmek suretile 
yeniden silihlanmagt muhik ve 
me'ru ktlmak olmamahdtr. (~id
detli alkt,Iar).,. 

Hariciye naztrt bundan sonra 
Sar meselesinden hahsetmit ve 

[Devarm ikinci aahiEede] 

Romen kabinesi 
degi~iyor mu? 

Otoriter bir hiikumet 
te~kilinden bahsediliyor 

Biikret 26 (A.A.) - Havas 
ajanst bildiriyor: Kral ile M. Ta
taresco arasmda hilhassa harbiye 
nezareti hakkmda hir anlatma ol
madtgt takdirde bir kabine buh
ramnm oniine ge~ilemiyecegi kuv
vetle soylemnektedir. M. Tata
resconun kabinenin hep birlikte 
lis.tifaamt vermekten ~ekinmiye

cegi zannediliyor. 
Buhran olursa, bunun ~ agtr 

olacagt muhtemeldir. Ve !ayet li
beral ftrka iktidar1 terkederse, ta· 
mamen metruli ~e~eve i~inde bir 
hal ~areai kolayca bulunamayaca
ga benzemektedir. 

Budapette 26 (A.A.) - Ha
vas ajanst bildiriyor: 

Biikretten gelen haberlere gore, 
zahitler tarafmdan maretal Ave
reskoya yiizlerce istidalar gelmi,. 
tir. Marefal istidalart krala gon· 
denni,tir. 

Y eni bir hiikiimet te1kili husu
sunda M. Averesko, M. Bratiano 
ve M. Argetoiano aralarrnda mii
'%akerelere ba,lanclrgr fayidir. Bu 
Jayialara bak tlrrsa, hattti otoriter 
bir rejime dogru gidilmesi de dii
funiilmektedir. 

BWkret 26- Rador ajanst ka
bine buhram ha.kkmdaki fayta· 
lart te'kzip ediyor. 
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Iskenderiye seferleri 

Biiyiik temizlik, miikem
mel servis, tam disiplin 
Iskenderiye seferleri bizim i~in en 

kuvvetli propagandad1r 

lskenderlye hatt.na 
Deniz yollan idaresinin lsken· 

C:leriye seferleri etrafmda zaman 
zaman gazetelerde miinakatalar 
oluyor. Bu hususta fikir soyliyen· 
lerin hir ktsmt seferlerin devamt· 
na taraftard1r. «~iinkii, diyorlar, 
oraya i~letilen vapurlartmtz eski
ce de olsa kamara, salon tertibah 

elveri,!idir, yotcular rahat gidip 
gelehilirler, yollan da icabmda 
~aatte on bet mile kadar ~tkabilir; 
temizligine, yerr.~klere de dikkat 
ediliyor. Bu ~erait i~inde Atina ve 
lskenderiye sularmda Tiirk baY'ra· 
gmm dalgalanmast hizim i~in iyi 

bir P!Opaganda mahiyetindedir.» 
Aleyhtar olanlar da, buhran ve 

giimriik tahdidah dolayiSile yiik 
nakliyatmm ehemmiyetsizligi, yol
cu gidip gelmelerinin azhgt bu hat 
seferlerini daima zararh hir hal· 
de hulunduracagt i~in hiit~emizin 
genit olmadtgl boyle bir zamanda 

I 

lfleyen lzmlr vapuru 
liizumsuz yere masraf etmenin mu• 
vaftk olam1yacagmt ileri siiriiyor .. 
lar. 

Bu ayh&flnda <etzmir» vapurile 
iskenderiyeye kadar bir seyahat 
yaphm ve ayni vapurla ge~en haf· 
ta avdet ettim. Eskiden gazeteler· 
de lskenderiye seferlerinin liizumu 
veya liizumsuzlugu etrafmda yaZI• 
lar gordiik~e fOyle hir goz gezc1i
rir, dogrusu ya, uzun uzad1ya hu 
mesele etrafmda dii,iinmez, han· 
gi taraf m hakh oldugunu anla· 
mak i~in fazla zihin yormazdtm. 

Bu seyahat hana bu kusurumu tas
hihe vesile te~kil ettigi i~in cid
den ~ok memnunum. 

Gerek «Ege» ile gerek «fz. 
mir>> le seyahat etmill arkada,Iar· 
dan deniz yollart ic!aresinin va· 
purlarmdaki intizam, temizlik, 

[Devanu 4 Uncii &ahifede] 
K. $. 
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Amerikacla Roosevelte kar,r (Hi~ bir fey anlanuyanlar cemiyeti) 
kurulJu! - G azetelerden -

- Sizin saa tiniz de be, dakika geri k altyor oy le mi mist~r Bravn ~ •• 
- Evet dostuml ... 

- 0 halde ne dururoruz, (Saatleri geri kalanlar cemiyeti) kuralunJ .•• 



Sahife 2 

Matbuat hiirriyeti 
takyit edilmiyecek 
Dahiliye Vekili " Biz mat

buat hurriyeti diye 
baguan adamlanz, diyor 

Ankara 26 - Biiyiik Millet 
meclisi diin toplanmaJhr. l~tima
da inhisarlar umum miidiirlii
pniin hiit~esi konu.ulmu"', inhi
Hrlara ait layiha aynen kabul 
edilmittir. 

Bundan sonra matbuat umum 
miidi.irli.iiii tet~kilatma ait layiha 
miizakere ve kabul edilmistir. Bu . 
miinasebetle dahiliye vekili ~iik-
rii Kaya bey beyanatta bulun
muflUr. 

~iikrii Kaya bey son zamanlar
.cJa gazetelerde ~1kan bazt yan
ltt havadislerden bahsederek bu
JW.n fena bir tey oldugunu soyle
mit ve demi~ir ki: 

Gayemiz, matbuatla tetriki me
aaidir. Hiirriyeti matbuah takyit 
h~ bir vakit a.khmaza gelmez. 

Bizim gen~ligimiz, ve bugiin 
i~inizde bulunanlarm bir ~kla
rmm gen~Jigi hiirriyeti matbuat 
basretile ge~mittir. 

Biz, «hiirriyeti matbuat» diye 
mektep kotelerinde bagaran adam
larlZ. l~imiz<le zmdanlarda ka
lanlar ~oktur. Hiirriyeti matbuab 

takyit etmek asia hallr1m1za gel
memi~tir ve gelemez. Ve boyle 
hareket elimizden de gelmez. • tiip
hesiz sesleri • ve zaten hastahgm 
ilac1 da bu degildir. Biiyiik ~efi
miz bunun gene hiirriyet)e tedavi 
edilecegini &Oyliiyor. 

Bizim tutmamaz lazam gelen 
yol budur. Bu yol, matbuat erba
bile t~riki mesa1 ederek matbu
abn kudretli ve kuvvetli telkin
lerini memleketin menafiine tev
:ih etmek ve bu gayeye birlikte 
,Uriimektir. (Bravo sesleri). 

Diger bir d~iincemiz de mat
buat kanunu hak!kmdadtr. Malii
mu aliniz matbuat kanunu ~ok 

yakm zamanlarda tslah edilmit
tir. Fakat matbuat umum mii-' 
diirliigiiniin bugiinkii vaziyeti bii
ttin diger netriyah da miirakabe 
etmek olduguna gore zannediyo
nrm ki, orada da ufak bir tadil, 
bir rotiit yapmak laztrndJr.)) 

Konya civartnda 
kaplan/a miicadele 
o~ koylii bir kaplanl 
gii~liikle oldurmege 

muvaffak oldu 
Konyada Pazarctk kazasmm 

~yhli Ceridi koyiinden otuz bcf 
yatlarmda Yusuf oglu Ibrahim, 
Ok kayas1 denilen mevkide gor
'diigii iki kekligi vurmak icrin ~ah· 
lar arasma siper aldtgl suada ora
dan ~1kan bir kaplanm kendisine 
yaklatmakta oldugunu gormii~tiir. 

Kaplanm bet- metre mesafe
ye kadar sokulmas1m f~rsat bilen 
Ibrahim av tiifegini kaplana tev· 
cih ederek alef etmi,tir. Agtr su· 
rette yaralanan kaplan derhal av
cmm iizerine ahlmtt ise de Ibra
him daha evvel ~ahlar arasmdan 
yana ~ekilmit, kaplanm hamleai 
de hota gitmi~.tir. Kaplan aldtgt 
ag1r yaranm tesirile yere ya~mlf, 
fakat Ibrahim yanma sokulmaga 
cesaret edemiyerek iki koyliiden 
Claha imdat istemittir. 

Ibrahim koyliilerle beraber kap· 
lanm yamna sokulurken canavar, 
ansazm hiicum ederek lbrahimin 
omuzuna ditlerini ge~irmif, fakat 
koyliiler ellerindeki demir kazma· 
lar ile kaplam, bafma vura vura 

AK~AM 

<;ift~ilere kredi a~IIIyor 
Ziraat bankasinin itibari sermayesi 

100 milyona ~Ikariiacak 
Ankara 26 (Hususi) - Ziraat 

bankasmm ISlah ve inki,aft i~in 

yeni bir liyiha hazarlanmtthr. La
yiha, balk ftrkasanm ink1lip pren
siplerinden miilhem ve ~if~ilerin 

· kredi ihtiya~lanm daha miikem
mel bir surette temine matuftur. 

Bu liyihanm esaslarma gore 
Tiirkiye cumhuriyeti Ziraat ban· 
kas1 ~if~ilerin kredi ihtiya~larmt 

tehvin ve zirai hareket ve faaliyet
lerin inkipfm1 temin ve bu mak· 
aatla kredi ve istihsal kooperatif
leri gibi iktisadi tetekkiiller tesis 
edecektir. 

Banka faaliyetini zirai sahada 

teksif etmekle beraber diger ban
ka muameleleri de yapacakhr. 

~iftQi pullara 
Tiirkiye Ziraat bankasmln bii

tiin mevcut ve matluplan bilciim
le haklar1, bor~lar1 Tiirkiye cum· 
huriyeti Ziraat bankasma intikal 

edecektir. Beter ve onar kurutluk 
olmak iizere iki nevi ~if~i pulu 

ihdas olunacak, bu pullar damga 
resmi kanunu miieyyidelerine ta· 

Harp endi~esi 
DiinyanJn vaziyeti gittik~e 

daha karanhk oluyor 
Filadelfi 26 (A.A.) -lki mem· 

leket arasmda kiiltiir miinaseba· 
hnm inkitaft ~in yaptlmif olan 
Amerika - Sovyet enstitiisiinde soz 
alan Sovyet sefiri yoldat Troya
novski, Amerikaya geldigi zaman 
diinya sulhu icrin duydugu endi~e
leri izhar ettigini hahrlatarak de· 
mittir ki: 

cO"zaman, Sovyet Rusya ile Ja
ponya aTasmdaki miinasebattan 
bahsetmemittim. Zira bu miinase· 
bat hakkmda nikbin idim ve Av· 
rupa ile Asyadaki umumi vaziyet 
hakkmda daha bedbin idim. 

Diinyanm vaziyetinin pmdi, o 
zaman tasavvur ettigimden daha 
karanhk oldugunu zannediyorum. 
Filhakika a~aktan a~tga bir harbe 
haz1rlan1'a tahit oluyoruz. Harbe 
batlamak i~in hangi vesilenin or
taya ablacagmt heniiz bilmiyoruz. 
Bor~lar, ticari rekabet, giimriik 
meseleleri gibi ikinci derecede bii
tiin meseleler, miitekabil muvafa
katlerle miimkiin oldugu kadar 
~abuk halledilmelidir. Zira, nisbe
ten ehemmiyetsiz goriinen bu me
seleler, beynelmilel havay1 zehir
lemekte, ve sulhun saglamlafhrtl· 
mas1 i~in yap1lan gayretlere mini 
olmaktad1r. 

Out agacmdan dOtmO§ 
OskUdrda 13 ya,larmda lbra· 

him isminde bir ~uk dun bah
~deki diit agacma ~11<arken diif• 
hliif kol kemikleri par~alanmJ~
hr. Yarah ~ocuk hastaneye kal· 
darilmlftlr. 

Zavalh ~ocuk kuyuda bogulmu§ 

hi olarak damga resmi kanununun 
11 inci maddesinin 38 numarah 
bendinde yaz1h her vesikaya be

~r kurutluk kanunu mahsusuna 
tevfikan noterlerce tevsik edile
cek her vesikaya da onar kurut· 
luk pul yapJttmlacaktar. 

Bankamn itibari sermayesi 100 
milyon Tiirk liras1 olacak ve ban
ka heyeti umumiyesinin karan ve 
hiikiimetin tasvibile bu sermaye 
bir misli artbrtlabilecektir. Ban· 
kanm sermayesi Ziraat bankasm• 
dan devir alacag1 sermaye, ihtiyat 
ak~eleri biitiin hak ve menfaatle· 
rinden, tahsil edilecek pullardan, 
senelik safi temettiiden ve un iize
rine mevzu olup devlet~e tahsil 
edilecek resimden her sene mak· 
tuan hiikiimet~e tefrik edileceli 
asgari bir bu~uk milyon liradan, 
1454 numarah kanun mucibince 
Tiirkiye Ziraat bankasma ait bulu
nan yiizde alta miktarmda para
dan, devlet~e fevkalade olarak ve· 
rilecek tahsisattan ibaret olacakhr. 

u~ nevi kredi 
Banka tediye edecegi kredinin 

Iran ~ahr Hz .. nin 
ziy.aretleri 

Gaz\ Hz. biiyiik bir 
ziyafet vereceklerdir 

Ankara 26 (Hususi) -lrC:n $a· 
h1 R1za han Hz. 16 haziranda An
karaya muvasalat edecekler ve 
ikametlerine tahsis edilen Millet 
Mecli!i riyasetine mahsus kotkte 
misafir edilecektir. $ah Hz.,. dort 
giin Ankarada, iki giin de Istanbul· 
da kalacaklardtr. 

$ah Hz. 10 haziranda hududu
muza muvasalat edecekler ve me
rasimi mahsusa ile karsJianacak-• 
Iardtr. Dost ve komsu memleket . 
hiikiimdarm1 huduttan itibaren is-
tikbale memur edilen zatlar, bu
giinlerde Trabzona hareket ede
ceklerdir. 

Hariciye vekili T evfik Rii,tii 
bey ile riyaseticumhur umumi ka· 
tip vekili Hasan R1za bey muhte
rem misafiri Trabzonda istikbal 
edeceklerdir. Muhterem misafir 
Trabzona kadar hususi otomobille 
gelecek ve Trabzondan Samsuna 
kadar Y avuzla seya.hat edecektir. 
16 haziran ak,amt Gazi Hz. muh· 
terem misafirin ~erefine ~ankaya 
kotkiinde bir ziya.fet verecektir. 
Miiteakip aktamlar ziyafet ve res
tni kabuller tertibi mukarrerdir. 

$ah Hz. ne seyahatlerinde hari
ciye ve saray nazular1, yiiksek riit
bede zabitler ve Tahran biiyiik el
~imiz refakat edecektir. 

· Fransada askerlik mUddeti 

gayri mahdut mesuliyetli, koy zi
raat kredi kooperatifleri vastta
sile tevzi edecektir. Banka ktsa, 
orta ve uzun vadeli olmak iizere 
ii~ kas1m zirai kredi a~acaktu. Kl
sa vadeli krediler nihayet 9 ay 
miiddetli krediler olacakhr. 

Orta vadeli krediler 9 ayde-n 3 
seneye kadar, uzun vadeli krediler 
ii~ seneden fazla krediler uzun 
krediler olacakbr. Orta ve uzun 
vadeli krediler istihsal vas1talan, 
hayvan miibayaas1 ve arazi imar 
ve ISlaht gibi ihtiya~lartn temini 
i~in yapalacak kredilerdir. 

Zirai kredi kooperatifleri azi.
sina arazilerini genif.letmek i~in 
yaptlan ikrazlar orta vadeli kredi
ler olacakhr. 

Banka lktisat vekaletinin miisa· 
adesi olmadak~a orta ve uzun va
deli zirai ikrazat ve muameli.ta 

hathyamt.yacakhr. Bankadan ve 
zirai kredi kooperatiflerinden 
odiin~ para alanlar borfilan i~in 
zirai mahsullerini, hayvamn1, zirai 
istihsal vasttalannl bankaya rehin 
edeceklerdir. 

Rii~vet maznunlar1 
Metr Salem ve Faraci 

efendiler serbest 
bJrakJldllar 

Ankara 26 (Hususi} - Metr Sa· 

lem 10 bin lira ve komisyoncu Fa
raci Ef. bes lbin' lira nakti kefalet . 

vererek hugiin tahliye edilmitlerd~r 
Metr Salem, serbest h1rak•hr bt· 
rak1lmaz Ankarapalasa gitmi,tir. 
Faraci efendi de Istanbul palas 
oteline inmi,tir. Miistantik bugiin
lerde karanm verecektir. 

lranda feyezan 
Tahran 26 (A.A.) - Kum lr• 

mag1 sular1 Kum fehrinden ve ci
var koylerden bin kadar ev siiriik· 
leyip goti.irmiif.liir. Vaktile haber
dar edilen balk ka~abilmittir. 

F ener bayram1 
Balkan ~ampiyonu yunanb 

atlet1er de geliyorlar 

Haziramn birinde F enerbah~e 
stad1nda yap1lacak olan Fener
bah~e bayramtna Yunanh atletler 
de davet edilmitlerdi. 

Bayrama ittirak etmek iizere 
buraya gelecek olan Yunanh atlet· 
lerin kimler oldugu diin telgrafla 
burada alakadarlara bi1dir1imittir. 

Gelecek olan methur Yunan 
atletleri tunlardJr: 

Mantikas, Frangudis, Yorgako
pulos, Travlos, Paterakistir. 

Bunlardan Mantikas, Frangodis 
Balkan tampiyonudur. Mantikaa 
Avrupanm en iyi maniah ko~ucu· 
lanndand1r. 

1 haziran cuma giinii Fenerbah".. 
ere klubunun 26 lDCl yJ}donumii 
merasimi ve Viyana - F enerbah~e 
futbol ma~mdan evvel yaptlacak 
olan Istanbul atletizm bayramma 
biiyiik ehemmiyet verilmektedir. 

27 Ma.y1s 1934 
·= 

Yeni vergi 
!ayihalarl Mecliste 
U nda n ahna verginin 

son ~ekli nedir? 
Ankara 26 (Husuai) - Milli 

miidafaamn takviyesi i~in haztr• 
lanan liyihalann bir ktsmt encii· 
menlerden ge~erek Meclis umumi 
heyetine gelmittir. 1 

Giimriiklerde kullamlan esas 
beyannamelerden ihtiva ettigi et· 
ya ve emvalin ilk k1ymeti be~ bin 
liraya kadar olanlarma bir lirahk, 
yedi bin bet yiiz liraya kadar olan· 
lara da iki bu~uk lirahk, manifes• 
to ve bamamelere de yirmi~er ku
rutluk miidafaa pulu yapt,hnla
cakhr. Pulsuz evrak giimriiklerce 
kabul edilmiyecektir. 

Tiitiin ve miiskirattan ahnacak 
miidafaa resmi ile bazt damga re
simlerinin arthrtlmasl hakkmdaki 
layihalar da Mediae verilmi,.tir. 

Bugdayt koruma layihas1 ruzna• 
meye ahnmttbr. Y armki celsede 
miizakere edilmesi muhtemeldir. 

Undan almacak resmin encii· 
mende tetkiki esnasmda azadan 
baz1lart Ziraat banka.smca yapl• 
Ian bugday miibayaah etrafmda 
fikirlerini aoyliyerek miibayaa sa• 
hasmm darbgmt, gelecek y1l mah
sul fazJa oldugu takdirde stokla
rm sahlamamas1 tehlikesi bulun· 
dugunu ileri aiirmiitlerdir. 

Enci.imen un mamulatm1 resmi 
ahnrnlf veya ahnmamif diye tas• 
nif etmegi muvaf1k bulmam,,, un 
mamuli.tmm kilosu batmdan mak .. 
tuan iki kurut ahnmasam kabul 
etmit.tir. 

Enciimen bundan bafka un ~u
vallarmm biitiin mem lekette 72 ~er 
kiloluk olmasmm teminini hiikU
metten temenni etmi~tir. Enciime-o 
nin layihaya ilave ettigi muvak· 
kat maddede biili.saten deniliyor 
ki: «Fabrika, degirmen ve fum
larla zahire tacirleri, magaza ve 
depolar sahipleri ellerinde bulu
nan unlarm ve undan mamul me
vaddm miktanm ve cinsini kanu
nun meriyet tarihinden itibaren 
yirmi dort aaat i~inde bulundukla· 
n mahallin varidat tahakkuk ida
resine tevdi ederler. Degirmen ve 
fabrikalar i~in bu miiddet on bet 
giindiir. Bir ~uval fazla unu olan 
perakendeciler de bu kayda ta
bidirler. 

Posta ve telgraf 
biit~eslnde tasarruf 

Ankara 26 - Bu sene, telgraf 
ve telefon umum miidiirliigii mev• 
cut kadro miinhalatmt mekvuf tut• 
mak suretile biit~esinde tasarruf 
teminine karar vermittir. t 

Bir ktsJm daktilolarm da vazi .. 
felerine nihayet verilmesi muhte
meldir. Umum miidiirliik i~in bit 
teaviin ve tasarruf sand1g1 tefkili 
i~in hazuhk yaptlmaktadar. · 

Tevfik Rii,tO bey 
(S.. tara& 1 iDci Nhifede) \ 

sozlerini bitirirken hi~ bir Franst""l 
z1n harbi istemedigini ve Fran!a .. 
nm harbe mini olmak i~in her ~a4 1 

reye bat vurarak buna mini ola• , 
cagam, Fransamn dostluklarma \'t: 
ittifaklanna daima sadtk kalaca'" \ 
gtm, ltalya ile kati bir «antant ko~ 
diyab yaptlmasmm imkans1z oJ .. 

1 
. j 

madtgml, son zamanlarda yap1 all 

goriitmeler neticesi lngiliz - Frall"", 
atz miinasebatmda biirudet hastl 
olmut- olduguna da kani buhJ~1\ 
madtgmt ili.ve etmi,tir. ~ 

Beylerbeyinde miitekait Ismail 
patanm evine misafirlige giden 
Nazmiye hammm ~ yatlarmda
ki ~ocugu evin bah~esinde oynar
ken agza a~1k bulunan bir kuyu-

bo"'ulm tur. 

Paris 25 (A.A.) - Askerlik 
miiddeti hakkmda miizakerede 
bulunan mebusan meclisi radikal 
1osyalist grupu 1935-1939 sene
leri asker mevcudu hakkmdaki ra• 
kamlardan miitehayyir olmuttur. 
Bir ~ok aza bir sene miiddetin mu
hafnzasmt arzu etmekle beraber 
bunun 18 aya ~tkarllmasm1 derpif 
etmekte ve fakat iki seneye muha
lif bulunmaktadular. En sahhi aofra suyudur 



'AK$AMDAN AK$AMA . ~ 

v. Dava hakk1 
~ C~nlerde, Esnaf bankas1 m~ 
~lesi beled.i7e meclisi:nde konu- ' 
,-ulurken, bunun etra.fmda bb: · 
tva.ka ta'haddii& etti, Bir zat, ora• 
. da soylen.e~ li.ktrdtlan kendi 
illeyhinde hakaret teli.kki ederek 

. \:lava a~mak ist~di. Halbuki bu 
sozl~r vazife ~fa edilirken soylen
~it oldugu i~in, evveleminle, key· 
iiyetin fUrayi devlette tetkiki li.
I'Zlln. geliyor. ~ilrayi devlet dava 
.a~Ilmasma mahal oldugunu ka· 
pul edecek olursa ondan sonra 
tnahkemeye gitmek kabil olacak· 
~1r. 

Biz meselenio esasi hakkmda 
lehte veya aleyhte hi~ bir feY 
tsoyliyecek degiliz. Boyle mahke
rneye intikal eden meselelerde 
bahse karlfDUYarak adaletin ve· 
l'ecegi karara intizar etmek ta
Piidir, 

Biz yalntz usul hakktnda fik
rimizi soy)emek ve iti umumi fe
kil alttnda diitiinmek liizumunu 
bissediyoruz. 

Alelade bir fert hakkmda her 
Zaman mahkemeye miiracaat ka· 
lhil oldugu halde, bir memur i~in 
!boyle bir hakllnn tanmmamas1 ne 
dereceye kadar kabili tecvizdir? 
- Mutlakiyet rejimlerinde, keyfi 
\"e tahsi itdarelerde rejimler hal
ktn hakkmt pek ihmal ettikleri, 
~atta hi~ tan~madlklart i~in ken
disini temsil eden, kendisin1n 
ernellerini icra sahasma ~Ikaran 
llZUvlart hususi .surette himayeye 
ehernmiyet verirdi. Memurlar 
Laldnnda. halktan ayrt bir muha
l<erne usulii bu eski ananenin lev
lit etmit olacag1 bir ahtkanhk te
la.kki edilebilir. 

Vakta, hangi rejimde olursa ol
ISUn, hiikumet olloritesini muhafa
za lazimdtr. Fakat bunu halkm 
'her giinlcii muamelelerde bir ta
ktm zorluklara maruz kalmaa1 
9eklinde anlamak ve tatbik etmek 
dogru olamaz. 

Meseli, fU meselede, bir me
lnurdan tikayetiniz var, evveli ... . 
. uray1 devlete miiracaat edecek· 
tsiniz. Bunun soylemesi tkolay. Fa· 
kat tatbiki o kadar kolay mt? ~u
rayi devlete miiracaat uzak bir 
kasabada ya,ayan bir fert i~in 
i.deta muhal gibi bir istir. Bir 
.e.rzuhal yaztp gondermdt ile ka~ 
a.yda bir netice ahnahilir? Anka
l'ada bir avukat tutup isi takip 
'etti.-- ~ h k ' I" .k d · . · ~uege e~ estn rna 1 u reb 
'ltnkan verir mi? ~frrayi devletten 
an·· Usaade aldiktan sonra ayrtca 
'lllahkemede de ugratmak lazun. 
l F akat, bir memur aleyhinde ko
b~Yca duva ikamesi hakkt tanmsa 

l
tr valinin, bir kayma.kamm, ilh. 

a e"""-. .rntnde kasten a~llabilecek da-
"alar .... d 1 f h Yuzun en on arm fere ve 

a.ysiyetlerine halel getirilmesi, 
"azifelerini ifa etmelerine bile za
tnan hJraktlmamasi tehlikesi yok 
tnudur? d '1 b'I' · ent e 1 tr. 
~ere, aleyhinde a~tlacak hir 

l~timai yard1m 
Belediye bu sene 
calrsma sahas1nz .. , 

genifletecek 
Belediye, u~ sene evvel tehrin 

fakir, i.ciz ve hastalarma yard1m 

etmek uzere i~timai yardlm i!lleri

ne btit~esinden para aynmtf, bu 

tahsisat ile dispanserlerde fakir 

halka yardtmlarda bulunulmuttu. 

Belediye, gerek s1hhati, gerek 

mali vaziyeti itibarile dispanser· 

Jere gidip gelemiyecek olan bazt 

hastalar1 da evlerinde tedavi et

tirmek, bunlarm ila~, g1da ihtiya~· 

larm1 temin etmek fikrinde idi. 

Ancak timdiye kadar, bu giizel 

arzu, biit~e darhgmdan dolayt, 

tamamile tatbik edilememis.ti. , 
· Belediye yeni sene i~in yeniden 

bir i~timai yardtm programile 

faaliyete ge~mek istiyor. Bu esna

da ii~ seneuenberi elde edilen tee• 

rubelerden istifade edilecektir. 

Fabrikalar 
HtfzassJhha kanunundaki 
maddeler tatbik edilecek 

Htfzissthha kanununda, tehrin 
a1hhatini bozan ve muz1r gaz net· 
reden fahrikalarm JJehir haridn
de bulunmalan hakkmda madde
ler vard1r. Hifztssihha kanununun 

n~rinden &Onra bu kabil fabrika 
tesis etmek istiyenlerin ruhsatiye· 
leri kanun ahkamma tevafuk etti
gi takdirde verilmektedir. Halbu
ki kanunun netrinden evvel mev
cut bulunan bazt miiesseH.t vard1r 
ki bunlann da vaziyetile yakmdan 
alakadar olmak icap ediyor. Be
lediye htfzissthha miifettitligi, bu 
itle me,.gul olacakhr. ~rin yeni 
plant yap1hrken bu noktaya bil
hassa dikkat edilecektir. 

tUUIIIIIIIIIIIUI1UIIIIIUIUttii1UtiUIIII1111111tiiiiiiiiiiUDiltiUIIIIIIIIIIII1.111. 

davanm teref ye haysiyet klrma
n imkim yoktur. {;iinkii bu an
cak mahk.Umiyet ile tahakkuk 
eder. Dava hi~ bir fey ifade et
mez. Vakit ziya1 da mevzuu bah-
4!olmaz. ~iinkii davada yekil ha- · 
z1r bulunabilir. 

Mak!sadtmtz halkt zorluga ma
ruz btrakmamak ve i,lerin ~a.buk 
neticelenmesini temin etmektir. 
~urayi devletten miisaade almak 
wsulii birdenbire kalkamLyoraa, 
o zaman, memurlar aleyhindeki 
davalartn da fUrayi devlette ba· 
kllmasmt, esaslara uymamalda 
beraber, tecviz etmek zaruretin· 
de kalacagtz. ~iinkii hi~ olmazsa 
uzak ve ugrafDla dertleri hafif. 
ler, bir yere bat vuntlmakla it ne-
tieelenir. Alqamcr 

Eyiipteki yangtn 
Bir kad1n alevler arasandan 

gil~ kurtardd1 
Evvetki gun Eyriipte Baha.riye 

civarmda edd mevlevi tekkesi
nin yamndaki mesrutamn yandt· • 

t 

g1~1 ve yangmtn bura.da oturan 
"iey!h Bahaeddin efend-i isminde 
birinin odasLndaki mangalda~

~lkbgmt ya.zmitttk. 
Ahfap hina birdenbire tutUftu· 

gu zaman odala da otuTan aileler 
ka~ttmaga ba,Iamitlardtr. 

Bunlardan Emine hanun ismin· 
de bir kad1ncag1z da tam !rtka· 
cagt Strada alevler kap1s1nt sar• 
mit ve i~eride kalmlfbr. K.adm 
ikendisini kurtarmak i:sterken bir 
arahk odamn tavam da Yiktlmlf
ttr. Kazay1 goren itfaiye derhal 
yetitiP Emine hanmn enkaz ve 
atetler arasmdan zorla kurtar· 
mitlaTdtr. Emine hamm muhtelif 
yerlerinden tehlikeli yaralar almlf 
ve ifade veremiyecek hir halde 
hastaneye kaldru1matttr. 

Bir barsaz 19 aya mahkOm edildi 
Rlfk1 isminde biri ge~enlerde 

Be§ikta§ta Akaretler civarmda 
M~ralay miitekaitlerinden Yaver 
beyin evine gece yar1s1 girerek 
eline ge~irdigi e~yaya toplaytp 
ka~mak istemi~se de kaptdan 
~akacaiJ sarada yakalanmt§br. 

Rtfkt agar ceza mahkemesinde 
muhakeme edilmi~tir. 

Muhakeme neticesinde kendi
sinin bu h1rstzlaktan dolayt bir bu
~uk sene muddetle hapse ve ken· 
disinin sabtkasa da oldugundan 
mahkiimiyelinin alhda biri olan 
n~ ay daha ilavesile on dokuz ay 
miiddetle hapsine karar veril· 
mi1tir. Mahkum btrSJz bu kadar 
mUddet de emniyeti umumiye ne• 
zareti alhnda bulundurulacakbr. 

·sarho§luk 
Evvelki giin Ka~thanede 

kanh bir vaka oldu 
Evvelki gun Kag1thanede sar

hotluk yiixiinden hir cinayet ol
muttur. Hamdi ve Ismail isimlerin· 
de iki kit-i Kag1thaneye giderek 
ayn ayr1 yerlere oturup rak1 i~me
ye ba,lamLflardtr. 

~iteler hotahp kafalar duman· 
land1ktan sonra bunlardan Ham
di bir arahk oturdugu yerden kal
karak dolatmaya bllflamitbr. 
Hamdi dola~trken lsmailin otur
dugu yerin oniinden de ge~mit ve 
bu s1rada ismailin sofrasma bak· 
mltbr. Ismail bu bakittan hiddet
lenerek ayaga kalktp Hamdi ile 
kavga etmeye batlamlftlr. lki sar
hot arasmda kavga ~abucak bu
yiimiit ve bir arahk Hamdi biiyiik . 
bir bt~ak ~ekip ismailin iizerine 
attlarak muhtelif yerlerinden teh· 
likeli surette yaralamt!obr. 

Vakaya jandarma vaz1yet ede
rek lsmaili hastaneye kald tmut
lar, Hamdi yakalanmifbr. 

Su bollan1yor 
Bu sene icinde bir .. 
fOk mahallelerde 
tesisat yapzlacak 

Belediye Terkos idaresi tarafm
dan haz1rlanan mesai progra
m• mudbince 1933 mali aenesi 
nihayetine kadar ikmali laz1m 
gelen tesisat bitmiffir. Yeni sene 
faaliyetine hazirandan itibaren 
Latlanacakll'r. Ge~enlerde de yaz· 
dtgun12 gibi ~hrin muhtelif yer
lerindeki borularlD tebd'ili ve su 
tazyiikinin ~ogalblmars1 gilbi inta· 
at faaliyeti vardn-. 

BelecHye, yangm tehlikesine. 
karfl tehrimjzdeki eski samt~la
ra au doldurtmuf, cami, kilise gi
bi yerlerdeki havuzlarda da dai
mi su bulundurmak mecburiyeti· 
ni koymustur. , 

Bu seneden sonra buna liizum 
goriilmeyecegi ve ~ehrin her tara· 
fmda yangma kal'lfl bol su bulu· 
nabilecegi temin ediliyor. 

Biiyiik yangmlarla harap olan 
mahallelel'!de yeniden yaptlan hi· 
nalarm sahilpleri ter1ros su tesi
satt ya.pbrmak istedikleri halde 
teM:os firketi suyun azhgmdan 
tlolayl bu mahallelere su vermek
te imkan goremiyordu. Terkos 
su idaresi bu sene i~inde bu kabil 
mahallelerin de ihtiyacmi naza-
11"1 dikkate alacakhr. 

Cambaz seyrederken 
o~ yankesici saati 

a§trlp gitmi§ler I 
Hilmi efendi isminde birisi diin 

Fatih civarmda cambaz seyreder· 
ken yanma ii~ kiti sokulmuf, seyir 

yeri genit oldugu halde bu ii~ kiti 
Hilmi efendiye epeyce sokularak 
bir miiddet stlnttJrm•t-lardtr. 

Bunlar aynldtktan sonra Hilmi 
efendi saate bakmak iizere elini 

cebine soktugu zaman cebindeki 
saatinin aftrilmt~ oldugunu gor
rQiittur. 1 

Hilmi efendi derhal poliae gide
rek kendisine sokulanlarm etkali· 

ni tarif etmittir. Zab1ta tahkikat 

neticesinde bunlann Hiisnii, timer 

:ve Hiiseyin isimlerinde ii~ yanke
sici olduklarmt tesbit ebnit ve 

ii~iinii de yakaltyarak tahkikata 
haflamifbr. 

Atinada HID bulunan Rus kadmt 
Yunanistanda aslen Rus olan 

bir kadmm oli.i olarak bulundu· 
gunu yazmt~hk. Yonan gazetelerl 
bu kadmm kral Zogo Hz. ile 
tanJ§mlf oldugunu yazayorlarda. 
~ehrimizdeki Arnavut mahafilin• 
den aldtgamaz baberlere g6re bu 
tayJamn ash yoktur. 

II :air .;:arp•da. II 
Bu ne bl~lm otobiis? 

Bir ot®iise 32 yolcu binmi11, ha
J"eket ebni.fler • .Yolda otobiis bil: 
ata ~arprnl-f. 

Bu vaziyet kalliSIDda kaza na• 
1811 naticelenebilir? At y.ere yu

:varlann-, yaralanll' veya oliir de
~ ·. '? g1 m1 .•• 

OtohUslerin «fenni farllan ha
iz mi?» diye her zaman kontorol 
edildigi bir yerde kaza yukartda. 
tahmin ettigimiz giJbi neticelenir. 
~iinku saglam bir otobii.s h rzla 
bir ata ~arparsa en tabii netice 
bayvan1n yere diifmesi, yaralan• 
masi veya olmesidir. 

Fakat bu ka.z.a bi2lde oluyor. 
Ve 1hunun i~in bakmi.Z nastl ne. 

ticeleniyor. Otabiis o zaytf ata 
~arptnca • hayvan yere diifecegi 
yerde- otobiis devriliyor. 32 yolcu 
allak bullak olu}"'O'. 

Maalesef bir yoku oliiyor, 31' 
kiti de yaralamyor. DokuzunuD 
yaralar1 agLr. 

Gazetelerin verdigi malumatta 
otobi1siin ~arpbg1 hayvandan hi~ 
b&his yok. 

Belkitde hu zaytf ata bir ~Y· 
cikler bile olmamtfhr... Hani ai• 
nemalarda komik ~arlonun oto
mohilleri varda. Bu eski piiskii 
otomobil hazen lbir inege ~arpar. 
her taraf1 dagthr. Biz bunu seyre• 
d~rken giiler: 

- Hi~ te boyle fey olur mu ?1 
Deriz. Meger ~te bakm oluyor
muf, hem de bizim memlekette ... 

Bir zaytf hayvana ~rparak ka
paklanacak kadar entipiift~n olan 
ve bu vaziyette iken i~erisine de 
32 yolcu alan bu otobiis naul 

~.l' ? 
f'C,7Ult • o 

Her fadadan sonra bag1r1r du· 
ruruz: 

- Bu otobiisler kontrol edil
meli.. Hepsi fenni tartlara uygun 
mu? De gil mi? Ara.tirmahdtrlal'. 
Daha ne zamana kadar hu otobiis• 
I ere kurlban verecegiz? .. 

F akat biitiin bu bagtnp ~agJr
malar • y1ldtzlara kur~un sdona 
nevinden • hi~ bi.r netiee vennez. 

i'te bOyle 32 ki~inin hayatin• 
tatiYan 4 tekerlekli acayip bir taJ:i. 
ta kiil~esi bir zayu heygire ~ar
ptnca dagahr. 31 kifi yaralamr 

ve bir kiti oliir. 
Koskoca blr orohusiin bir hay• 

vana ~arpmca devrilmesi feci ol· 
(lugu kadar kom·ik lbir kaza .. 

Hikmet F eriJun 

eocuk kavgasmm kanh neticesl 
Haskoy civannda Y &fAr ve Ba

haeddin isimlerinde iki s:ocuk so
kakta bir duvann iizerinde oynar· 
Jarken kavga etmiflerdir. Kavga• 
da bunlardan Bahaeddin bir tek
me vurup Y afari duvardan atagi• 
ya diitiirmiittiir. Diitme neticesin· 
de Y atar Muhtelif yerlerinden ~· 
rwlandtgi gibi bir bacagt d~ kutl
mif.hr. Yarah ~ocuk zabtta tara
fmdan hastaneye kaldtrilarak va· 
ka etrafmda tahkikata baslan• -. 

A.mca hey Bilaliahmerde ! .. - .lktibu ve terciime haldu mahfuzdut -

- Bu H'IAliah ~alk 1 a mer haftas1 gerek ..., • .. Harp zamamnda ••• 
fa ,' gerek bizim cemiyet i~in pek 

Yaahd lr Am 

... V eya fell ketli giinlerde ... 
1 

miyete, sened e yanm, yahut bir lira 

vermeyi taa.hhiit edcnleri aza )'azlyoruzl 

• . • }IUkemmel b ir fusatl .. 

A B. - ... Ve en emin h!iyat 6-
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Tefrlka No. 108 

lttihat ve Terakkl 
tarihinde esrar perdesi 
Yakup Oem.D :altiB Y.e aasll lldtlrtlldtl 

Muharrlrl: 11. R. 

HOsrev Sami bey, firarllerl nzlan Yakup Cemil beyle arka-
toplamaaa memur datl~nnl mahvetmek i~in ahnan 

y akup Cemil bey, Enver pafa• tedbarlerin auya diittiiiiinii gordii
dan ald1j 1 emir iizerine yeni te • ler. Ve ftraat ka~trd1klannt anla
kilillnt yapmak i~in her te de~ dtlar. Onlar, Meaerret oteli i~ti
eYVel miiate-r Mahmut Ki. !1 • mamdaki niimayite teJebbiia eclil-

r- m• pa d•w• akd' d E 
f&JI ziyaret etmek li.~am gelece- lgl t tr ~ nver P~.tanln da 
jini diitiindii ve harbiye t"· X akup Cemtl bey ve rufekaa1na nezare 1 k . . . .

1 
.
1
• 

De .,.iderek Mahmut v~-·1 artt emniyebnan tamam1 e 11 me-
• AaJDI p&f&Jl w. • b I b 1 k I 

gordii. Yakup Cemil bey, barbiye cegiDI, u auret e un ann o aJ• 
aaztnnan kendisine verdiii tali- ca mabvedilebileceklerioi biliyorlardL 
matt Mah t K A .1 • b Halbuki timdi vaziyet biiabii-mu amt papya 1za .. d w. • E .d 
ettkl'ten . .. d . tun egafmlf, nver pafa yen1 en sonra yen1 vucu a getare- . 
Cegw 1· bu t k"IA t · • l Y akup Cem1l beye tevecciih etmif et 1 a 1~m ne auret e ~a- . A . 
ll•rn k lA 1e w. d . ve ona gentt sali.hayet vererek ye· ,...-a aztm ge cegme air ma· . . . . . • 
lA t · t d' Dl bar vaz1feye taym etmttb• uma 11 e 1. 

Yak C ·1 b · "ht' I Y akup Cemil beyle arkadatlarl• up em1 eym 1 •ya~ art· 
d . 1' ·· t y k Ce na muanz bulunanlar, Meserret Dl m •yen mus •tar, a up • . . . 

m .l be 1 t b ld t k.IA t oteh l~bmaJnin bu suretle akame-• ye s an u a et 1 a an1 w 
• t kta k i.h te ugramaatndan batka Enver pa-
J ap 1 n aona ararg Iftl evve-
IA Af nk b' k1 • tanin da Y akup Cemil bey in arzu-a yo ara 11arma na etmest . 
lA 1 w. . k I b I aunu tatmtn etmeie yanatmaain· az1m ce eceg•n•, gere stan u • 
d k Af d h 1 d 

dan ~ok muteessir olmu,Iardt. Bu 
a, gere yon a ma pus ar an I . 

"It" d f' "'1 d b" ku auret e Y akup Cemal bey, yeniden ve 1 IU e en 1rar1 er en tr v- . . 
Enver paf.aya tlt1hak etmitti. Hal-Yet 'riicuda getirir getirmez lrana 

doiru yola ~Ikabileceiini, ancak 
Dihayet yirmi gune kadar karar· 
gihiDa Afyonda tesis etmeai icap 
ettiiini ili.ve etti. 

Enver paf&, Y akup Cemil beyin 
tetkil edeceii kuvvetin kadroau
au ikmal edebilmek i~in lzmir, Af
yonkarahisan ve aair mantakalar· 
daki aaker firarilerinden de iatifa-
de edilmeai mumkun olacaitna du
tundu. Bu vazifenin teminine de 
Husrev Sami beyin memur edil
meai muvafak goruldu. Y akup Ce
mil beyin eaki bir arkadat• olan 
Huarev Sami bey, kendisine iltica 
eden firarileri, lzmir ve civann
dan Afyona, Y akup Cemil beyin 
emrine gonderecekti. 

Bu tetkilit bir (milia) kuvveti 
mahiyetinde olacai• i~in mufreze
de bizmte kabul edecekler, bir ne
vi (goniillii) vaziyetinde buluna
caklard•. Bunun i~in Enver p&f&• 

DID emrile Hiiarev Sami beye aafat 
ve sali.biyetini gosterir bir veaika 
verildi. 

Yakup Cemil bey, bir taraftan 
latanbulda aili.h, cepbane ve sair 
malzeme ve levaz1m1nl tedarik et· 
mek, miiErezeainin zabitan kadro
aunu baztrlamakla metgul olur
ken, Hiiaev Sami bey de doiruca 
lzmire gidecek ve biitiin bu bava
lideki firarileri topbyarak Afyon
karabiaanna tevkedecekti. 

buki son zamanlarda T ali.t bey ile 
arkadatlan, Y akup Cemil beyin 
arttk kendilerile birlettiiini ve is
tenilen noktaya aevk ve tahrik edi
lebilecek vaziyette oldugunu tab
min etmitler, Enver pafaya ve ea
ki arkadatlanna yiiz ~evirdigine 
hukmetmitlerdi. Nitekim onu Me
aerret oteli i~timatna goturecek 
kadar aevk ve tetvik etmeie mu
vaffak olmutlardi? 

It bu kadar miisait aafhaya gir
diii halde Yakup Cemil bey yeni· 
den elden ~·km•t oluyor ve Enver 
patadan yeni bir vazife almakla 
harbiye naz1nn1n bir nevi himay~
aine girmit oluyordu. Hatti bu ne
ticeyi goren Kara Kemal bey son 
Yaziyeti munakata ederken Talat 
beye: 

- Bu tefer de bu ip kaybettik! 
demitti. 

Da111maaa karar veriyorlar .• 
Env~r p&f&Din Y akup Cemil be

yi boyle bir tefkili.bn batlna ge
~irmeai iizerine bir ka~ giin sonra 
latanbuldan ayrtlacagtnt diitiinen 
arkadatlar•, biikumet taraf1ndan 
aleyhlerinde haztrlanan tehlike
nin bertaraf edildijini zannede
rek memnun oluyorlard1. Art1k 
.Oz dinlemek kabiliyeti kalmad1i1 
tamamile anl-..lan Y akup Cemil 
beyin latanbuldan uzaldatmast 
~ok haJirh olacakb. Fakat tebli
kenin biiyiijii bu auretle atlad1k· 
tan .onra, muanzlanntn gene bot 
dunmyaealdanm, her veaileden ia
tifade etlerek Y akup Cemil beyle 
arkadatlann• imlta ~in Yerdikleri 
karar1 aonuna kadar tathika ~·h· 
tacaldannl muhakkak goriiyor-
lardt. (DeYam• Yar) 

I BORSA I 
Istanbul 11 Mayla 113" 
( Aktam kaplniJ fiatleri) 

Eaham ve Tahvllat 
1st. dabill 94,60 t, B. Hamiline 8,80 
Kuponsuz 1933 • llnessis 98 
iatikraz1 98,50 T. C. llerkez 
Onltnrk I 29,70 Bankasi 67,76 

• II 19,- Anadoluhlsse 27,50 

• Ill 29,- Telefon 11,60 
llumessil I 66,76 Terkos 19,~0 

• n 48,Ui ~imento 12,35 

• III lttihat de~ir. Hi,-
t~ Banka~l 8,80 ~rk • 1,80 

Para ( ~k tlatlerl ) 

Paris 12,06 
Londra 640,1/4 
Nev York 79,50,68 
Milano 9,34,59 
Alina 83,24,50 
Cenevre 2,•4,34 
Broksel 8,39,85 
Amsterdam 1,17,25 

Sofya 
Praj't 
Berlin 
lladrit 
Belgrat 
Zlotl 
Pengo 
BUkre~ 
Moskova 

66,37,75 
19,07,36 
2,02,48 
6,80,83 

84,90 
4,20,50 
3,38,25 

79,49,G4 
10,88,25 

_,,..,,.,., .... , .... ,,.,,, .... ., .... ,.,,,,.,,,.,., .... , .. ,,,,,,., .. ,,,.,,,,,nntn•-. 

Tavzlh 
Gazetemizin 27 nisan tarihli 

ntishasanda Kaaampatada Zeki 
iaminde birinin heroin satarken 
yakalandagma yazmatbk. Bu Zeki· 
nin Kasampatada Mutfakkapa 
caddesinde Akbaba yokutunda 
3 numarab evde oturan Zeki beyle 
alikasa yoktur. Tavzib ederiz. 

A~ak te,ekkiir 
Rerlkam Selmamn uzun mnddet~n-

beri tutuldu~u "Siyatik romatizmal ile spaz· 
mozlardan ve bay1lma illelinden, kur· 
taran , Ankararta dabill hastahklar 
mntehass1sJ Dr. Baha Gelenbevl Bf. ye 
bor~lu oldu~um minnet ve ~llkran duy· 
gulanmm muhterem gazetenizin delaletile 
alenen ibl:l~m rica ederlm. 

~uray1 devletto : ZlYer Baha 

Hot iki aaat ge~irmek 
lsteyenler; bugon her ha~de • 

A s R j SiNEMAYA 
gidlp iki emsalsiz komik Laurel ve 

Hardy ile me~hur Amerlkan tenoru 
Dennis King taraf~an terr.sil ed1len 

komedislni gOrmcliuirler. Sahnede: 

Bugon, Hl,lj matinesile her ak~am 
zengin varyete. Young'lar, Miss 

Charlotte· Duo Soave ve • Maurel. 
DGhuliye 20 kurut (17017) 

lfl/ll/j- S A R A Y -~ 
(Eaki G1orya) sinemaaanda 

Franstzca sOzlQ ml1him bir film 

BEYAZ ~HYTAN 
Jean Murat ve Daniel Parola 

1 taraftndao. Yu fiyab: 
Ucrtumt dDhullye 30 lrurut 

(1745)), -·--······-.............................. ___ _ 
Bir herolnci mahklm aldu 

Heroin aatan Bekir isminde 

biri, tekizinci ihtiaaa m&Jtkeme
ainde yap1lan mubakeme netice

aincle bir sene miiddetle bapse ve 
yiiz lira da para cezaatna mabkim 

olmuttur. 

Y akup Cemil bey, harbiye De

zareti miiatetuile goriittuiii gin, 
t.,kilibna kurmaia batlada. Ken
diai i~iD emin telikki ettiii zabit· 
Jeri tetkiJitana abyor, bunlann 
kendi lututaa yerilmeai i~in neza· 
ret makaautadan emir iatibaal edi
yordu. Eaaten, Enver pap, iatedi
ii zabiti intihap etmekte onu aer· 
beat b1rakm1ft1. 

.. Bu sefer de n lti kapetti 1, 
Ilk mektepler talebesine miijde 

Yakup Cemil bey lataahulda 
tetkili.tant bir an evvel ikmal ede
bilmek i~in hummah bir aurette 
~ahttrken bir ka~ gun i~inde bir 
~ok goniilliiler bulmuf, mabkWn
lar araaandan beiendigini tefrik 
etmeie batlamlf, latanbula yalnn 
yerlerden de gelenleri kabul et: 
mitti. Artak Yakup Cemil beyin 
yeni mufrezeai giiaclen giine ta· 
azzuv ve tekemmiil ediyor, zabi
tan ve efrat itibarile kadroau ta· 
mamlanJyordu. 

Y akup Cemil heye bOyle bir 

Tt~rih tlersler;,.;z; lcolt~gca w herlcesten Jaha igi ojrenmek 
ifin alaet~jmtz lcitap : 

Y ardtmc1 Tarih 
Hulisas1 

124 sahife - Y aln1z 10 kuru§ 
Teni merkezleri : 

AIIAI liTAPIAIEII!IAIAAT IUTUPHANESi 
121, Ankara caddeai Istanbul • Ankara caddesl 

lskenderlye seferlerl 
lB.t .....,_ 1 iDd ..Uede) 

aerviain miikemmeliyeti hakkmda 
~ok f8yler ititmittim. Fakat, ne 
yalan .Oyliyeyim, bunlan biraz 
miibali.gaya ve gayretketliie ham
lediyordum. Refikam ve k1z1mla 
clzmir» vapuruna girdijim za• 
man bunu dutiinuyor ve kartJia· 
tacaj1m vaziyeti tayinde miite
reddit bulunuyordum. 

latanbuldan bareket ederken 
lzmir, Atina ve lakenderiye i~in 
yolcular binmitti. Coiu lzmire, 
bir k1sma da Atinaya ~·kta1ar. Ati· 
nadan da lakenderiye i~in epeyce 
yolcu geldi. Avdette daha kala· 
bahk vardt. 

Bir gece ge~irdikten sonra va· 
purlarimiZl methedenlerin ne ka
dar haklt olduklarm• anlamatllm, 
fakat bunu yabanc1lardan duymak 
iatiyordum. Vapurda ahbaphk ~a
buk ve kolay kuruluyor. Otuz bet 
senedenberi M1strda oturan bir zat 
anlath: 

Ce~nlerde Amerikah bir karl 
koca lakenderiyeden ilk vas1ta ile 
Atinaya gitmek mecburiyetinde 
kahr. Teaaduf bu ya, o gun Tii'rk 
vapurundan bafka o iatikamete 
gidecek vapur yok. Amerikala zat 
~ekine ~ekine bu haberi madama 
veriyor, veriyor amma madamm 
hiddetini tahrik ettigi i~in bin 
pitman oluyor. Turk vapurile se· 
yahat mi? lnsan1n ne kadar acele 
iti oluraa olson, boyle bir feye 
nastl c;esaret edilebilir? 

Vak1i. Amerikah zat ta bu fi
kirde, fakat zaruret karttatnda ni
hayet bir gecelik bir rahatstzhia 
katlantlabilirdi ... Ve nihayet iate
meye iatemeye Turk vapuruna bin
diler. Hiki.yeyi anlatan zat ta ili.
ve etti: Vapor Pireye yaklatbia 
zaman Amerikah madam mutlaka 
Tiirk vapurile latanbula kadar bir 
seyahat yapacag1na dair hararetli 
bararetli teminat veriyordu! 

Amerikah madamm hakka var, 
~iinkii Tiirk bayrajini yabanc1 su· 
larda terefle dalgalanduan bu va
purlarda seyabat eden, Tiit-kleri 
bir tarafa b1rakayorum, fakat in
aafh bir ecnebinin otuz alb saatte 
bu derece fikir deiittirmek mec
buriyetini duyan bu madam gibi 
diitiinmemeaine imkln yoktur. 

«lzmir» vapurundaki manzara 
tudur: Buyuk bir temizlik, mii
kemmel servis, tam bir disiplin, 
f&tmaz bir kronometre intizam1. 
Y eme'lder bol, miitenevvi ve nefi•. 
Kamarotlaran, servia yapan Turk 
gen~lerinin itgiizarbitna, nezaket 
ve terbiyeaine hayran kalmamak 
mumktin deiil. Butiin bunlara va
purun ailvarisi Aziz beyin, kap
tanlann ve tesadiif ettiiiniz dijer 
vapur erkin1n1n yolculara kal'fl 
gO.terdikleri fazla nezaketi, giiler 
yiizliiliiiii iii. ve edeneaiz bu te
rait i~inde Yapur teyahatinin ne 
kadar zevkli bir ,ey olacai•nl tab
min edeniniz. 

« Kronometre intizamt » tibiri 
belki miibali.iaya hamledilir; bir 
misal: 

Siivari Aziz bey limanlara .oif, 
limanlardan kaUnt saatlerini mii· 
teautbane bir it ina i1e tatbik eder. 
Program mucibince lzmire saat 
dokuzda vanlacak, Pireden aaat 
16 da kalk1lacak deiil mi? Tam 
dokuzda demirlemit, tam 16 da 
da nhtamdan aynlmaga batlamlf 
olurduk. clzmir» in ~ok aevimli ve 
k1ymetli siivariai Aziz heyin bu 
~ takdir ettijim iatizampener
liii az kala1n iki yolcuya biraz pa· 
baby a malolacakb: 

Avdette Pireye uiramltbk. Bu 
limandan procram mucibince aaat 

16 da kalktlacaktt. On alttya ~cy.&'; 
rek kala herkea vazife battnda. 
Kontrol polis memuru veda ede-. 
rek Wceleden indi. Aziz bey ai
nirli goriiniiyor: Cekinerek ae~ 
bini aordum: 

Atinaya kadar aiden iki yolcV' 
avdet etmemit. tam aaat 16 da ba
reket edileceji i~in bunlan b1ral 

mak liz1m gelecek. Bundan dola• 
)'I uzuliiyor. J 

Kamara memurunu ~aitrarali 
yolculann hareket saatinden ha.i 
berdar olup olmad1klann1 sordu. · 
C•karken kendilerine aoylenmit• 
Esaaen iakele batlndaki siyah tab'.. 
tada yaz1h: Hareket aaat 16! Tam 
aaat 16 olunca vapurun yavat ya~ 
V&f nhttmdan aynld•i•n• hisaet
tik. Kalan iki yolcudan eaer yok. f 
Hepimiz kiipefleye dayanmtf, nh· 1 

lima bak1yoruz. clzmin limandan 
~·kmak i~in manevra yaparken ni
hayet bu iki zalln telith teli.tJa ko- · 
fUtmalarlnt gordiik. R•hllma ge- ' 
Iince bakarlar ki vapurun yerinde 
yeller esiyor. Fakat itiraza haklari 
yok: Saat 16 J1 on dakika ge~i
yor! Zavalhlar orada raage1dik- 1 

leri bir romorkore para verereli 
alelicele ve .U~ hal ile vapura 
kendilerini atmaya muvvffak 
oldular. 

Turk bayrai•n• tatlyan bir v., 
purda bu halleri goriip iftihar duy· 
mamak kabil mi? Benim gazeted 

olduiumu bilen yabanc1 yolculall 
lstanbula yaklathilmtz zaman ya· 
mma geldiler ve kendilerinin de 
hissiyabna terciiman olacak bir 
yaz1 yazmam1 ve gerek auvari 
Aziz beye gerek deniz yollart i.la
resine tetekJriirlerinin ibli.j1ni 
benden iatediler. 

Bu seferler bakkmdaki kanaa• · 
tim: lakenderiyeye a-idip celen bd 
iki Turk vapuruna her sene bin
lerle yabanc1 yolcu girip ~lk1yor. 
Hyle zannediyorum ki bun1arda 
baatl olan intiba bana bu yaz1yl 

yazd1ran aeyahat arkadatlanman 
hissiyabndan farkh degildir. Tiir· 
kiin idare kabiliyetini gosteren 
bOyle bir propaganda vaaltaatn
dan mahrum kalmak dogru m~ 

I 

dur? Bu sefer sene sonunda zaraN--
Ia da kapanaa devletin propaga ... 
da f•almdan a~1klar1nl kapama~ 

ve batti. bafka yerlerden tasarruf 
eclilerek behemebal bu battl deo , 
vam ettinnek lbamdtt, ~nkU yiia 

binlerle lira aarfetaek bu iki Turli 

vapunmua TOrkliik lehme temid: 
ettikleri maneyi kazanca elde et•' 
mek miimkGn olmaz. 

• K. $. 

AK~AM 
Aboae Ucretlari -,..,_. 

SENE1JK 1400 ..... 2700 ..... 
8 A YUK 710 • 1410 
3 AYUK 400 • 100 
1 AYUK 150 • 

Po~ta ittibadma dabll olmayan 
ecnebi memleketlttr: Senellga 
3600, alb ayh~ 1900, nr; 
ayb~ 1000 kuruttur. 

Adl·es tebdiU 19n yirml bef 
kuru~uk pul gGodermek lAzamdar. 

Safer 13 - RuzthlZlr: 22 
f. lmak c-. a... ta.l Akt- v ... 
E 6,51 t,IS 4,41 8,11 12 1,56 

v .. 2,21 .... 12,11 16,10 1'-10 11.27 

ldarebane: Babtill civan 
Aamusluk Sic. 

taN .. 
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GtJNON MESELELERI I 

HABERLERi Bir miicadele ' 

Kahve fi) atr 
yilkseldi 

Sebepsiz tereffue kar~J 
takibat yapdmahdtr 

Son bir iki giin j~inde kahve 
fiatleri yiikselmi,tir. Beynelmilel 
lcahve piyasasmda bir yiikselif ol· 
ntad1g1 ve burada kafi miktarda 

I 

stok bulundugu halde fiatlerin 
arbnas1 pek go.riptir. Bu fiat ha· 
'disesi iizerine piyasada tetkikat 
Yaphk, bir tacir fU izahab veriyor: 

I «- Hiikumet miidafaa vergisi 
'olarak kahveden vergi alacakbr. 
loptancalar bunu hesap ederek 
timdiden kahve fiatlerini arbr· 
tnttlardtr.>) 

Diger taraftan yaphg1m1z tah
ltikata gore bir kilo kahve 10 kuru, yulcselmek suretile 85 kuruf 
olmu~tur. Daha vergiler tatbik 

edilmeden, baz1 tiiccann fimdiden 
fiatlcre zam yapmast, piyasada iyi 
ibir tesir bmdcmamtfhr. 

I Alakadar resmi dairelerin bu gi
hi hadiselere meydan vermemek 
U.~in, fiat hadisesile ciddi bir su
l"ette alakadar olmalar1 icap eder. 

Vergiyi bahane ederek piyasada 
hu gibi hareketlere tesebbiis eden
ler hakkmda kanuni t~kibat yapil
:tnahdir. 

Si gar a kart eli 
Almanyada tesis edilen 
kartelin maksad1 nedir? 

Bir miiddettenberi, tef]tili etra
finda Almanya sigara fabrikala
l'ile iktisat nezareti arastnda mii
zakerat cereyan eden sigara kar
teli, Almanya iktisat nezaretinin 
emirnamesile tesis editmittir. 

' Kartel mecburi mahiyettedir ve 
hutiin sigara fabrikatar1 bu kar
'tele intisaba mecbur tutulmutlar
dlr. Karte1, sigara fabrikalannm 
'\"aktile teklif eylemit olduklarl 
derecede t1iimullii degildir. Fabri
kalarm imalill tahdit edilmemif, 
Yalmz sahf teraiti ve bayilere ve
l'ilecek komisyon tesbit edilmit-tir. 
Maksat fabrikalartn bayilere yiik
&ek komisyonlar vermek suretile 
Yapttklan .,.TI rekabetin oniine 
&e~mektir. 

Biiyiik fabrikalann dogrudan 
dogruya miitterilere sabf yapma
la.rt rnenedilmittir. Kartelin tesisi 
hakktndaki nizamnamenin ihtiva 
ettigi miihim hiikiimlerden biri 

'imdilik yeni sigara fabrikalan 
leaiainin menedilmesid.ir. Peraken
de aata, fiatlerinde tebeddiili.t 
'Yoktur. Nizamname timdilik bef 
ay .. 

Ic;tn caJ"i olaca.kbr. 

lsparta Halkevi bOtGesi 
• 11 Parta 26 (A.A.) - Halkevi 
ldare heyeti diin toplanarak evin 
934 Yah bii~eaini miizakere ve ka
Lul etmittir. Ruzaamede mevcut 
:_tuheye ait itleri de konutarak 

21 miihim kararlar vermiJlir. 

~vi? temail tubeai tarafmdan bir 
azlranda «Ktzll ~aihyan» piyeai 

ternail edilecekti1'. Provalara de
-:::_ edilmektedir. 

Ke1 ba$a ... 

Bulgaristanrn 
harici siyaseti 

Her ~eyden evvel kom~u
larla dostluk tesisi 

Sofya 26 - Hariciye nazan M. 
Batolof Bulgar ajans1 muhabiri· 
ne beyanatmda demittir ki: Her 
~eyden evvel kom~ular1m1zla iyi 
kom~uluk miinasebetleri viicuda 
getirmege ~ahtacagtz. Bu siyase
ti Bu1gar milleti ittifakla tasvip 
etmektedir. Katiyen fiitura ka· 
pl}makstzm hu siyasete devam 
cdeceiiz. 

Sofya 26 (A.A.) Bulgar 
ajans1 bildiriyor: Batvekil M. 
Gueorfuieff, diin sefirleri kabul 
etmi~tir. Ne,redilen bir kararna· 
me, hii.kumetin ittihaz etmi' ol
dugu kararlann kanun kuvvetin· 
de olacagm1 bildirmekte ve bali 
haztrda meriyet mevkiinde bulu
nan ve zikri g~en kararlara 
muanz olan kanunlar ahkammm 
19 may1stan itibaren mefsuh ol4 

dugunu il.ave eylemektedir. 
-----

Bolu - Adapazan yolu 
Bolu 26 (A.A.) - Bolu- Ada

pazara 'osesinin «Bolu dagu> mev
kiindeki heyelinh ktsmtnm giizer
gahm degit-tirilmesi ameliy~sine 

ha,Ianmtthr. 

Lehistanda 
Te~en vilayetinde 1\lusevi

lcr aleyhinde niimayi~ler 
yaptldt 

Var~ova 26 (Hususi) - Te~en 
vilayetinin Lebistan kasmmda 
per~em be ve cum a giin)eri V ahu
diler aleyhinde 1iddetJi niimay~ler 
yapalm1~tar. Bu arada yahudi 
magazalaramn camekanlara kml· 
ma~hr. 

Polis ite mOdahale etmi~tir. 
Bir ~ok yarab vard1r. Bir talebe 
polis ate.tile yaralanma~hr. 18 
kiti tevkif edilmi~tir. 

Sovyet Rusyada ilkbahar zeriyat1 
Moskova 26 (A.A.) - Tas 

ajaosmdan: 20 mayas tarihiode 
biiUin Sovyet Rusyada 75 milyon 
882 bin hektar ilkbahar zeriyata 
yap1lma~br. Yani planm yiizde 
8115 i tatbik edilmi~tir. Ge~en 
sene ayni taribte 63 milyon 120 
bin hektar ekilmi~ yani plamn 
yuzde 66 aa tatbik edilmi§ti. 
Kafkas, Dag1stan ve Moldavya 
gibi mmt~kalarda zeriyat ikmal 
cdilmi~tir. --r---. 

Estonya hariciye naz1nnm 
seyahati 

Var~ova 25 (A.A.) Estonyanan 
Lehistan sefiri bu ak~am Estonya 
baridye nazm M. Eljamas'ta §e• 
refine . bir ziyafet vermittir. 

Estonyah misafirl_er Talline git
mek iizre gece yaras1 V artovadao 
hareket etmittir • -----MOthil bir doland1r1c1 

Berlin 26 - :Alman Silezyaaan
da Ayaeld iaminde bir beynelmilel 
dolandaraca yakalanmtfhr. Bu adam 
2653 dolandarJcthk vakaat yap
mitbr. 50 vakanm da gene bu 
adam tarafmdan yap1ldaga tahmin 
ediliyor. Mahkemede 3000 tahit 
dinlenecektir. 

... 

Lastik ayakkabJ yapanlarla, aeri 
nyakkabi yapanlar arastndnki miicadde 
<le,•am ediyor. Daha dogrusu deri a'Y•lk· 
kab1 yapan ku~uk esnaf lastik nynk
kabl ynpan fabrik lardan fikayet et
mektedir. 

Bundan biT iki sene evvel. iizeri ke

.ten, alh lastik ayakkab1, t~ehrimizdeki 
ki.i~iik esnaf tarafmdan yop1hrd•. Eyiip
te kurulan bir I;lstik ayak'kilbl fabrika· 
SJ, piyasaya dahn ucuz, dnha zarif mal 

~·kard1ktan scnra bu ki.i~iik tezgahla
nn i~i azalm•t~hr. Son bir ka~ ay ic;in

<le lastik ayakkab1 irnali tamamil_e fab
rikalann i~i olmu,tur. Mesele bununla 
bitmemiftir. Lastik ayakkab1 ucuz ol
dugu is;in, deri ayakkab1lnra rakip ke
ailmit~tir. Bu rokabetten dcri ayakkabt 
)'apan kii~ilk t:~naf ,ikii.yet etmektedir. 

Ge~enlerde ayakkabu:1Lnr ce.miyetinin 

.ikeyetindcn bahaetm~tik. Bu fikuyeti 
burada, k1sa olarnk su suretle tekrnr 
edebiliriz: ·· 

- Kauc;u'k d1~ndan rrclir, lastik 
ayakkab1 fabrikalan, gerek kau~uk, ge
rekse keten :i~in d1~anya pnrn veriyorlar. 
Halbuki biz, deri a:>·akkab1 yap1yoruz. 
Para i~eride kal•yor. 

AyakkabJcJlar cemiyeti, bu mesele 
hakkmda iktisat ·vckii.letine nynca bir 
rapor gondermi!lllerdir. 

Diger taraftan l~tik ayakkabt yapan 
fnbrikalar dn, evvelki gun kendi ara
larmda bir toplant1 yapm~lardtr. Fnb
l'ilc.atorlerden b1ri diyor ki: 

- Deri ay~kkab1 yapanlu, miibalu
ga ediyorla.~;. U.stik ayakkab1, hi~ bir 

memlekette deri nyakkab1y1 ortadan kal
duamarm.tJr. Last•k ayakkab1, deri ayak

ka.bJ... Bunlar ayn ayn ihtiy~lan kar
~nlar. J.ilstik ayakkab1, herkes bilir ki 
yazm muayyen Ycrlerde, ve muayyen 
kimselcr tar~fmdan giyilir. Hit; bir za
man, tehir halk. lasti~ ayakkabtya deri 
ayakk.nb1 yerine ~ehirde giymiYor. 

Burada fabrikal r kurulmadan c\.·vel 
lastik ayakkab1 d1~ndan gelirdi. Bu
ITlUn iQin ~·anm milyon liraya yaktn d1-

~anya para verdik. $imdi f:1brikalar ku
ruldu, yanm milyondan daha az bir 

paray1 ham maddeye veriyoruz, Bundan 

ba~ka lu&tlk aynkkabJ fnbrikasmda 1 urk 

.amcleye i~ ~·kmt~ttr. Eyi.ip lastik ayak
kabJ falsrikasmda 600 arnele ~n!J~mak
tndtr. Ka:r:.l~e~medeki bir fnbriknCla da 
350 ,·ar. 

Lastik ayakkabl fabriko.lan o.mele 
iicretlerini arttnmt~tlr. Kur,;iik tezgah
ltrda 40-50 kuru~a t;al.~an amele, fab
rikalarda 80-150 kuru~a r,;ah~•yor.> 

Bu me ele ticarot oda mda etraf!J bir 
surette tetkik edilmektedir. Yap1lan bir 

hesaba .gore, t~ehrimizde 8 lastik ~PV'ak

kab• yapan fabrikn vardn. Bu mi.iesse
.selerde ynnm mtlyon ~ift ayakkab1 ya
ptlm~Wctadn. 

Halk l~in kimya 
konferanslara 

Ankara 25 (Hususi)- Tiirkiyc 
umum kimyagerler cemiyetinin 
Ankara halkevi salonunda verme
ye ba~lad1g1 «Halk ic;in klmya)) 
konferanslanmn «yiyecek, ic;ecek 
kimyast» serisinden ikinci konfe
ranst gec;en sah giinii verildL Mev
zuu «sular» olnn hu konferanat, 
yiik5ek ziraat enstitusii feflerin
den Kerim omer hey soylemi,ti. 

Oc;iincii konferans bu pazartesi 
giinU verilecektir. Ankara halkevi 
salonundan1 Ankara radyoau ile 
ae netredilecek olan hu .lconferan
sm mevzuu umumiyetle gadalar ve 

.ha:ztmdar. 
Ankara yuksek ziraat enstituleri 

zirai kimya enstitiiaii rnudiirii Prof. 
.¥on der Heide tarafmdan verile
cek olan hu konferanat, lsfendiyar 
Esat bey tiirkc;eye ~evirecektir. 

Konferans bermutat saat 17,30 I 
.dan 18,30 a kadar devam edecektir. 

-. t 
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HAF_TALtK SIYASIICMAL 
I 

lki hiikumet f1rka rejimine nihayetverdi-
Lehistan kabinesi - Cenevrede miihim 

miizakereler oluyor 
HaftaDln en miihim ~iyasi ha

dise!eri Avrupada yeniden iki 
memlekette demokrasi ve parla
m.ento ve .ftrka rejimlerine niha
yet verilerek her ite hakimi mut
lak hiikumetlerin kurulmut olma· 
&Idlr. Bu m~mleketlerden biri 
Bulgaristand1r. Bu Jllemleket dar
bei hiikumetlerin eksik bulunma· 
d1g1 bir yerdir. Fakat rejimin esa· 
smdan degiftigi vaki degildi. 
Bu defaki hiikumet deiifli
rilmesi mevcut rejimin yerine biis
biitiin bir 'Yenisini koymUftur. 

Bulgaristanda bu yeni vaziyetin 
ihdasmda yeni fu~kalar amil ol
muttur. Son intihapta milli blok 
nam1 altmda birleferek ekseriyeti 
kazanan ftrkalar miitecanis degil
di. Daha ziyade sag olan liberal
ler i!e miifrit sollara yakm olan 
~if~iler biribirine itimat etme· 
melde idi. Liberaller diger saglar 
c;if~ilere mii.mkiin mertebe chem
miyetsiz nezaretler vermege ~ah· 
~tyorlard1. ~if~iler i$C mebusla
rmtn ade<li nisbetinde nezaret .al
mak ve miihim nezaretlerden bir 
ikisini elinde bulundurmak i~in 
butUn gayretlerile ~ah~1yorlardt. 

Bu miicadele neticesi .olnrak 
ftrkalar ve nazular miitemadiyen 
post kavgas1 yaptyor1ardt. Get?en
lerde kii~i.lk ftrkalara mensup iki 
naztrm, istifast iizerine bunlarm 
yerini tutmak i<;in ~if~ilerle t~ag

lar o kadar ~arplftnt lardxr ki ni
hayet M. Mutanof istifaya rnec
hur kalmtt ve yeniden ka.bine tet· 
kiline memur edildigi zaman da 
aczini izhar eylemi~tir. 

Parlamentodaki frrkalarm va
ziyeti, ba~a bir zatm 
bu ite m~mur edilmesine imkan 
b1ra.kmryordu. Bu hal ftrkalarm 
rekabet lf/e didinme1eri yiiziinden 
Bulgaristamn haricen kuvvetli bir 
siyaset takip etmesine ve dahilen 
zamanm 1cap eyledigi ulahah 

yapmasma mani olan flrka.ctltgt 
ortadan kald1rmak i~in n-.emleke
tin selameti namma farsat bek1i
yen ihtiyat zabitleri te,'kilah He 
ordunun miizaheret eyledigi Zve-
no siyasi mahfeli mensuplerinin 
ibior darbei hukumet bazarlamaia
rtna saik "<>lmu~tur. 

Kral Boris bidayette bu te~eb
biise razt olmak istememill ise 
-de sonradan Bulgariatanln dii~tii
gu kanttk vaziyetten kurtu!mak 
i~in. bir ~are olmadtgml gorerek 
.bu hareketin batma ge~mittir, Y:e
ni hiikUmetin ilk j~i dahili idare
yi tasanruf e~asma binaen ulah et
mek olacakt1r. Naztrlarm miktan 
azalhlmlf, maatlarmm ~te ikisi 
kesilm .. , otomobilleri kaldanlmtf, 
16 vali yediye indirilmif ve 2700 
nahiye •eki'Z yuze indirilmittir. 
Mesul memurlaran cumlesi de de
gittirilmittir. 

Bulgar'iatandaki yeni hukume
tin harici siyaseti daha ziyade 
Yu.,oslavya ile uzlatmak ve bir
lefrr.ektir. Yugoslavyadaki rejime 
yakm Bulgariatanda yeni bir re
jim lu.rrulmu, olmas1 iki l•lav hii· 
kumetini biribirine c;ok yakanlat
llrnn.hr. Son zamanlarda panis
lavizmin tekrar canlanmas1 isli.v 
hiikumetlerinde yeni bir rub 
uyandLrmtfhr. Bulgar hiikumeti
nin Sovyetler ile mii:tasebat tesis 
ebnege karar vermesinde de 
bu dii,iincenin amil olmu' bulun
ma.sl ihtimal haricinde degitdir. 

Lettonyadaki inklllp 

yatma veda eden Avrupah diger 
bir hiikumet te Lettonyadtr. Har
hi umumiden sonra eski Rus topo 
ragmda teessiis eden dort musta
kil hiikumetten hiri bu1unan Le
tonyada ~imdiye kadar hii
kumet sosyalistlerin elinde idi. 
Alman harsmm s1k1 tesiri altm
da bulunan Balhk hukumetleri· 
nin c;ogunda oldugu gibi A1man· 
yadaki milli sosyalizm hareketi 
Lettonyada da tcsirini gostermi~ 
tir. Bu hiikumetin hA.fvekili M. 
Ulmanils bafkumandan ile birle
~erek parlamentoyu fe.shetmit ve 
ftrkalarm haricinde kuvvetli ve 
nafiz bir hiikumet tesis etmistir. 
Bu ink1lap en ziyade Sovyetlcri en· 
di~eye dii,iirmii~tiir. 

Lehistan kabinesi 
Bu esnada Lehistan kabinesi de 

<legi,mi~tir. Eski kabinede mali
ye miiste:ran bulunan profesor 
Kozlivs.ki ba,vekil olmut~-ur. Fa
kat y~ni kabinenin eski kabineden 
farkt ticaret ve iktisat naztr1o.rt· 
nm degifmesinden ibarettir. Le
lhistandaki kabinenin degitmesi 
daha ziyade iktisadi sebeplerden 
ne~et etmi~tir. 

Cihan buhran1mn dogurdugu 
yeni vaziyetlere uymak i~in Le
ihistan biitiin 'kuvvetini fimdilik 
mali ve iktisadi itlere hasretmek 
i~Stediginden kabineyi de ona go
re uydurmu,tur. 

Cenevrede 
~imdi Avrupa £iyasetinin me:r

kez sikleti Cenevreye nakletmit 
bulunuyor. Milletler cemiyeti mec
lisinin 14 mayasta toplanmast mii· 
nasebetile Avrupamn miihim 
devJ.et adamlarmdan bir haylisi 
bu ~hre gitmittir. Sovyet harici
ye komiseri de hi~ beklenilmiyen 
bir zamanda burada i&batt viicut 
etm~tir. Sarre meselesinin 30 rna· 
yts i~timama btraktlmast ve 29 
mayuta siHihlan 1urakma kon
feranam•n umumi komisyonunun 
toplanmast rr.uhakkak olmast Av
rupa devlet adamlarmm en me~
hurlarmm Cenevrecle hir!esmele· . 
rini temin edecektir. 

~i.mdrlik Cenevrede goriifulen 
meselelerin ha,mda Sovyet Rus· 
yamn Cemiyeti akvamm daimi 
azahgma kabulii tasavvuru vardrr. 
Almanya ve Japonyanm ~rkn:.ast 
ile ~ok zayaf dii4en Cemiyeti ak· 
vamt Fransa, Sovyet hiikumeti ile 
takviye etmek istiyor. Fakat bu
nun oyle ~abuk olacak bir it olma
digl yeni yeni rniitJ<iilat ~tkmasm· 
dan anlatthyor. 

Bir ~ok hiikumetler heniiz Sov- ' 
yet Rusyayt tammamttlar.chr. Bun• 
larm arasmda kii~iik itialf dev
letleri de vardtr, Sovyet hiikum.e
ti Mi!letler cemiy.etine daimi iza 
olarak kabul edildigi ta.kdirde Le
lhistanm da nim daimi i.zahktan 
c.karak Sovyet devleti ile miisa
vi bir derecede bulunmak i~in 

daimi azahk talebinde tarar ede
cegi muhakkakbr. 

Bundan batka Sovyet hiikumeti 
Fransamn arzuauna tevfikan Ce
miyeti akvama ginr.ek i~in ken
di noktai nazarma. uygun baz1 si
yasi miisaa deler koparmak isti
yor. Bunlardan biri umumi ademi 
tecaviiz misakmm aktidir. 

Ha.lbuki boyle bir miskm vii
cude gelmesi yalmz Fransanm ve 
(laruftarlarmm elinde degildir. 

Her halde Sovyellerin Cemiyeti 
.a.kvama girmesi bir miiddet ge· 
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DZ TORKl;E: 

Yenisavaf 
Hakimiyeti milliye arkada~tm1zm yu· 

kandaki ba~hk altmda oz ttirk<;e olarak 
ycud1gt bir ya£-yt naklediyoruz: 

Yurdunu ellerin boyundurugun
dan ve ya~ayi~tm gerilemi~ tiire
lere bagh lkalmaktan kopanp kur
taran yiice ve oriik Turk ulusu, 
bir ytldtr, yeni bir savaf i~in buy
ruk aldt. Dun doktiigii kan yeri
ne bugiin ter dokecek. 

Y eryiiziinde kurdugu fenlik, sa· 
yt!mast ba~ dondurecek kadar 
gii~, ytllarca eski bir buduna bo
zuk diizen kalgaylarrn elinde ko
le olur gibi iken oganlara yarattr 
bil' ahh~la kim yeniden bay etti? 

Ge~mi,in bo' diizenaizligi yii
ziinden depretir gibi olan siingii
miizii Ege krytlarmda ge~mi~in 

.gormedigi bir panlta ile halk1tan 
kimdi? Ozerinde ya,Iyan babala
rm benizleri sarartr ve yeni yeti
'ecek ~ocuklar, yat hrpanlar gecr
mit anl7 ,..:hi kahrlarken Tiirk 
yurdunu agdtran hangi kutlu eldi? 

Onlii yurtta~Im, bu yolda dizip 
•oracagrm sorgular tirkenmez ve I 
adm1 anmak diledigim ulurak 
Bafbugum, senin yurdunu pekit· 
tirmek i~in sacrttg1 emeklerin, ver· 
digi astlartn say1hp dokiilmesine 
jbenim siizlerim yetmez. 

lcri ttkhm t:khm yat sozlerle dol
mu~, yabancr kcklerden tiireme 
]aktrdrlarla kan~mt~ Osmanh dili
ni oz tiirk;enin uz sozlerine ula·
brnuk icrin, duydugun, dinledigin 
buyrugu gene o verdi. 

Bu buyrugu aldrktan sonra oz 
d~limizin {limniye kadar gizli kal
mt~ yosma sozieri, hulutlardan 
kurtulan bir yaz giine~i gibi giik
lerimizde yiikselecektir. 

Kutsuz craglann ordiigii yosunlu 
~itlerin ardtnda kapala kalan o 
degerli incileri art1k obruk yer
lerinden ~1kanp dudaga ge~irmek 
ve yazrya vurmak giinleri geldi. 

Bu savaf o savatbr. Gokyiizii, 
bir gok bayra.k gibi, batardtgt 
bunca sava,tan sonra Tiidciin ve 
:bu yeni savattan da a~tk ahnla 
~tkmasmt ylldtzdan s<izlerile bek. 
liyor. M. N. 

Tiire = Kanun, usul, yo!, rejim. 
briik = A.sal. 
Buyruk = Emir. 
Ulus = Millet. 
Budun = Millet. 
~enlik = Medeniyet 
Kalgay -: i~ba~a. amit. 
Ogan - lliih. 
Bay = Mevki sahibi, efendi. 
Balkatan = Parlatan. 
Yat = Yabanca. 
Amz :;:: Ekin bi~ildikten eonra tarla· 

Cia kalan kastm. 
Agdaran = Yukselten. 
Pek~drmek = Knvile~tirmok, muh-

kem bir hale koymak. 
Ast = Menfaat, fayda. 
Uz = A•;nnn. 
Kutsuz == Ugursuz, bohtstz. 
Obruk = A~tlmt~. 
(Bu cumlelerin ~ir kat;t tarama der· 

neginden almmt~hr). 
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emleket haberleri f 

Muallimlerin tetkik seyahati 
• ... • ,... 4 • 

Y alova· muallimleri ·her hafta 
bir _ kOyii _ ziy_al-et -ediyorlar 

Yalova (Hu- 7 muallimleri ~on-
susi) - Y alova derdi 
muallimleri bir 

aydanheri yap
hklan tetkik se• 
yahatinde giizel 
firin Y alovanm 
hemen hemen 

. _ Gazi koyliisii

·niin yiikselmesi 

i~in ~ab~maktan 

zevk duyan mu

allimler vazife· 

Jeri baricinde ol

mak nzere bir 
biitiin ~oylerini 

dola~mt~lard1r. 

Muallimler, hep
sinde ayn ayr1 
bir giizellik gO
ze ~arpan ziim
riit yurdun <cRe
!adiye» koyun
de be~inci haf-

Yalova mualllmlerlnln Retadlye kDyDnde kDyiDierle 

program• 

~izdiler. Te~eb· 

biislerini memnu· 

niyetle kar§tlryan 

$efik bey ile 
beraber her haf
ta koyleri dola~•· 

talarmt gecrirmiftir.' lstiklil har
binde yaktlan, ytlulan, harabolan 

bu giizel koy, sonra kaymakam 

~efik beyin yardtmile ya.PJlmi,, 
muntazam caddeler a~tlm•tbr. 

Saltanat idaresi koyliiyii esir 
gibi kullamyordu. Koylii kazandx-

gmt hiikumete veriyor, elinde avu
cunda hi~ bir feyi kalmryordu. Bu· 

nunla beraber koyliiniin athhati, 
~ocugu ile de ali.kadar omuyordu. 

Eski eserler 
Amerika heyeti Adanada 

ara§brma yap1yor 
Adanada bir Amerikan heyeti 

tarafmdan eski eserler aratbnl
maktadtr. Heyet bir kadm ve iki 
erkekten miirekkeptir. lptida: Zey
tinli istasyonu civannda Kestel 
hoyiigiinde aondaj yaptlmtf, bir 
fey bulunamamttbr. 

Sonra Yunus oglu koyii civa· 
nnda &ondaj yaptlmtf, bazt eser
lere tesadiif edilmittir. Burada 
arathrma yap1lmaktad1r. Heyet 
epeyce amele kullamyor. 

Bulunan eserler Adana miizesi
ne terkedilecektir. Misis civannda 
Giiltepede de ara"brma yaptla· 
cakbr. 

~ar1af yerine manto 
Mersin tehir meclisi kad1nlar 

;~in crartaf ve pe~eyi yaaak etmitti. 
Fakir kadmlara crartaf yerine man
to yapmak i~in iane toplanmakta
dtr. Belediye de bir miktar yar
dtmda bulunacakbr. Terziler ce
miyeti fakir kadmlar i~in bu man
tolar~ parastz dikecektir. 

beraber ~ektlrdlkleri realm 
Boyle bir miinevver kiitle koylii· 
niin ayagma ka.dar giderek on-

lart tenvU.r etmezdi. ~t. 

Bu hal a&trla.rca devam etti. 
Fakat oom'bumyetin ilinmdan 

$ODra nihayet buldu. Cumhuriyet 
idaresi, metum baykutlart bu gii

zel iilkeden kovduktan sonTa ay
rihk atetile yanan koyliilerin tu
tutan yiireklerini 60ndiirmek ~in 
ulkenin en ufactk koylerine koy 

Konyada yatmurlar 

Seller !tren hathntn baz• 
ktsmtnt bozdu 

, Konyada ~1kan Babahk gaze
ieai yaztyor: Kazalartm1zdan at. 

d1grmiZ malumata gore yagmur
lar her tarafta bir hafta fastla ile 

devam etmit ve koyliimiiziin yiizii· 
nii ~ruldiirmiiftiir. ~ 

~agmur Ak,ehirde topraga on 
bet aantim niifuz etmi,tir. 

llgmda yagan aelli yagmurlaT 
da ~ok faydah olmuttur. 

Ger;en cuma giinii Meydan Sa
rayonii arasmda, yagan tiddetli 

yagmurlardan hastl olan seller yir
mi dort metre uzunlugundaki ray
larin altmi bir bu~uk, iki metre 

aerinlikte acrmi,, Adana ve Istan
bul trenlerinin seferleri aktarma 
auretile temin edHebilmi,tir. 

.Y olun tamiri cumarteai giinii 

bitmi,., tren seferleri intizama gir
mittir. 

Boluda faydall yaAmurlar 
Bolu 26 (A.A.)- Diizceden 

maada vilayetin her tarafma bol 

yaimurlar yagmlf, ekinler ~ok is
tifade etmittir. Mahsul bereketli, 
~if~i memnundur. 

Yazhklar ekiliyor, hasat yapi
hyor. 

Diizce'de yagmura tiddetle ihti
yacr vardtr. Kuraktan mtstr ekile
memi~, tiitiin dikilememittir. 

~ekirge mOcadelesi 
Afyonliarahisarln Siiyliin, Ay

yali mmtakalarinda beliren crekir· 
ge)erle miicadeleye b·a~lanmithr. 

Bel karacaviran koyii mi~taka· 
ainda da bu haterenin mevcudi
yeti liaber alinmitbr. 

yorlar. Koylii efendilerle hirer hi
rer konufuyorlar, onlara, cumhu-

riyet, fuka, mektep, cemiyet, ~o

cuk ne deme.k oldugunu anlabyor
lar. Koyliiniin dertlerini dinliyor, 

onlar1 i!'fat ediyorlar. 
Koylii kardef, cumhuriyetimizin 

biitiin iyiliklerini takdir etmit ve 
anlanu~tu. Muallimlerin seyahat

leri her tarafta memnuniyetle kar
fllanmt~hr. ). 

Bugday miibayaat1 
Afyonda 10,300 ton 
ougday sabn ahndt 

Hiikumet hesabtna Ziraat ban
kasmca yap1lan bui4ay miibaya
atJ son giinlerde tezayiit etmittir. 

,Tam zamamnda diiten yagmur
larm feyiz ve bereket getirecegini 

goren Afyon ~if~i:leri ihtiyat ola
rak sakladtklan bugdaylar1 faz-

lasile sahfa arzetmektedirler. Mu
bayaat giinde 50,000 kiloyu ge~
mektedir. Afyon Ziraat bankas1 

timdiye kadar 10,300 ton bugday 
almttbr. 

Miibayaa bu fekilde devam eder
ae mevsim sonuna kadar 15,000 
tona halig olabilecegi muhakkak 
goriilmektedir. 

Bahkesir hayvan sergisi · 
- Bahkesir 26 :<A.A.)' - ldarei 

huausiye tarafmdan haztrlanan 

hayvan sergisi diin acrtldJ, sergide 

27 tay, 22 tayh ktsrak, 11 diive ve 

tosun ve bir boga olmak iizere 61 
hayvan tethir edildi. 

NELER OLUYOR?. 

Belcikaclaki 
~ 

maden infilakr 
Ge~en hafta Bclcrikada, Patou

rage maden ocaklarmda ~ok feci 
bir kaza vukubulmu,, grizonun 
parlamast yiiziinden 66 amele 
ocaklarda telef olmuttur. ~ t 

Kazamn vukuunu miittakip, 
maden ocaklarl icrinde kalan ame
leyi kurtarmak i~in derhal muhte
lif tedbirlere hat vurulmuf ve tah
lisiye amelesi, muhakkak bir oliim 
tehlikesine maruz bulunduklanm 
ibilmelerine ragmen ink1labm vu
kubuldugu madcn ocaklan i~ine 
inmege tereddiit etmemi,Ierdir. ~ 

Bu yiiksek fedakirhg1 gosteren 
tahlisiye amelesinden on dordii, 
bu feragatlerinin kurhan1 olmu~
lar ve i!rine indikleri maden ocak
larmda olmii~lerdir. 

Maamafih ilk defa kurtarma i~i 
i~in madenlere inenlerin tamamen 
olmiit olmalarma ragmen iki ki~i 

daha vaziyetin ne merkezde oldu
gunu ve grizonun biitiin galerileri 
istila edip etmedigini anlamak 

icrin ocagm ic;:ine inmi,Ierdir. Bun- .. 
lar miihendis Dupont ile amele 

Tastianx idi. Bunlar maden oca
gma indikleri zaman arkada,!an
mn otede beride serilmit olan ce• 
setlerini gormii~ler ve gaz her ta
raft kaplamt~ oldugu cihetle, hicr 
bir ~ey yapamadan yirmi dakika 

sonra yukan crtkmaga mechur ka!
mtflardir. Bunlar yukar1ya trlkllk
lart zaman maden ocagmm i~inc!e 

tehlike ~ammn crahnmakta oldu
gunu duymu,Iar ve tekrar a~agtya 

inerek bir miiddet sonra sutlarm
da hir amel~ hulundugu halde tek· 
rar yukartya ~tkm•tlardir. Maden
den crtkanlan zavalh, kazay1 mii
teakip ocaga inen tahlisiye amele
sinden biri idi. Zavalhnm gozleri 

donmii~, crehresi altiist olmu~, ttp
kt bir deli manzaras1 gosteriyordu. 

Bir saat sonra kendine geldigi 
zaman madendeki vaziyet hak
kmda izahat vermi'-tir. Ilk infi!a
k• miiteakip, ocagm icrine inen 
tahlisiye amelesi, arkada,lanmn 

altmda kaldtklan enkaz yigmla
rmt kaldtrmaga ~ahfhklan suada 
ocakta ikinci bir infilak olmu~, ar
kada~lan ytktlan topraklar altm
da kalrntf, kendisi de bir miiddet 

sonra aytldtgl zaman ayaga kalka
rak biraz yiiriimii~ ve tehlike c;a· 
Dinl cralrnlfhr. 

M. Benes 50 ya§mda 
Prag 26 (A.A.) - M. Bene sin 

dogumunun ellinci ytldoniimii 
miinasebetile sefirlerin en k1dem .. 
•lisi olan Alman elcrisiM. Walter 
Koc!h, lbiitiin sefirler namma ken~ 
di&ini ziyaret ederek tebrikat '!le 

temenniyatta bulunmu~tur. :t 

<;anakkalede HiHiliahmer tarafmdan verllen mUsamereden bir 
habra: Sagdan sola dogru Hilaliahmer azastndan Nurl bey, hemtire 
Nevzat hamm, reis doktor ~ebap bey, HilAiiahmere bUytik yardull• 
Jar1 olan Na~ide hamm, ikinci reis operator Kazam bey, vali beyfa 
kerimesi azadan Bedia hamm, veznedar Beh~et bey~ 

Bu lial vaki ise miicadelenin l)u 

mintakaya Cia ie~m z~ruret kes-
" l)etmektedir. · · • 1 • .,..=:------

Trabzonun ilk spor yuvasi olan ve 921 de kurulan ldman ocaga 
bir kulUp binas1 inias1na te§ebbus etmi§tir. Bir ka~ ay i~inde du~ 
ve sair tertibatile viicude gelecek olan binanm temel atma resmi 
rapdml§br. Yukarada u merasimden bir saiha goriiiUyor. 
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Gelinini ni~in Oldiirmii~? 
Amerikayt heyecan i~inde btrakan 

miithi§ bir_ cinayet davast 
Amerikada $i-

1 
- Tuhaf1 tudur ki, ihtiyar kayna-

,lago cinayet na, cenazeyi defnetmek i~in laz1m 
lllahkemesi ~0~ gelen her teYi yaphgJ halde, za-
eararengiz bir b1taya haber vermegi unutmuf 
cinayet davasmi ve zablla, cinayetten ancak bef 
..Onnekle met- saat sonra haberdar edilmi,tir. 

auldiir. Cinaye- llasll oldUrDimo,? 
tin tafsilillna gi- Tabii zablta meseleden haber-
rifmezden evvel Clar edilince derhal cesedi morga 
vakan•n ethaai kaldimtlf, yap1lan otopsi netice-
hakk~nda biraz sinde gene;, kadtmn kloroform ile 
malumat 
lim: 

vere-

~ikagonun iic· 
ra bir mahalle
ainde eaki bir ev. 
Bu evde ash Al
man olan bir 
aile oturmakta
dJr. Bu ailenin 
reiai olan doktor 
bundan bir ka~ 
sene evvel olmiit 

\'e kendiai gibi 
doktor olan kart-

uyutulduktan sonra kalbinin iize
rine bir loartun s•k•lmak suretile 
oldiiriildiijii neticesine varm•tllr. 
Gen~ kad~nm olmezden evvel 

yapbg1 12,000 dolarhk sigorta 
mukavelelerinden istifade hakkmt 
kaynanasJDa vermifo olmast, bu 
mukavelelerin yap1ld•i• giin lioca
s•nm tabanca kurtunlari satin ala-

11 Alice Wynecs- Katll kaynana madam Wynekoop 
kop ile ikisi ktz, diier ikisi erkek -

, rak annesine vermesi, sonra ihti
yar kaynanamn paras1z bulundu
iu meydana ~•kmast, cinayetin 
sigorta paralartnt almak i~in ya
ptldigma tiiphe btrakmamlf ve 
t{en~ kadmm kocasile kaynanast 
katil olmak tohmetile tevkif edil
mitlerdir. dort evlat btrakm•tbr. Doktorun 

erkek ~ocuklan, yiikaek mekteple
te devam etmekle beraher, fenni 
\'e fikri mefguliyetlerden hi~ hot· 
lanmtyorlar. 

Doktor olan ihtiyar anne, bil
bassa biiyiik oglunu ~tld1ras•ya ae
viyor, onun bir dedigini iki et• 
miyor. 

Bunun adt Earldtr. Earl iiniver• 
• siteden ~1kar ~tkmaz kendisi gibi 

bet paraa1z ktz1l sa~h, menekte 
rozlii bir giizele tutulmuf, iki gen~ 
biribirini ~·lduastya sevmitler ve 
derhal bir papaaa miirackat ede
rek nikihlarJnl k•ydJrmi.,Iardtr. 
Bu izdiva~tan dort sene ge~tikten 
aonra oglan gen~ kansmdan btk· 
lnlf, onunla evlendigine pitman 
olmuf, batti bir arahk ta botan
lllayt diitiinmiittiir. 

Bo,an m a dan evvef.. 
Amerikada botanmak gayet ko

laydtr. F akat kanun ho..-nan ka
tilan bimaye ediyor ve kartlarm· 
dan ayrtlan kocalart onlara nafa· 
ka vermege icbar ediyor. Halbuki 
bu bubranh zamanlarda, bilhassa 
kendisi itsiz bulundugu bir zaman
da kartatna nafaka parast vermek 
Earlin hotuna gitmedigi cihetle, 

ka.nstndan kurtulmak i~in batka 
bir ~are aramagt dii~iinmii' ve bu 
hususta, doktor olan ihtiyar anne
sinin bilgi ve tecriibelerinden isti
fade etmege karar vermittir. 

lhtiyar kaymvalide, gelininin 
emniyet ve itimadtm kazand&ktan 
sonra gelinini iki sirkete 14,000 

. dolara sigorta oJO:aga kandtrmt~ 
\'e bir kaza ve yahut bir cinayet 
\'ukuu takdirinde, sigorta parastnt 
ke d" · • n ls1n1n alacagmt sigorta mu-
kavelesine yazdumifbr. 

Bu aigorta mukavelelerinin im
~alandtgt gun, biiyiik oglu Earl 
kendisi oteye beriye gittigi ve an
ne · 51 g~celeri tek basma yalmz ev-
~e kaldtgl cihetle, 'babalarmdan 

alma tabanca i~in her ihtimale 
kar f . k fl lfe sahn alarak annesine 
\'ermi,tir. Bu hadiseden ii~ hafta 
le~rni, ve bir giin ihtiyar kadmm 

g~lini ote beri almak i~in ~arftya 
lntralif., ~ay zamanmda eve avdet 
etf" · tg1 zaman ahnmas1 laz1m gelen 
'~!~e:-den birini almai• unuttugu 
&O.-ai•-·· t •• l.lllUf ur. 

.. 
J 

UldQrDien gelln Rheta ·--~ 

0 giin evde gelini ile kaynanaai, 
ve ayni evde panaiyoner bulunan 
bir kadm bulunuyordu. Panaiyo
ner kadm, unutulan teYi saba al
mak i~in kendisi ~al'fly& gidece
iini nezaketen soylemit ve gelin 
ile kaynanayt evde yalntz bJraka
rak ~·k•p citmittir. 

Belin nerede? 
Kiract kad10 bir miiddet sonra 

Zab1taca yaptlan tahkikat, •a
yant dikkat daha bir ~ok noktalari 
'da meydana ~tkarm•tbr. Gen~ ka
chnm kocas1 Earl, cinayetin itlen
diii giinde, $ikagoda bulunmad•
i•n• iddia ettigi halde, o giin $i
kagoda bulundugu ve maktul zev
cesine vermif. olduiu nitan yiizii:
gunii, evlenmek istediii ba,ka bir 
k1za verdiii ta~uk etmittir. 

lbtiyar madam Wynekop 
ta mahkeme buzurunda, kendisini 
miidafaa etmek i~in demittir ki: 

Barip bir tevil 
«- Gelinimi oldiirdiim. Ciinkii 

keudi.i olmiit idi. Sebebini de an
lataytm. Zavalh gelinim, ciierle
rinden rahats1zd•. Benden kendi
sine kalbi iizerinde masaj yapma
ml rica etti. Boyle bir hizmeti na
stl reddedebilirdim. Kendisi ~ok 

siuirli olduiu cihetle masaj esna-
" amda, kendisini kloroform ile 

uyuttum. Fakat maalesef, yanl1t· 
tlk neticesinde, tahammiil edece· 
iinden fazla miktarda kloroform 
verdim. Gelinimin oldiiiiinii cor
diijiim zaman mesleki izzeti nef
aim isyan etti. Hadiaeye bir kaza 
tekli vermek i~in oJii kadJDlD kal· 
bine bir kurtun sdr;bm. Cunkii 
meslektatlannun diline diitmek
ten korkuyorclum. » 

eve dondiigii zaman ibtiyar kadtni 
yalmz bulmuttur. Gelini meydan
da yoktu. lhtiyar kaynana ile kira
ctst bir miiddet bekledikten aonra · 

Bu eararengiz cinayet davasl, 
Amerika efkin umumiyesinde bii
yiik bir heyecan uyandtrmaktad1r. 

yemege oturmuflar ve ittiha ile 
yemeklerini yemitlerdir. Tuhafi 
da tudur ki ibtiyar kadiD gelininin 
bu esrarengiz gaybubetinden Clo-
lay1, katiyen tel&.f eseri gO.termeo 
mittir. 

Fakat ihtiyar kaynana yemeli· 
ten sonra alt kata indigi zaman 
~1ghg1 koparmlf, kiract kadtn da 
ne oldugunu anlamak iizere ap
g•ya inince, gordiigii manzaraCian 
dii,iip baytlmtfobr. 

lhtiyar kadm1n gen~ gelini, ame
liyat masas1mn iizerinde, ~trtl ~ip
lak bir halde ve elektrik ampulle
rinin goz kamatbran it•klari a( .. 
hnda olii yahyor, roisiinden uzun 
bir terit halinde kan atztyordu. 
Gen~ kadtnlD oldiiriildiigiine fUp
he yoktu. Fakat katil kimdi ve ci-
nayet ~ ~~ ~nmittit 

... 
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Havactlar arasznda .• 

"Y ere yakla§tnca ne 
gOreyim, o diizliik kOyiin. 
mezarbg1 degil mi imi§!, 

-5-
U~arken maruz kahnan miitkiil

leri ve nastl kurtulduklarmt tay
yarecilerin agzmdan dinlemek pek 
ho._ oluyor. Hele bunlardan bazt· 
Ian oyle merakh ki sormaym. Bir 
arkadat anlahyordu: 

- Motor o kadar fena alimet
ler gosteriyordu ki yukartda daha 
fazla kalmanm arttk miimkiin ola
mtyacagma kanaat getirdim. Fa
kat alhmdaki arazi· ~ok daghk, 

1 inmeye cesaret ede:niyordum. Ha 
gayret, biraz daha ditini stk, der
ken tam derelerin ortasmda ufak 
bir koy goriindii, koyiin yanmda 
da ufak bir diizliik var, vakta bu
ras• ~k kii~iik goriiniiyor amma, 
n.e y~parsm ki inmek zaruri, yere 
yakla~bm, yaklathm, knk elli met
re irtifaa kadar indim, bir de ne 
goreyim, benim yukandan diiz 
gordiigiim bir koyiin mezarhgt de
gil mi? Koca koca lath mezarlar 
beni atagtya davet ediyor. E soguk 
soguk terler dokmedim dersem 
yalan olur. T ayyare bir de fa bu 
tat ormanl•gmm iizerine oturdu 
mu if. tamamdtr, kapaklantr, hur
dehat olur ve ben de arbk bir da
ha a~mamak iizere goziimii ka
partm. 

Bu kadar al~aga indikten sonra 
havalanmak imkin• da kalmam•t
tJ, dedim ya motor bitik bir halde, 
ya Allah dedim, mezarl1gm tats•z 
goriinen kenarma tayyareyi oturt
tum, tayyare ne de olaa yerde bir 
miiddet mesafe aldt ve durdu, goz
lerim dort a~Jlmif, nefeaim tlkamr 
bir vaziyette yerimden f1rladJm, 
taaavvur edemezsiniz, en yakm 
koca bir mezar tatile pervanenin 
arasmdaki mesafe ancak bet san
tim kadar bir teY· Tayyare daba bet 
aantim yiiriimiit olsayd•, biitiin 
korktuklartm battma gelecekti. ~ 

· Diger bir arkadat anlabyor: 
- Erzincandan geliyorduk, mo

tor Ktrtebir civannda anza gos
terdi, takriben bir grup silindir he
men hi~ ~htmtyor gibiydi, diizliik 
bir yer gordiim, inelim diye raatda 
ifaret ettim, fakat o buna taraftar 
degildi, baritada bana daha ileri
de daha miisait bir yer gosterdi, 
bizzarur biraz daha u~ahm dedim, 
aoyledigi yere geldik, f-akat goziim 
burasim hi~ te tutmad1, ~ok kotii 
bir yer, inersek mutlaka bir yeri
~iz ktnlacak, haydi biraz gayret 
edip te Ankaraya ulatahm dedik. 

Motoriin vaziyeti gittik~e kotii
letiyor, boyuna siyah dumanlar ~~
kanyor, Ankara iizerine geldik, 
fakat burada da inmek benim cii· 
ciime gitti, inersek, uzun boylu ta· 

mir, belki de trenle donmek icap 
edecekti. Haztr fUraya kadar gel
mi,ken Eskitehiri buluruz, tami
rimizi orada daha kolayhkla yapa
r•z dedim, gene dayandtk, ne der
sin tam meydanm iistiine kadar 
gelebildik ve aanki bunun farkma 
varm•t gibi motor zmk durdu, ar
hk gidemem dedi, yere indik, ba
zan bizimkiler canstzhklarma rag· 
men, boyle dirayet alimetleri de 
gosterirler. 

Benim birinci u~utumda hava· 
da hi~ bulut yoktu. Tayyare!erin 
bulutlart delerek Jukart ~Jkmala
rma a~agtdan bakllk~a baythr
dtm. ikinci u~u~.u boyle bulutlu 
bir ~iine tesadiif ettirdik ve tam 

bulutun altmda benim istedigim 
gibi dimdik buluta girerek yukan 
~·khk. 

Bulutun i~erisi sisten farkh de
gil, fakat yukan ~1kmca manzara 
hakikaten ~ahane oluyor. Alhmz
daki koyu gri ortii; iistiine 4 iiter
seniz ablmtt bir pamuk y1g1m gibi 
sizi tutacakmtf gibi goriiniiyor, fa
kat arada s1rada bu pamuk y1gm
larmm ortasmdaki bir delikten ye
ri gormek, ne korkunc; bir zehaba 
dii.tiigiiniizii goziiniiziin oniinde 
canland1rryor. 

Meger bu bulutlar iizerine ~·k
manm dijer bir tehlikesi daha 
varm•t ve eski tayyarecilerden ba
ztlarl bu tehlikeye kendisini kap
brmaktan kurtaramamt,. Bulut 
iizerine ~f.klp ta yer tamamen gOz
den kaybolunca tayyareci de uf
kilik hissini kaybediyor ve mese1i 
tamamen f.akuli duran bir bulut 
tabakasm1n sathmt ufki zannede
rek tamamen yan ve hatti tepe 
atait u~tuiu vaki oluyormuf. Hat.. 
buki yerin cazibesi bu yamlmayt 
asia affetmiyor, tayyareci de bu
lutlarm araamdan diimenini kul
lamrken atai• dogru ~ekerek yu

varlantyormuf. Sonradan bulut
lar iizerine ~Jktldtgl vakit te tay
yarenin ufki vaziyetini tayin edici 
aletler koymutlar ve bu tehlikele
rin oniinii alm•tlar. 

Hot biz yukanda iken hava bu 
kadar kapah da degildi, yeri f '.l· 
rada ve burada goriiyoruz, ufkili
gimizi de ~ok •iikiir anhyorduk. 

- Tayyare taklak atarken, ya
ni tayyareci ti.birile soyliyeyim 
luping yaparken diitmekten kork
maz m•stnJz? dedim. 

- Asia, aniilmerkez kuvvet in
san• tayyareye dogru oyle bktyor 
ki isteseniz bile tayyareden d•tan 
fuhyamazsmtz. 

M. $evki 
__ ........... , _ _...,, .. , ... , -···-csllllsn,...,..IIIM'• ..... I .......... IMIIUIIIIIIU II...WIIIII!Uh l lltr•ttll .......... ntthiiUII M .... IIII ..... tl .. t.Utt .. lllltlnt-

- - -LOielnirgazda Hlmayeietfal ,ubesinin giydirdigi 45 ~o.:ufrun 
reamini dercediyorur. Bu hususta kaymakam Kemal beyio himmeti 
~ takdire tayaacl@! 



'Sahife I =yr :a·zzv ; ... _ %7 Mayi6 1934 

0 r 

BABiiLiNiN iCYDZU. l_Tefr~-kaNo._ta _ 4
_N!--_l_ed•n: 

1_sELA~-----~ lzz___,ET SARAY ve 
• 

Yazan: SULEYMAN KANI ~ TercOme, iktlbas bakk1 mahruzdur - Tefrlka No. 29" 

10 giin siiren istintaktan sonra 
elli be~ kigd dolduruldu 

(:erkes Hasan meselesi hakkm
da Mithat pafaya 'usual soruldu: 

- Katil vakast esnasmda Sul
tan Murat mecnun oldugu halde 
(:erkes Hasan Sultan Muradm ira
desile ve bilamuhakeme nastl idam 
olundu? 

Mithat pafa - 0 zaman Cev
det pafa adliye naztra idi. ldam 
emrini veren sadrazam Rii,ti.i pa· 
, a , emri icra eden de serasker Re
d if paf.a ile zaptiye nazaradtr. Bu 
sual onlara tevecciih etmek icap 
eder. Benden de cevap istenilirse 
katil be, zah tehit etmif, dokuz 
lti,iyi yaralamlfb. Eger o da idam 
o!unacak katil degil ise diinyada 
idam olunacak katil yoktur. 

Benim malumatama gore istin
takt Serasker kap1smda icra olun
mut ve kendisi de cinayeti itiraf 
etmittir. Boyle fevkalade ,.ekavet 
ile cinayeti iizerinde tutulan kati
lin idamma viikelanm reyi ve emri 

Sultan Aziz zamamnda devletin ba
li yolunda ve intizammda imit te 
cfendimizin zamanmda mt bozul
mut! ~iiphe yok ki devlet ve mem
leketin dii~ar oldugu felaket ve 
buhran Sultan Aziz zamanmda bar 
lamifltr. Zira Sultan Mecidin irti
halinde devlete btrakbgt bor~, Kt
nm rnuharebesi masraf1 ile hera
her 30 milyon derecesinde iken 

Sultan Aziz zamanmda 300 milyo
na balig olmu,.tur. Mahmut Nedim 
pa,a vasttasile yap1lan fenahklar 
da meydandad1r. 

.$evketli efendimizin billaassa 
yazd1rdtklan Ossii inlnlapta Sul
tan Azizin ve Mahmut Nedim pa
llanm seyyiahndan bir taktml tas
tik edilmittir. Bu eserde ciilusu 
hiimayunlarmdan bugi.ine kadar 
devlet iflerinde ne kadar miitkiilat I 
cakm1s ise hepsinin 15, 20 sene· 1 
~ . 
denberi devlet idaresinde vuku· 
bulan fenahklarm neticeleri ol-

'oyle dursun bir jandarma zabiti- dugu mazeret makammda nefr ve ' 
nin bile onu hemen tepeleyip bitir- ilan olunmuf.lur. 
mesine kanunen mesa.g vard1r.l,te Hal boyle ise Sultan Azizin hal'i 
benim diyecegim budur. Daha zi- ned en teessiifii mucip olsun? Bel-
yade aual edilecek fey var iie ad- ki tetekkiirii bais olmaltdtr. Sizin 
liye nazumdan sorulsun! soziiniizden (Abdiilaziz sag olup 

Bundan aonra Rag1p Ley ile ta sahanat makamma ~evketli 
miiddeiumumi bir zarf is;inden iki efendimiz gelmemi~ olsayd1 bu 
franstzca mektup !flkararak Mithat fenahklar zuhur etmezdi!) ma-
pafaya gosterdiler. Bu mektuplar nasi ~1kar. Sizin yerinizde olsam 
Mithat pa~aya lstanbuldaki ecnebi bu sozii soylemekten teeddiip eder-
dostlarmdan &elmitti. Bunlar da dim! 
devletin dahili, harici i~lerinden, Abdiilazizin katli davasi mii-
saraym entrikalarmdan bahsolu- :zevvir ve musanna ifade ve itiraf-
nuyordu. larla yiiri.itiildi.igii pek barizdir. 

Mithat pafa - Bu gibi mektup· Hele Ragtp beyin Mithat pafaya 
lar daima gonderilir. Ciimlesi ya· teblig ettigi ithamname bir ~ok 
kahr. Fakat bu iki mektup nastlsa sakathklarla dolu idi. 
~ekmecede kalmlf! Mahkeme ise ithamnamede Ab-

Rag1p bey - Bu mektuplarm di.ilazizin katlinde emri miicebbir 
miindericah devlet aleyhindedir. addolunaq ~ultan Murat ile vali· 
Hatti. birisinde (lntallah siz gelir desini, miittehimlerden Arzmiyaz 1 
de bu fenahklan tanzim ve alih kalfay1 bir defa olsun huzuruna 
edersiniz) diye yazilm•tbr. Bu .soz- celbe liizum gormiyecektir! ?. 
den (Siz padttahm yerine reis o- istintak ve muhakeme esnasm-

lursunuz!) demek ~tkar! da Sultan Azizin oliimii katil ile 

Mithat pafa bu ifadeyi de ma· vaki oldugunu isbat etmek i~in ne 
kul sozlerle ret ve cerhetti. Rag1p kadar delil toplamak miimkiin o1-
bey cumhuriyet maddeai hakkm- duysa toplandt. 
da diger bir giin Mithat pataya is- Muhakeme eznasmda vakaniivis 
tintak etmit ve: Lutfi efendi (mahremane) itare-

- Kanunu esasi tevketli efen· tile Abdiilhamide bir risale tak-
dimizin vaz'1 oldtagundan buna dim etti. Bunda ~eyhiilislam Hay· 
diyecek yoktur. Bizim millet bu· rullah efendiden bahsettigi s1ra· 
nunla idareye kabiliyet kesbetme· da .fU malumat verilmi~.ti: 
mittir. Meclisi mebusan gibi tey- • [Bir giin n:ecHsinde bulunuyor-
ler elvermez! dum. Boyle hal' itinde bulunanla· 

Miitaleastnt da beyan etmitti. rm medih veya hizmetleri taribe 
Mithat pafaDID istintakl on giin yazllmak adet oldujundan kendi-

surdii ve elli bet kiitt doldurdu. sinin ne .suretle yadohmacagm1 fa. I 
Bir d~fa Racap bey ile kirden sordu. Ben de: l 

Besim bey, miiaahiplerden - Boyle hal' itlerinde bulunan-
Hayreddin aja ,.eldiler. Gene Ab- lar1n methine dair vukufum yok-
diilizizin kaline dair aoz ·~·Ids. tur. Fakat hatarama gelen fU sua-

- ~evketli efendimizin asal te- lime cevap buyurulur ise tarihe ne 
euiiflerini mucip olan madde Ab- ve~ile kaydt liz1m gelecegi anla-
diilazizin hal'i keyfiyetidir. (Eier tthr: Bir binamn imarma niyet 
saltanalta kalnu" olaayd1 devlet~ olunduiu halde iptida kaimen la-
ve miilk~e bu kadar mazarratlar mirinin imkant tasavvur olunur. 
goriilmezdi. Muharebelerde mai· Bu meselede acaba ne auretle mii-
lubiyetimiz ve zayiatlmtz hep onun talea cereyan etti? 
bulunmaysfi eseri oldugundan ae- Dedim. Hayrullah efendi: 
bep olanlara lanet ediyorum} bu- - Benim hal' geceaine kadar 
vuruyorlar. rnalumattm yok idi. Pazarteai ak-

Denilince Mithat pa'a fU cevab1 tamt gi\yet mahrem olarak Avni 
verdi: pata haber verdi. Senin dedigini 

- $evketli efendimiz kalbi ali· soyledim. Sa dr1azam Riit-tii pafa 

lerine ni~in zahmet veriyorlar 1. (bu. yani Abdiiliziz • meydanda 

iken olur mu?) demesile hal'a if
tifak olundu. f 

l 

Cevab1m verdi. Bu siraC:Ia oda-
ya biri gelmesile bahis te burada 
kalda. Amma Hayrullah efendinin 
hal' gecesine kadar haberi olma
dtga yalandtr. (;iinkii fetva emini 
Kara Halil efendi ile beraber bir, 
~ki miidahin ve hain Mithat paf& 
konagmda birletip te fetvay1 tes
vit eylediklerini bilmez mi idi?] 

Vakaniivis Lutfi efendi bu risa· 
Iesinde bahriye nazsr1 Ahmet pa· 
fl&nm lisanmdan: 

-Biz bir, iki senedenberi Avni 
pafa ile bu iti kurmu~ idik! 

Ciimlesini itittigini de nakley
lemektedir (1) 

Damat Mahmut Celaleddin pa· 
~a muhakeme esnasmda takdim 
cttigi arizalardan birinde fU hadi
seyi bildirmiflir: 

(Hal' giiniinde divan yerinde 
Sultan Murada biat resmi bittik
ten sonra Huseyin Avni pa'a ba· 
na tesadiif edince bir ka~ kere ba· 
~nna salladt: 

- Bak, diinyada lc:imsenin ha· 
beri olmtyarak neler oluyor? 

Dedi. 
Cenazenin odas'inda btrakllma

ytp karakola iudirilmeai ttiip.heyi . 
~a vet eden en miihim bir sebeptir. 
Cenazeyi muayencye gelen dok
torlar Hiiseyin Avni pafamn mii· 
tehakkimane tav1rlarmdan :].iiphe
ye diitmii,lerdi. 

Abdiilazizin natm• muayene et
mek i!fin yerli ve ecnebi 19 kiti· 
den miirekkep etibba heyeti i~in
de baztlan cenazeyi karakoldaki 
miistahkar halile goriince teessiir· 
lerini gizliyemiy.erek muayeneye 
ittirak etmemitierd i ki bunlardan 
biri de Abdi.ilazizin sertabibi Mar
ko paf& idi. 

Damat Nuri pa~nm muhake
me esnasmda takdim ettiji bir 
arizada gosterildigi iizere mabe

yin etibbasmdan Orner hey- pafa • 
da cebren karakola getirilmif, fa· 
kat Abdiilazizin nafmt muayene 
ve Taporu imza etmek istememitti. 
Hiiseyin Avni pa,a ~ 

-Edepsizlik ediyorsun! 
Diyerek kollarmdan nitanlarma 

sokmuf ve Nuri paf.~ya: 
- Arzediniz. 
Demitli. Orner bey T rablusgar· 

be gonderilmitti. 
Abdiilazize pek merbut olan 

Marko pafa da muayeneye ittirak 
etmeden mazbatayt imza eylemek 
mecburiyetinde kalmtftl. 

(Arkas1 var) 

[11 Hatlral ahf. Tarih m~cmuas1. 

Pembe Ma~lahlt 
Hantm 

Resimli milli roman 
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Bana dair mi? 
) :- Hayrr, kendine ve ~ ~oc.uk-
' :rma dair... ~ 

~adan hem en ~lktt, apgt indi: 
- Ne var doktor? 
Akif Ali hiddetliydi. 

- lmkam yok... Bu senin tah· 
~inindir. 

- Hayar, kendisi soyledi. 
Akif Ali yumruklanm stkti: 
-Hay ahlakstz k1z hay .. Ktrk ae-

nelik namw.wnu mahvetti.. Adam 
- Siz konutunuz, dedi. 

i~lerim var. 
Beriim kimmit· · · Kimmit d.iyorum soyle. 

- Sabit. 
Odasma girdi. Doktor ayak 

iistiinde ~adana tembih etti: 
- Ne yaptp yapacak, kocamzi 

·~kiden vaz g~ireceksiniz. 
- Dinlemez. 
- ~yleyse bundan sonra kati-

ye.n dojurmtyacaksmtz ... 
Doktor bunu tkati soyledi ve 

~tktt. 
Biraz sonra Handan geldi. Ko

oa:stm evde bula~amtfll. Hem 
F erhanla konufmak istiyordu. 

- Fe~hant ~agtrsana. 

Sad an F erhantn odasma girdi 
ve seslendi: 

- F erhan... F erhan ... 
Cevap s:.k.mad1. Handan 
- Yo'k mu? 
~adan fena bir rneraka diit· 

miiftii: 
- Yok, diye kekeledi. 
- Nasll olur! 
~adan, masamn iistiin<le duran 

ibir mektup gosterdi. Hemen a~
blar: 

- Oku. 
Ferhan ka~n:tpti. 

- Sabite gitmi!··· Arkastndan 
kof, yeti, ... Benim k1mtldayacak 
halim kalmad1. 

- Allah vere de bir delilik ya~ 
rnasa. 

- Haydi git. 

Handan ko,arak ~tkb. Bu es
nada gelen Akif Ali hayretle 
sordu: 

- Bu giiriiltii nedir? Ne var? 
$a dan kararm1 vermitti: 

- Ba.,mnza felaket geldi Akif. 
- ~ocuklcaa hir ~ey mi oldu? 
- Hayu. F erhan . . . 

- Hasta m1? .. Yarah m1?. 
- Hasta degil, fakat y.arah, 

aitr yarah.. . Amma manen ... 
Akif Ali rahat bir nefes ald 1: 
- tlf, korkuttun. .. Bir der-

di mi var? 
- Evet, hem de biiyiik dttt. 
- Onun yatmdaki krzlarm der-

dini ben bilirim. Birini mi sevi
yor? 

- Evlenecekti, evlenemiyor. 

- Bun a felaket denir mi? .. Ba-
zan bozulan izdiva<:lar, 'er de
gil, hay1r olur. 

- Atr .. ma F erhanm vaziyeti 
vahim. 

Hangi noktai nazardan? 
- Her noktai nazardan. 

- Beni meraka diitiiruyorsun .. 
Vaziyet pek mi miihim ... Bu gece 
keyfim ka~acak mt? 

- Evvela senin merhametine 
miiracaat edi.yorwn. 

Ben rnerhametsiz bir ada-
rnrm, daha ~~en gi.in 
dun. 

- ~a.kayt b1rak. 

soyliiyor-

- Camm ne oldu soyie, bot laf-
larl btrak ,imdi. 

~a.dan, itiraf etmek i~in hayli 
.g~liik 9ekti: 

- Maalesef f<Crhan ~vdigi 

adama biiyiik bir itimat goster
mis.. . Evleneceklerine iman et
mrf ... Bugiin ~ ayhk hamile .. . 

Aki:f Ali, top g~bi yerinden 119· 

Feman ha? 
Evet .. . Ferhan ..... 

- ~evketin oglu mu?. Canci
ger dosturn ~vketin oglu .. . Sabi
tin de akrabalar1ndan bir ktzla 
eylenmek iizere oldugunu .O_ylii
yorlar. 

- Evet. 
~imdi ne olacak? 

- Ferhani ahlaks1zca aldat
mtf. 

- .$evkete &Oyleme]i. 

- Bili:yorlar. .. Seniye hamm 
bugiin geldi, konuttuk ... Agu soz
ler soylec:lim, fa.kat onlar kararla-
rmt ''ermi~ler. 

- Ferham istemiyorlar m1? 
- Haytr, parastz ktz alamaz-

ia.mu.f. 
Oilan ne diyor? 

- Babasile 
tabi. 

anasmm emrine 

- Oy]eyse ... Fcna bu ... Reza• 
let .. . 

- Ben de bundan korkuyorum. 
- Dillere destan olacag1z. 
- Mtthakkak. 

- Afkolsun aize ... Atkolcun 
Ferhana ... Namusumu mahvetti
niz ... Mevkiimi sarstm:z ... Ben 
battmi ahp nerelere ka~ay1m ..• 
Bittim ... 

- Mubalaga ediyorsun. 

- Miibalaga mt?.. Eger h1rstz• 
hk yaparken yakalansayd•, bun· 
dan fena olmazdt. Hatta belki da· 
ha iyi olurdu .. . Ben .bu derece le· 
kelenmezdim. 

Aldf Ali ~tldtracaktt. 

~adan, aguha,hhkla mukabele 
ctti: 

-Sua gelince ona istedigini soy-
• 

leorsin. Fakat _.imdi, hepimiz na-
mma diiti.iniip onu kwrtarmak Ia· 
ztm . .. Bu hepimizin menfaatidir. 
Y arm slllbah o kUiiik beyi bul, gO. 
rli..f, iflecligi cinayeti anlat. 

Akif Ali omuz silkti: 
- Sen o Sabit denen keratayi 

tammxyorsun.. . Ben tamnm ..• 
Herif benimle alay eder .. . Daha 
iki ay e~el, lkuzinile evlenece
gini ~yliiyor, duz degil, define 
ahyorum» diye gogiia kabartayor 
du. Kardefini iyi s~if ... lyi bi!-
goniil eglencesi bulmuf . . . 

- F er.han1 yiiziistii b1rakarnaz• 
SID. 

- Ona yaphgtm iyiliklere mU• 
kabil, giizel bir miikifat ... 

- Hiddetlenme. 
- Bu diinyad• kimseye emniyet 

caiz degil ... Onu elimizde biiyiit
tUk <S&ylhr. Geldigi zaman heniiz 
~ocuktu.. Ona boyle mi terbiye 
verdik? .. Oyle masumdu, ki ba· 
zan haline giilerdik. 

~adan i9ini ~kti: . 
- Ketki o derece masum olma .. 

.sayd1, kolay aldanmazda. 

Akif Ali ywnrugunu maaaya 
vurdu: 

- Bu kabahat te mi benim! •• 
Olur ~Y degil bu .. . 0 Ferhan .. . 

- Ferhan bir kur'ban ... 

- Kurban, kurban. . . Bu me-
aelede kurban olan biri var. 

K1zmak rs1ras1 ~adana geldi. 
Kocasmm hod.binligine tahammiil 
ede medi: 

-Sen misin o?! .. 

(Arkaat vu): 
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Karaman beyi (Jiizetta) yt Anadoluya ka~trmak 
istiyordu. Murat bunu haber al1nca, Ibrahim beyin 

yolunu beklemege ve kendisile hesapla§maga 
karar. verdi. 

Yusuf kotkten i~eriye girince 
Murat bey biiabiitiin itidalini kay• 
betmi~ti. Derhal bir bt~aga sarthp 
Yusufun iizerine yiiriimek istedi. 
Taflanlann arasmdan ~tkll •. Sen· 
deliyerek eve dogru ileriledi. Diz· 
lerinin dermant kesilmitti. 

- Yusuf kar1ma goz koymuf 
ta haberim yok. 

Diye soyleniyordu. 

Halbuki Yusuf, efendisinin ka
rJsJna fena gozle bakacak kadar 
al~ak ve nankor bir gen~ degildi. 
~iflikte u~ak degi], efendi gibi 
Yattyordu. 

Murat kendi ken dine: , 

- Acaba kabahat Jiizettada 
mt? Eger Yusufu baf.ian ~tkaran o 
ise evvela onu gebertecegim ... 

Diyerek kaptya yaklash •• 
Dinledi.. ' 

Konu~uyorlardt: 
' 
' ' \ 

- Bugiin ne haberler getirdin 
~akahm? 

- Y eni bir tey yok. 

- Hila fikrinde urar ediyor 
mu? 

- Evet ... (Gelmezse kendisi 
Pipnan olur!) diyor. 

- Bana ne yapabilir . .. ? Niha
Yet Muratla aramtZl bozmak i~in, 
bir taktm yalanlar uydurur. Fakat, 
ne yapsa bo,tur. Muradm bana 
itimadt vnrdtr. 

- Bunu o da biliyor. (Eger gel
mezse, batka tiirlii intikam alaca· 
i•m!) diyor. Ibrahim bey soziiniin 
eridir .. Ben ondan korkartm. 

- Benden n~stl intikam ala
cak? Zorla goniil avlamr mt? Be
nim asian gibi kocam dururken, 
onun k~i sakalh suratma bakar 
nuytm? 

- ~irkin bir erlcek oldugunu 
~endisi de itira.f ediyor. Fakat: 
(Anndoluda benden daha zengin 
bir kimse yoktur. Onu Karaman
da sultanlar gibi ya~abrtm) diye
l'ek beni hergiin tehdit ediyor .. El
~iye zeval olmaz, giizelim! Dun 
aktam gene arabasile ~ifligin ci
Varlndan ge~ti.. Beni ~aguth .. 
1-Iergiinkii soylediklerini gene tek
l'arladt. Ben arttk bu adamm teh
ditlerinden usandtm. 

. - Paditah, Ibrahim beyi Ana
doluya gondermek niyetinde de
iii mi? 

. - Konya isyanr basthnciya ka
dar Karaman beyi lstanbulda ka
laca.lntUf. 

- 0 halde bu meseleyi Murada 
•£mah. 

- Ben de bu fikirdeyim amma, 
Murat bey ~ok asabidir. Ibrahim 
beye bir fenahk yapar diye kor· 
kuyorum. 

- Ibrahim beyi Murattan ~ok 
ntu seviyorsun? 

- Bilakis. Efendime camm kur
ban.. Hiddetle ibrahim beye k•-
Yar d" " · u'uncestle meseleyi kendisi-
ne a w ~maga cesaretim yok. Arala-
l'Jnda ~1kacak her hangi bir gii
liilt" u ~ar~abuk padisaha aksede-
cek .. 0 vakit efendi~in rahah ka
~acak.. 

- Dogru .. Bu i~.i Murada anlat· 
tnak alulhca bir hareket olmaz. 

- Ne yapmah? Karam an beyi 
Yartn aktam bu civardan tekrar 
ge!recegini soylcdi. 

- Beyliu'de zahmet ettigini aoy• 
lemedin mi?, 

- Soyliiyorum .• Fa kat, kulaii· 
na bir fey girmiyor .• (0 Venedili 
giizelini mutlaka elde edecegim! >: 
diyor. 

- Yartn aktam gene gelirse, 
benim Muratla birlikte lstanbula 
indigimi soy lenin! Defolur gid.er. 

Yusuf kotkten ~·k•yordu. . 
Murat bey bu muhavereyi din

ledikten sonra, ikisinin de bigiinali 
oldugunu anlamtfh.. Gogsiinii ti· 
tirerek genit- bir nefes aldt .. Mer
divenden indi .• Ve geriye ~ekile
rek, tekrar aga~larm arkasma 
aakland1. 

Yusuf ardma b~kmadan ge~tp 
gitmitti. 

· Murat bu i'te acele etmedigine 
seviniyordu.. Az kaldi ikisini de 
ht~aklay1p oldiirecekti. Bir agaca 
dayanmlf, diitiiniiyordu. 

Demek ki isyan miinasebetile 
lstanbula ka~an Karaman beyi 
Jiizettaya goz koymu~tu: 

Ibrahim bey, Muradm babasi
nin ~ok iyi ve eski bir dostu oldu
gu halde, koskoca lstanbulda go
nul eglendirecek ktz bulamaml~ ta 
Jiizettayt m1 goziine kestirmi,.ti?. 

Murat, Ibrahim beyin ne kadar 
hilelt:ir ve diizenbaz bir adam ol· 

· dugunu biliyordu. 
Murat bey bu muhavereye ~ahit 

olunca, veziriizamm kendisine 
karll• neden soguk davrandJgtm 
anlamaga batlamtfh. Hi~ tiiphe 
yok ki, Ibrahim bey, Muradt goz• 
den dii,iirmek i~in sadrazam Her
sek Ahmet pa~ay1 kafi derecede 
doldurmut.tu. 

Kemal reis lspanyaya gider
ken, Murad1 birlikle gotiirmekte 
fazla ISrar edemeyi~inin sebebi 

de 'imdi anla~thyordu. ibrahim 
beyin, Kemal reisin kulagma Mu
rat aleyhinde bazl sozler flstlda
dtgt muhakkakb. 

Murat dayand1g1 agacm dibin
de bunlan diitiiniirken, hiddetin
den ne yapacagmt bilmiyordu. 

Jiizettamn kendisine merbut 
oldugunu kulaklarile ifitmi~.ti. Ve
nedik dilberinin gosterdigi sada
kat, Muradm gururunu ve muhab
betini arthracak kadar biiyiik ve 
ktymetliydi. 

Murat Jiizettaya bir tey soyle
memege karar venni,ti. F akat, ak
~am iistii Ibrahim beyin yolunu 
beklemekten ve onunla hesapla~
maktan kendini menedemiyordu. 

ibrahim beyle karttlatmak az 
tehlikeli hir it degildi. Karaman 
beyi tehir i~inde bile dort bet mu
haftzile beraber geziyordu. Murat 
biitiin tehlikelere ragmen: 

- Ne olursa olsun, dedi, ~ifligi
min kap1sma kadar gelerek, kart· 
m1 igfale ~ah~an bir adama had
dini hildirmek laztm ... 

(Arkast var) 

lzmir Halkevinde vioek balosu 
lzmir 25 (A.A.)- Gece Halke· 

vinde verilen ~i~ek balosu ~ok 
muvaffaktyetli olmu§tur. Balo 
aabaha kadar giizel bir ~ekilde 
devam etmi~tir. Baloda vali Ki
zam ve miistahkem mevki kuman· 
dam MUmtaz pa§alarla biitiin 
kumpanyalar direktorleri ve bir 
~ok zevat haz1r bulunmu§tur. 

- ~K$:(1\f 

-- --
Mechul kad1n resmi , 

-=--
l Nesrincigim, 

1 Sana ne uzun havadislerim var, 
bilsen! Amma lifa nereden bat
hyacaglmt bilemiyorum. Sen be
nim erkeklere ka111 ue kadar li.
kayt oklugumu bilirsin, de gil mi? 
lhtimalki bunun i~in olacak, er
kekler de bana pek ehemmiyet 
vennediler ya, Otuz yafiD& ka· 
dar, bir koca bulamad1m. Ben
den yinni yaf kadar biiyiik bu 
zavalh Sadeddin olmasayd1 ... 
Ha, ne diyecektim, bak lakrrd1y1 
nastl dolafhrlp duruyorum da as1l 
soylemek istediklerimi bir tiirlii 
anlatamtyorum. 

Bana bir gri esvaph erkek mu
sallat oldu .. Anladtn m1? Amma 
sahiden musallat. Her giin evaen 
d1~ar1 ayak atbm m1 bir koteden 
karttma ~tyor. Trarnvaya mt bi
niyorum? 0 da beraber. lptidalan 
ehemmiyet verm-edim. Fakat kabil 
olmuyor ki. HaHne bakhm. Ktrk 
ya~larmda hir adam. Zarif. Go
riiniirde bir kusuru yok. Di1leri 
muntazam, gozleri uyuklar bir 
kedi gozlerini andtrtyor. Yiiziinde 
hafif buru,uklar batlamt' gibi. 

Hep yiiziime baktyor. Hi~ giil
rniiyor, bir laktrdt soylemiyor, se
lam vermiyor. Ben onun yiiziine 
biraz dikkatli baksa.m hemen ce
·binden sigara tabakasm• ~tkara
rak bir sigara yaktyor. Acaba bir 
hafiye ohnastn? diye diitiindiim. 
Amma hafiyenin benimle ne mii· 
na1lebeti var? 

Acaba hir aftk rn1? Bilir~in ya, 
ben hi~ kendimi begenmi' bir 
kadtn degilim. Bir erkegin bana 
a~lk olup ta pe,imden ayrtlamaz 
hale gelecegine ihtimal veremem. 
Onun i~in bu adama k1zmaga ba~
ladtm. Biz kadmlar, bir fey an· 
lamadrk mt, kiZarJz, tattnnz, sa
brrslzlanmaga batlanz. Hi~ yiizii
ne bakrnamaga ba~ladtm. Hatta 
onu goriince arkam1 ~evirdim. Fa
kat o hi~ istifini hozmuyor. So· 
klaga ~tkmak zamamm degi~tir· 
dim. Ne yapsam nafile. Mutlaka 
ko,ede beni bekliyor. tki giin ev
de kapan.dtm kald1m. O!riincii gii· 
nii onu gene pefimde buldum. 

Baldun ki arhk tevekkiil gos
termekten ba,ka bir ~are yok. El
bett~ giiniin hirinde yamma ge
lecek, maksadmt soyliyecek de
dim. 

Nihayet, g~en perfembe giinii, 
her zamanki vaktinde evden ~tk
hm. Onu gene mahut kose bum-. . 
da bulacagtmt tahmin ediyordum. 
F a.kat, hayret! Y ok. ~imdi bana 
giilersin, amma kendimi tutaml
yacagtm. Onu goremedim diye 
camm &tktlmaz m1? Kendi ken
dime ihtimalki a.damcagtza kaflt 
pek hatin davrand1m diye mua
hezelerde bulundum. 

Mahsus, her giinkii yoldan yii
riidiim. Hep ayni yaya kaldutm
lannt takip ettim. Biitiin sokak 
i~lerine goz gezdirdim. Y ok, yok, 
vesselam! 

Beyoglunda bir diikkana gtr
dim, oteberi ald1m. Bir ~ocuk 
elime bir ilan ki.g1d1 tutu~turdu. 
bakbm. Biiyiik bir mezat ilim. 
Ressam Nurinin tablolart da sa
tdacakmtf. Nuriyi hattrlal1Sm, 
zannederim. Ben on sekiz ya{.mda 
idim, o yirmi alb. Aram1zda pek 
masumane bir atk batlamtfh. Bir 
gen~lik macerast. Nuri resmimi 
yapmak istedi. Dort be~ kere evi
ne gittim. Resmimi yaph. Bana 
pek benziyordu. Almak istedim. 
Bir tiirlii vermedi. Sonra, zavalh 
Nuri hi:r otomobil kazasma ugra-

s e _ =-s sa s :II 
~h, oldii • . ~imdi sablacak li.vhalarl 
.a.rasmda lbir «m~l kad1r res
mi» oldugu da yazthydi. Bu fUp: 
hea.iz J>enim resmim ~lacakh. 

lli.n kigrd1 elimde, maziyi dii
tiinerek Lir ka~ ~&niye dalgm dal
lln durdwn. lli.m katlay1p ~anta
ma koyduktan aonra batrml kal
dlrliKa benden iki adtm uzakta 
o gri esvaph adam• gormeyim mi? 
Onun da elinde bu ili.ndan vard1. 
0 da cebine koydu. 

Aktam yemekte Sadeddini mii
zayedeye gitmege kandtrmak i~in 
~i.r hayli ugratllm. Sadeddinin 

huyunu bilirsin. Tablo almak de
gil gormek bile onun uykusunu ge
tirill'. Nihayet, hahrtm i~in raz1 
oldu. Mii.zayedeye gittik Biiyiik 
bir kalabahk vardt. Sablacak etr 
yalar ~ok nadide, giizel feylerdi. 

S1ra lavhalaTa geldi. Sana ye
min ederim ki gr.i esvaph adam• 
tU dakikada hi~ dii~iinmiiyordum. 
Goziim etrafa balumrken onu gor
meyim mi? Duvara dayanmt~tl. 

Arkasmda bir lavha vardt: Be
nim resmim! Aradan on alb sene 
ge~ti. lhtimalki benim resmim ol
dugunu tammamtsbr bile. Biraz . 
sonra benim resmim miizayedeye 
kondu. «M~hul kadm resmt», 

ressamm en iyi eseri diye telli.l 
bagumaga ba~ladt. Sadeddine 
dondiim. 0, koltukta uyukluyordu. 
Sesimden uyand1, silkindi, li.vha
ya !oyle bir bakt1. Tabii, beni ta
mmadt. Miizayede devam ediyor
du. Livha elli liraya ~llkmtfh. Fa
kat daha ileri gitmiyordu. Saded
dini diirttiim. lstemiye istemiye 

elli bet lira, dedi. 0 zamana ka
dar agzmt a~mamt~ olan gri es
vaph adam ag1r agar: « Yetmif 
be,!» diye haykard1. Herkes ba
'ma ~evirip ona bakh. Ben kocamt 
te.tvik i~in kolunu stktyordum. Fil
hakika, Saded.din bet lira daha 
aTtbrdr. F akat oteki, duvara da
yanm!~, sakin bir sesle lavhaYl 
yiiz liraya ~·kardt. 

Sadeddin hayretle yiiziime ba
ktyordu. Arthrmast i~in ba~tmla 
i~aret ettim. Yiiz bet lira, yiiz yir
mi be' lira, yiiz otuz lira, yiiz elli 
lira. Sadeddini bundan ileriye gO
tiirmek kabil olmadt. Zorladtm 
amma ag:nm a~madr. Y almz ba
na: <;tldt:rdm mt, bu berbat ~eye 
yii zelli liradan fazla verilir mi? 
dedi. Lavha gri esvapla adamda 
kaldt, Cebinden para ~rkararak 

li.vhamn bedelini odedi. Ve yiik
sek sesle adresini verdi, buraya 
gonderilmesini csoyledi. 

~u adres zihnime hakkolun
mu' g~lh1ydi. Biitiin gece beynimin 
i~inde ~Inladt, durdu. Sabahleyin 
birden'bire ge'ne o adr.esi hattrla
drm. Nesrincigim, baz1 kadmlarm 
hayahnda oyle mukadder vaka
lar oluyor ki ... Anladm, degil mi? 
Kendimi tutamadun. Ogleden son· 
ra dogru o adrese gittim! 

Sanki uzun miiddettenberi tam
oflyormutuz gi.bi, beni karfJladt. 
Kendisine kart• iradesiz mukave
metsiz bir haldeydim. Bana sahip 
oldu. Beni sevdigini soyledi. Ne
den bilmem, biitiin sozlerine inan
dtm, Fakat o benim sozlerime 

inanmadt. (;iinki.i kend.isine oraya 
11rf o on sekiz yaftndaki resmimi 
gormek, o zarnanki hahralan bul· 
mak ve o zamam ya~amak i~in 

gelmi~ oldugumu soylemittim. 

Fakat, NesriiKigim, sen bana 
inan. Ben oraya swf o maksatla 
gitmittim. Hatti ~tkarken, bir da
ha oraya gitmek zaafma dii~me-

Sahife 9 ~ 

Kad1n yiiziinden •• 
Bir gen~ diger bir genci 

ag,r surette yaraladt 

-

Evvelki gece Ortakoyde kadnf.' 
yii'Ziinden bir cinayet olmu,tur.l 

I 
Yaka tudur: 

Halil i~inde bir delikanh ge: 
~enlerde biT kadmla tam~m•f v~· 
stlt stk kadmla konufmaga baf-.• 
lami.fbr. Bunlar gorufmelerine del, 
:vam ettikleri Strada Ahmet Is
m.inde bir.i de ayni kad ma go~ 
koymuttur. Ahmet kad1ndan yiiz 
bulamayliKa bunu Halilin kan· 
d•rd1gmt zannederek Halile ka.
dmdan vaz g~esini soylem4tir-

Halil Ahmetten korktugu i~iit 

kadmdan aynlrnrt gibi goriinereh; 
gizli gizli goriitmeye batlamtthr • . 

Diger taraftan Ahmedin biiti.hi 
Israrlan OOf& gitmi~, kad1n bir 
tiirlii kendisine yiiz vermemistir. 

Evvelki giin ak~am iizeri i~ten 
~tktlktan aonra Halil bir miiddd 
otede beride dola~lf ve evine 
gitmek mere mahalleye dogru ) ti• 
riimege batlamttbr. Bu Strada Ah. .. 
m~t kendisine te&adiif etmi~ ve 
Halilin gene kadmm yanmdan 
geldigine hiikmederek sokak or
tasmda delikanhy1 yakalaytp iize· 
rme hiicum etmittir. Halil kur
tulup ka~mak istemi~se de bun:l. 
imkin bula.mamtthr. Ahmet elin
deki biiyiik bir kama ile Halili 
karnmdan, 'boynundan ve bacak"' 
larmdan olmak iizere viicudunun 
bet yerinden tehlikeli surette ya• 
ralamifllr. Halil kan i~inde yere 
yuvarlamnca Ahmet te elindeki 
kanh kamay1 firlahp ka~maga 

batlamifltr. 
Giiriiltiiye yeti~en polisler Ha~ 

lili ifade veremiyecek bir bald~ 
bastaneye kaldumttlar, Ahmet te 
yakalanmztbr. _..;,_ ____ _ 

Radyo 
27 Mayts pazar 

Istanbul : 18,30-19,20 plak n~ri· 
yah, I 9. 20-19,30 ajans h nberleri, 
19,30-2 I, I 5 alaturka musiki nt!{lriy~tl. 
(Re~at bey, Mesut bey, Vecihe hamm, 
Muznffer bey, Vedia RIZn hamm), 
2 I ,15-21,25 ajans ve borsa haberle. i. 
2 1,25-22,30 Bodriye Rasim hanumn i~ 
tirakile dans musikisi. 
BUkr~ (364,5 m.) - 18 orkcstra, · 

2 I ~ark1, 2 I ,20 orltestra, 23 radyo jur~ 
nal. 
Bud~te (550,5 m. ) - 23.30 

konser. 
Roma (420,8 m.) - 16,30 opera. 

20,30 hava.dis. gramofon. 21,45 ope• 
ret. 

V ar'fOVa ( 14 1 4 m.) - 18, 1 5 or• 
kel!tra, 19,45 mdodi, 20,05 radyo jiir~ 
nal. 20,52 konser, 23,25 daM musik:&. 

Viyana (506,8 m.) - 18,30 ko:ne~ 
di, 21,20 lonser, 22,5 5 radyo jumal. 
23,15 orkestnt. 

28 Ma}'ls pazartesi 
1stanbuJ : 18,30-19 hans12ca de1i, 

~· 19-19,30 Refik Ahmet bey tarnfmdan 
l.::.onferans, ajans haberleri, 19,30-21, 1 5, 
alaturka mwiki nqriyab. (Ekrem hey, 
Ru~en bey, Cevdet bey, Yahya bey, 
.$eref bey, Saim bey, Vecihe hantm, 
Bel_ma hantm), 21,15-21,25 ajans ·ve 
borsa haberleri, 21,25-21,30 orkestra 
tarafmdan muhtelif eserler. (Kernan 
Solo) Nedp Yakup bey. 

Biikr~ ( 364,5 m.) - 18 radyo juf'4 
nal, 21 oda muaikisi, 22,15 pi.yano, 
22,45 radyo jiirnal, 23 kafekonser. 
Budap~te (550,2 m.) - 18 ope~ 

orkestras1, 19,30 k.larinet, 20,30 grn .. • 
mofon, 21,30 konser, 12,30 ca:l:bant

Prag (470,2 rn.) - 19,20 Almnn 1 

radyosu, 20 havadis, 22 halk mus.ki~ 
22,25 koMer, 23 rndyo jurnal. 

Roma (420,8 m.) - 18 konser, 
18,55 radyo jiimal, 22,45 varyete, 23. 
konser, 24 havadis. 

VIU'fova (1414 m.)- 19.10 kafe~ 
lonser, 19,55 redyo jiirnal, 2J.02 J.on, 
aer, 23,30 dans musiki ·. ' 

Viyana (506,8 m.) - 18,30 kon.oe 
ser, 22,15 radyo jiimnl, 23J25 konser, 
12,05 gramofon. 

UIIUIUJiliUUIIIIIINIU&IIIUUIUftUJI'UIIIUIIIIIIIIIIItlnlllnllllllttiUIIUI .. I .. 

mek i~in, bi~ h1~akla resmi par· 
~a par~ ettim. 

ltte bu vaka, diin ogleden son~ 
oldu. Beni yarm gene bekliyor.' 
Fakat •ana yemin eder.im ki bir 
daha oraya a.yak basmtyacagim. 

Hikayec~ · 



Sporda galip, a,kta maUIOp 
- HikBye-

-1-
Perideler .• ~i§lide bu en yliksek aile, 
Me,hurdu gece gUndUz ~y ziyafetlerile! 
Hi~ bir Sir kalamazdt bu salonda artUlil: 
Dedi kodu olurdu bu salonda bin tUrUil 
Her kes kendi derdini dokerdi, serinlerdi, 
Kimi itiraz eder, kimi susup dinlerdit 

-2-
Bu gece de salonun davetlileri geldi, 
Kadar, delikanhlar flkb, tendi, gilzeldil 
Ne,enin tomurcugu bir giil oldu, a~lda, 
Niikteler anlabld1, kahkahalar sa~ald1! 
En nihayet nasdsa babsedildi apordan; 
Mevzuun bararetli yeri geldigi zaman, 
Ortaya ablmt§b birdenbire Siireyya, 
Gogsiinil kabartarak, dedi ki: 

- " Merak ba ya, 
"Deli gibi etmi1tim boksa bir zaman heves, 
"Benim bu bevesimle alay ederdi her keal 
"Gun ge~tik~e bir saglam sporcu oldum fakat, 
"Hatti bu yiizden kaldt iki parmag.m sakatl 
·~imdi bile her hangi bir boksare ~akaram, 
"Bir anda deviririm, bir yumrukta y•karam! .. ,. 

• Siireyya kendisini bir koltuga barakb, 
Salonda biitiin gozler ona takdirle baktal 
i~lerinden Nureddin yalnaz etmitti alay, 
Dedi: 
-r "Oyle berkesi devirmek deiil kolay, 
•Ben de bir sporcuyum, beu de lf•i•m bokaal 
"Yumruguna eminsen, kendmden korkun yokaa, 
"Bir kU~Uk ma~ yapahm seninle: Kaqama ~ak, 
"Anla,ar hangimiz ustay1z, meydan a~akl •• , 

lf 
Bu ciimleler salonda, bir ok gibi, sivrildi, 
Birden herkesin bap Siireyyaya ~evrildi: 
"Ne soyliyecek? ••• , diye, dOtmUttOler meraka, 
Nureddinin sozleri ~iinki degildi pka!.. 
Salonda davetliler el ~1rpap giililttliler, 
Hepsi iki boksoriin etraftna Ottlller: 
Hangisinin dogruydu iddiast acaba?!?. 
0 anda, kii~iik biiyiik, tatblar bu cevaba, 
SUreyya toyle dedi: 

- .. Peki; airerim bahse, 
"Eger, dedigi gibi, benl magldp ederse, 
., Ben on a verecegim ikl yUz lira tam am, 
"F :lkat onu yenersem blr aantim eksik almaml •• ,; 
Kazlaran, bir su gibi, tqayordu sevinci; 
Bir genit halka yaptp, eardalar iki 1encll 
Dediler: 
- "Karar verdik: Bir ,en aonra mutlaka 
''Bab~ede yapalacak bu b&ynk milsabakal •• ~ 

-3-
v a kit ilerlemitti.. Davetliler ~ekildi, 
Siireyya, her nedense, biraz memnun bejildh 
Nasal, feytana uyup, giritmi§ti bu l§e?J? .• 

Ne ~are takacakb mutlak canaDa dlfe: 

Bir hafif~e idmanla, kendini s1kacakb, 
Mah~up olmamak i~in basm1n1 y1kacakbl 

• 
Gen~ adaman uykusu ka~b o gece butnn, 
Y atajlndan fll'lada daha a~almadan gum 
Derin bir endi,eyle, dilttinerek yar1n1, 
Hareket ettirmege batladJ kollarana I 
Stireyyanan yirmi dort yatiDdaki kar~sa, 
Gozn yaprak yefili, sa~• albn sansa, 
Viicudu kar beyaza blr sevimli afettl, 
Ona bakmak: Gazlere en tatla ziyafettil 
Ger~i ona blr par~a oynak diyorlar amma, 
Senolerce olmuttur bize bu bir muamma: 
Bu itl halletmege teytan zekls1 yetmez, 
f;Onkn, karda yiirtir de, izini belli etmed 
Bize ne: YOrtltOrmOt saman albnda o au, 
Susaltm, fena 1eydlr dedikodu dogrusut.. 

• ltte Sureyya beyin bu a~1kgoz kar111, 
G&zlerlni karpmamlf hatti gece yarlsa: 
Bir ~are dlltOnmDttUr bu miisabaka i~in1 
Bu, Nureddia denilen, lri kuvvetli genciD 
KarotaJDa ~akaraa ufak tefek Snreyya, 
Bunda hi~ tOpbe yok: Bahsinde kahr yayal 
Hem h&~ma kocasana vurup, magliip edecek, 
Soars da ~ok bir para ceplerinden gidecek I 
Ona zindan olurken bu keCierle d6teji, 
G&zllnde panldamat bir sevincin timtetl. 
Y erlnden doifulmut a 

- "~likllr; kurtuldum.. diye, 
"Nibayet bu ite de ~are buldum ! ••• , diyel ,.. 
ltte bugtln Stlreyya boksa hUlrlarurken, 
Kansa ona dedi : 

- "Biraz gezecegim ben, 
"BugUn Ozerimde Yar adanttm, helecarum," 
"Hava almak istiyor blraz eokakta canam ! ... ,; 
Kocaaa raza olda, kadan sokaj'a ~ktr, 
Snreyya iciman i~iD yumruklanna sakb: 
EldlYeDie krop vurarak sola, saga, 
ZaYalh adamcagaz batlada ~·h,maga r ••• 

-4-
Gec:e kadan 1e~ vakit eve yorgun danGnce t 
"Korkma, galipsin.., dedi, kocasma ilk 6nce I 
Gea~ sporca sorunca bu eoziln eebebini, 
Kadan dedi z 

- "Nureddin sokakta g&rdn beni, 
"Biru gezeUm.. dedi, raza oldum, dolatbk, 
"Dere, tepe, dtiz gittik, uzun yollan a1bk I 
"Onu 6yle yordum kf, derman bittl ~ocukta, 
.. Emlnim aereceksin sen onu bir yumruktL •• ,. 

lf 
Bir innn dolqmakla bu kadar yorulur mu ? .• 
Dermant tOkenir mi ? .• Hi~ b&yle teY olur ma?.~ 
Hal ... Anladun.. anladtm •• ?I? Bun a durur akan aull •• 

• • • • • • • • 
Susabm : F ena teydir dedikodu dogrusu 1 .. : 

lstanbul asliye mahkemesi birinci 
t icarct dairesinden : 

J. Skemberi Mahtumlan oirketinln 
t~tauLul'da Tntnn ((Omro~n caddesinde 
1 nuruarah dOkkiinda Franc;esko Bello
monte efendi aloyhlne 9841296 dosya 
numarasile ikame eyledig-1 alacak dava· 
stndan doln}'l mndeaaleyh ilanen vaki 
t ebligata ra~men mahkemeye gelmedi· 
~inden hakkmda gtyap karan verilerek 
kararname mahkemo divanbaneslne ta· 
}Jk ktlmmt~ttr. 

KOmiir isteniyor 
izmirde: lzmir Memurlarr istihla:k 

kooperatifinden: 
300,000 • 400,000 kilo mete k6miir0 alJDacakbr. EylGlde batlayap 

2 inei te,rin 15 ine kadar n~ mliaavi taksitte teslimi tamamlanmak 
tartile aatmaga talip olaalaran illndan itibarnn 15 ,nn zamnda 
§eraiti agrenmek uzere kooperatifimize mllracaatlan. (2770) 

Anadoluda Ak,am 

Ezinede karga merakbs1 
bir sanatkir 

,. 

blneden blr manzara: Zlraat bankas• blnaa1 
Ezine (Umumi muha.birimiz- Sanatkarlardan birisi "de sara~ 

den) - Ezinede sJCaklar ziyade- fskender ve biraderi Hidayet efen• 
letmeie batlamlfb.r. ~oktanberi dilerdir. Bir insan bunlan ~ahttr· 
hir ~amla yagmur diitmediginden ken gormedik~e yapbklan mamu-
herkeai bir diitiince almt,hr. latm kendileri tarafmdan yaptl-

Her yerde oldugu gibi bura· dtgma inamlmaz! Bunlar f.U ince 
nm otobiisleri d~ insam etyadan saraciye sanatlarmt babalarmdan 
ay1rnuyarak her ikisini ustiiste ogrenmit lerdir. Babalart Ezineye 
ve bir araya koyup sevketmekte- ilk talika arabasmt sokan bir adam-
dirler. Otobiisiin ii'Stiine de tiic- du. Bunlarm el i~leri istanbulda. 
car etyasl doldurduklarmdan ara- biiyiik magazalarm camekanla-

rmda goriilen zarif ~antalar ve 
balarm siklet merkezleri yukar1 

orme saat kordonlarl gibi e, ya
taraflara g~mekte ve bu yiizden 

lardtr ki cidden takdirlere sezadtr. 
virajlarda devrihnek tehlikesi art· 
maktadtr. 

Onla.rm iddiasma gore yalntz 
yolcu tattrlarsa idare etmiyor
mut! Bana. kahr&a. ya etya veya 
insan! .. Halkm hayabm muhafa
za ile mukayyet bulunan beledi
ye dairelerinin bu bapta fazlaca 
·haua buhm.malarmt rica ederiz. 

Mathur ustalar 
Ezinede bir ka~ u.sta ve sa.nat

kir ada.mlar vard1r ki bunlar1 par· 
ma.lda. gO.teriyorlar. Bunlardan 
birisi karga merakhs1 marangoz 
Abidin U1tad1r. Bu adam her se
ne kargalarm yavrularm1 besliyor, 

bu ka.rgalar onu tamyorlar ve ge
lip omuzuna ve kollarma konu
yorlar. Bu vahti ruhlu hayvan
la.r iDMnlara hi~ yaklatmazlarken 
Abidin ustay1 iati-ana eylemeleri 
herke•in dikkat nazarm1 ce}bey
lemektedir. 

Sanatkarlardan birisi de tiifek-
~i Ziya ve kardeti Murat ustalar
dtr. Bu iki kardet te pek yiiksek 
sanatkarlard1r. 

Vesaitsizliklerine gore ktymet
leri ol~iilemiyecek kadar bu iki 
kardef, demircilige ait her tiirlii 
liiks etyayt yapmaktadtrlar. 

Kahveci cici Mehmet usta na· 
mile maruf olan yar!tca bir adam 
da lezzetli kahve pitit·mekte tan 
almttbr. Hakikaten bu adam ~ok 
lezzetli kahveler pitirmektedir. 
Onun i~in miitterileri diger kah
vecilere nisbetle fazlad1r. Buraya. 
bir rnisafir gelince onun kahve-
sinden tsmarlamr. Cici Mehmet 
usta Ezineye ilkonce gramofonu 
getiren ve yenilige ilk onayak olan 
miitetebbis bir adamdtr. 

Burada bir tek otel vard1r. Al
tmdaki genit bir kahvesi hi~ bir 
zaman miit-teriaiz kalmamaktad1r. 

Ragrp Kemal 
-..ntlllllllltiiiMUNIIIIUIUIIIItlltiiHiftUIUIIIIIIIIItlflllll llllllfllltllltiiiiiiUIIIIIIIIIIUtii iiiiiiiiiiiiiiUIIII IIIIIIIIIIIII IUIIIIIIIIUIUttJttuiU,.._._ 

Ankara ~ehri ifme Suyu 
Komis yonundan: 

Komisyon tarafandan Ankara ,Sebri dabilinde bir k1sam tehir 
tebekesinin malzemesile beraber fer~iyah ve buna miiteferri ame· 
liyab 24/5/934 taribinden itibaren "1, bir ay miiddetle ve kapah 
zarf usulile mUnakasaya konulmu§tur. Miinakasa 24/61934 cumartesi 
aUnO saat 15 te Ankarada I, bananda komisyonun dairei mahsusa• 
aanda icra kahnacakbr. Teklifnameler ve taliplerden aramlan vesaik 
ve muvakkat teminat bu busustaki miinakas3 ~artnamesinde izah 
edilen tarz ve miktarlarda olacakbr. Talipler bu husustaki tartname 
ve projelerl "5, bet lira bedel mukabiJinde komisyondan alabilirler. 

(277~) 
Dilclimle muamclat lfa kthnarak dava 

davn bnknm dereceslno gelml~ ve yap1· 
lacak ba~ka muamele kaimamu~ oldu· 
~undan mOddeaaleyh Franctesko Bello
mente efendi tayin olunan 20 1 6 1 9S~ 
Pazartesl gnnn saat U. de mahkemeye 
gelmedi~1 veya vekil gOndermedi~i tak· 
dlrde muhakemenin gtyabmda ikmal 

istanbul Ziraat Bankas1ndan: 
edilece~i ilan oluuur. (17032) 

GAIP ARANIYOR 
Yirmi be~ sene evvel telgrat mofelttti 

lken vefat eden Hact Beh'tet efendi refi· 
.least teyzem Gnne~ ~nkriye Hamm ve 
~ocuklan Celalettin, Bahaettin, Hnsa
mettin, Cemalettin Beylerin hayat ve 
mema tlan bakkmda mahimatt olanlann 
ve nerede olduklanm bilenlerin liltfen 
ztrdeki adrosime malnmat yermeleriol 
insanlyet namml\ rica ederim. 

Ooztepede Slileyman Pa~ zade Hasip 
(17030) 

BE BE K' te 
Mobilyah veya mobilyas1z 

kirahk aparhman. Arslanh 
konak 4 No ya miiracaat. 

Telefon: 36-86 - (16701) 

Sara Semti Maballeai Sokaja Cinsi Hisseai Emlik Hisseye gore mu• 
No. sa No.su bammen kaymeti 

83 Bnyokada Karaafil Karakol Arsa Tamaml 6 500 T.L. 
506 " 

Nizam Fabrika Aht•P haoo 65/192 12 338 , 
495 Heybellada Daj' Dejirmea 

" 
Tamama 84 300 , 

496 " " .. " .. 86 300 , 
255 Boiazi~i Yenikay Knrk~ll " .. 6 500 .. . 
279 

" 
Bebek Dere " " 12 500 " 562 , Y enimahalle Pazarbata Araa 114 93 83 " 119 Beyogla Kamerhatun Irmak , Tamamt 8 200 " 337 , HOseyinaga Mum bane Ah,ap bane 2/3 25 665 

" 370 Yedikule Knrk~tibat• Yedikule iki hane 3/10 11/13 800 " 
Yiizde yedi bu~uk pey ak~elerile ibale bedelleri nakten veya gayrJmiibadil bonosile odenmek iizere yukarada yazlll gaynmenkuller 

pazarhkla sab§a ~·karalmafbr. ibaleleri 18/6/934 pazartesi giinii saat 15 tedir. Miizayedeye i~tirak edeceklerin mezkiir i iindc saat on dort 
bu~uga kadar pey ak~elerini yabrmalara 
~artname bankamaz kap111na asalmt~br. 

lizamdar. Senei haliye veriisile Belediye resimleri mu~teriye aittir. 
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HASAN KUWET ~URUBU Zaafl umumT, ve ondan mOt~vellit bastahklarda 
tok faydaltdtr. ~ocuklar, IIDylklar, ihtiyarlar 

her mevsimda llahkyat• yerina loabllirlar. 

Yaz Geldi Arbk lstedlllnlz kadar 
eezelllllr ve namatenalll 

diye.. T ellt etmeybaia 1 danaedeblllralnlz 
BOROS.&Lil\T.& KANZUB. 

Sayeainda na kad• gtZirRnlz, Jill an 'k ellleaizl VI II tN UVdJIIIIz llraJI•IRIZI IZUR llllddet ntuhafua adebilirliliz (-UII UIZII) 
leltakaltJ 11 apk terltrlna kup • •••••II lllr PI*••· .. .,. lltr, In .. 1 llur. Her eczanede bulunur. (16236) 

Zatlyetl umumlye, a,tahslzltk f f tb ~ k M ) H ·t A Kulllintntz. 
Ye kunetslzllk halltlnda bO- OS a ar a t u asast Her eczane-
rUk talde ve teslrl •BrUien de satlllr.(16272) 

I Deniz yollan 
I~LETMESl 

Actnteleri: Xaratoy • KOprOaft 

VAPURCULUK 
TORK ANONbl $1RK£TI 
Istanbul Acentahlt 

Umaa lau, Telefoa: 22925 

T~QKi'r7E· 

~liRA-AT 
Tel. 4 2862 - Sirkeci Kthlrdanadt 

.. _. Han Tel: 227.0 ---~~ -T rabzon yolu 
VAT A N ~PM:-,.. 

Salt 20cle Galata nlab...
dao kalkacak, Pdifte Zoapl
dak, laebola, Siaop. Scat ., 
Faua, Gireaoa. Vak&ke.lr, 
Trabzoa Rize'ye, cllalfle .._. 
lara iiiYeteo Sllrmeae, Onla'Ja 
atrayacakbr. •m9. 

Trabzon Yolo 
SADIKZADE 

PAZAR 

vapuru 
17 Kay1s 

BAN_KASI 

lzmir siir' at 
lskenderiye yolu 

E 8 E 29-c, 
Sail 11 de Galatanhb•••claa 
lralkacak doinJ lzmir, Pire, 
lak..teriye'ye pdeeek Ye 
dlaecektir. •2784. 

Barhn yolo 
B U R SA 2;•-;.o;. 
Pazartesl 19 c1a Sirkeci 

nhb ... daa kalkac:akbr. (2785) 

Istanbul t•lncl lcra 
me11ur1u1undan: 

IGJlll eu.t 20 de Galata nbtlmmdan 
bltacalr, pdifte: ZonBUldak, lnebolu, 
.AJUcak, S&Jnsun, 'Onye, Ordu, 
Glreeun, 'l1rebolu, Gorele, Trabzon, 
ve Rizeye dontltte bUDlara lllveten 
Of, ve Stlrmeneye u&rayaeaktlr. 

-~llltlll I• Eat AIIIIJ 
......... v ....... , ..... 11 Ar.,.. ...., .. - kat 

TeL .t.tel7•8·--·l 
S•elllb Orleat Llaiea Gothabart 

hUiellbUI'I. Btekholaa, Oelo Daula, 
Gdyaia eop.mbaa Abo ReYII ft 

"* balt.at Jhnaalv tart ... Kantr 
..... ....... Umarjtm uaanda lG 
IIDde I* ubnet ve a.- ~ ma
tuul pWIJar. 

CHJDI& • Danllg • GoUaenbari w 
OIJodaD Htloen npurlar. 

Fernebo vapuru 26 lfa)'laa dotru 
Nordland npuru s Hazirana doAru 
Blalaud 'V&puru 98 Hazlrana doAru 
Y akmda Jatanbuldan Bambura Roter· 

dam • Ko~ Gd)'Dia Gotlnburg. 
Dutzig • Stokbolm, ve Olllo, ·Jtmaalan 
~ barltetedeeek ftpurJar. 

Femebo vapuru 2G llay1sa tloArn 
Nordland vapuru G Haz1rana dotru 
Blalaud vapuru 26 Ba1Jrana doArn 
Fazla tat.oit ~ Galata'da a m• 

Vuafhan (nlrt Al'ap,aa hanmcla) 'oun 
katta kAla acent•biiM mtlr&Mat. Ttl. 
•• 4:967 • 8. 918. (16278) 

Blr bor~ dola)'l paraya 91Yrllmeai 
tekarrtlr edo ve muhtellf senelerl muh· 
te'ri bulunan lllsar Klredi }'onslyesl ile 
Pran81z X1redi Fonsiye ve blr adel Ru· 
IDeU timendifer tabvm ve lkl adet Rumell Dr. Hafiz Cemal 
IIIDendifer maYakkalilmtl.baberl80/6/9U 
tvihtne mo.dif ~ba gtlnQ aaa~ 
~ on ikiye kadar Istanbul esham 
'te tahvila~ bor1&610da a~1k artt1rma 
lllreWe satllac&Amdan talip olanlarm 
IDelbr gtlD ve aaatte mahalllnde hazu 
lloluaacak mem1U1111& mtlracaatlan ilAn 
elannr. (17 4:61) 

DahiHye miitebuatal 

Cama ve puarde ..... liiDierde 
o;ledea IODI'& aut (2i clea 6) e bdar 
lataaw.la om.~. (118) --
...... ...... lralrilllli .. hwts'n"W 
blaal .... ...,......_ .. "telefo. 
... : 22318. Yul* ......... e.llfoaa 
K_..jJij 38 - ~ 31. 

latanbul Naf1a Ba,muhendisliginden: 
Seliari~ ..... • Maltepe ufalt yolaaua 28131941 tarihine kaclar 

.... ecleeek olaa tamirab mltemacliye ifleri paurhlda Ye mUaa• 

... kalm..U.cleld ,eraitle ibale eclileeektir. llakaveleaame Ye prt· 

.. laeler ~ lira makabiliade latubal Nafaa Batmllheadialiiiodeo 
tedarik olaaabilir. Puarhia praaek iateyeuler mllaakua tartoame
liacleki vuikalarla ve 30428,5 liralak temioat makbazile 9161934 
taribioe mU..dif Cumartui srlloll Nat lS e kaclar l•taobul Villyeti 
Daiai E.lelmeaiae mllrac:aatlara. •2735, 

Klral1k BliyUk Depo 

Istanbul Ziraat Bankas1ndan: 
Sara 
No.~q 
1104 
1105 
1106 
1107 
1108 
1109 
1110 
1111 
1112 
11U 

Semti 

Galata 

• 
Bl,llrada 

• 
Kaaapata 

• 
• 

Boi•icl 
Barfaaclall 
BeMiu 

MahaUeai 

Bereketzade 

" Yala 

• 
Haea Abmet 

Sahaf Mahiddio 
Camii kebir 

Tarabya 
Bar1azadua 
Kamerhatao 

E.a&k Hiueye tire 
No. • ~nlaam'MIIIo,.eti 

Sokaja Ciui Hiueli 

Yooca Kl1ir ap.n.&a 114 18 6250 T.L 
Kemeralb ., mapu 451120 Sl 1501 ,. 
Palamat Dlldda 214 11 1000 ,, 

Bahkpaun ,. ye lltl olalu 218 48 1000 .. 
Be.d Hue tn SS 750 .. 

Cia dereai Qpk bab~eei 1201360 25 8S4 ,. 
Dart kapa •eydaoa Kip .. tau 1/4 15 575 " 

Ziao Ana Ta-• 7 54 .. 
CUfl Ahpp laDe l/4 58 575 ., 

Simit~i •• kalyooc:u Kip a, baae •• bfr dlkkla 45/120 101·5-S-1 tapa 4883 " 
kaBap cadde1i " 109-5-S.lbel.cliJe 

1 - YDkarda yazda JaynmeakalleriD mlllki~ti ubfA ~kanl••• olap ibaleleri 23/61934 Caaauteai ,taO IUt 011 bette len ola1eakbr. 
2 - 1104 IU'a aumarah kiJir apartiUDIII ubfl kapah urfla ve diierleriaiald apk artbrma auretilo ,apdaeaktar. PeJ akplerl 

,.. , .. lnlpaktur. 
S - 1110 ara aamarab maim pey ak~ ve lbale becleli aakdeo •• cllt..Ierialald aaynaalbadil boaOiile ft Dakclea ldeaeeeldlr. 
4 - P., akplerile, prtaaaaeye tevfikaa taU. olaucak kapah urflana lhale - Mat oa dart bapp lraW Mdii ........ 

M'l•• Baobmaa kapllllla ualmafbr. Seaei laaliJ• ...... WediJ• reelaalwi ..... i,. ailtir. 

'farihi te'.-: 1888 

Sermayesi: 
Tamameo tediye edilmif: 

30,000,000 Prank 

merkezi idaresi: Istanbul 
Tiirkiyedeki !Jllbeleri: 

Galata. 'Ltanblll. tzmir. SamsWI 
Adana. Menio 

\'n .. giaadaki eubeleri: 
Atiaa. Seluaik. Kaftla. PirO. 

Her aeri t.aka D~Mmeleleri
~edi . ~tan. Her am 
meaktllt lie heap klld· CeJr: 

--~•,.,.. kirahk b-lar. 

blat.~ bina mMth••• 
Dabar 

lbya Salih 
~otla: H•mam IIIUIDda 

24 namarada • Camatt.aa bqb 
her gin • 6yleclea 80DI'A IUt 
15 tea ltlbum balta1ardl b· 
bill ecler. 



Sahife 12 

Ben Hakiki bir · 

'' t=RiGIDAIRJt '' 
lstedim ve onu · elde ·ettim ••• ~' 

izevcim\ mevciit' Soguk t1ava 
~olapJara .. ara~rnda' inti hip i~ini 
reyirne b•rakllt Zira•ben istira' .. ., ~ - ~- · ·-
etmeyi bilirim • . 
'ee~) v;y~ artt(markayff"YakTri~ 
tfan gor.dum? Sunlarm: hepsinl 
ne "'diye .FrigId a I r e tesmiye 
adiyortar"' ? Bir tek "marka' 
I~ FRIGIDAIRE ::. vardtr! Ben10.de' 
'hakiki.~ FRIGIOAIREY marka:4 

' ... - : . 
ltsmt lstedim. 
$imdi .:'.FRIGiOArRE : e saJllp 

I " I . olmakla cldden memnunum 
Me~rubat ve mekulabmtzan tek~ 

1

milini .,;FRIGIDAIRE:; in sthh1 
've daima ~ e2yni der~cede mu•1 . -~~ 
hafaza eden kuru soguguna 
tevdi edJyor ~e r ihtiyactm nis·. 
betinde peyd_erpey dolaptan , 

. __ _ Ctkar•p 1 aile,l efradtma ikram 
ediyorum. Zira"FRIGIOAIRE"e tevdi edilen mekulatm lezzetl 
daha iyi olmaktadtr. · 
Esasen yemekleri "FRIGIDAIRE" e tevdi eylidigimden berl 
o kadar lk~isat ediyorum ve aile efrada o kadar daha lyl 
bulunuyor ki "FRIGIDAIRE" i butun ahbaplartma tavsiyeden 
cekinmiyecegim. 

Bu hantm "FRiGIDAIRE" i inti hap ettigi zaman dunyada 
sattlmt~ 2,5 milyon "FRIGiDAIRE" In kullananlarma iktisat 
ve memnuniyet bah~ettigini biliyordu. ; 

~ 

dolab• haldld .. frigidaire •• de9ildir. -.. 

Denizyollan l§letmesi Miidiirliigiinden: 

ERiYE H TTl 0 FE LADE 
"fll DE ·z E EZz~·H ERi 

lstirahat gUnlerindo gUzel bir deniz havasa almak isteyenlere 

kolayhk olarak l S K E N D E R l Y E hathnda 

evkalade t zilatll 
gidip gelme tenezziih hiletleri tertip ettik. Yemeltterinin nefaseti. 
servislerinin intizam ve mi.ikemmeliyeti ile ~ohret bulan 1ZMlR 
ve EGE vapurianm1z her hafta SALI gUnleri 11 de Galata 
r1httmmdan kalkar ve 11 gUn sonra avdet ederler. Bu seya• 
hate i~tirak edenler giizeJ lzmir'i, Alina ve Pire ve fskenderiye 
~ehir ve plajlarJDa gormek fusatana da nail olacaklardtr. Biletler 
1 Haziran 934 tarihinden itibaren Karakoy' deki Acentehane• 
mizden sablmaga ba~lanacakhr. Fazla maliimat almak isteyen· 
lerin Acenteye mUracaatlan ilan olunur. "2713,. 

Emniyet • idare • Rahat ve kolayhk isterseniz 
En son sistem ayarh fitil tertibath 

DEMON144 
Petrol ocaklarm1 tercih ediniz. 

Iriavi alevinl istediginiz derecede ayar edebllirsiniz. Bntnn 
kuvvetlle yamllat zaman saat.te 100 gram petrol yakar. 

FiA Tl YALNIZ 260 KURU~TUR 
Sat1~ yerleri: Umum Tllrkiye it;!n yegane deposu DujO Oiyarffiati, l:stanbulda 
kurukahvecl hamnda No. 21 ve Oalatada Mahmudiye caddes1 No. 24:. per~embe 

pazar No. 19 Beyo~lund& Bahkpazar, Krista! rna~azas1. 
l stanbulda ve ta~rada DEMON ocaklan satmak isteyen toptanc1Iar depomuza 

mnracaat edebilirler. 

Harbiyede 

Belvii Bah~esi 
Bugiin a~IIIyor. 

Mulen ruj'daki 17 ki~ilik muazzam 

AZ HEYETI 
A vrupada, Tun us ve Suriyede bnynk 
mu,•affak1yetler kazamp avdet adell 

me§hur rakkase ile Afacan 
Civciv lerin sevlmli numaratan. 

Buyiik rab 175, kii~Uk raka 100, 
duble bira 30. mezeler 25, kahve, 

' ~ay. gazoz 45 kurujtur. -

AK$~M 

istanbul ve 
Kad1ktiy Havagaz1 

$irketi 
Aboneleri ne 

il8n 
Havagaza istih1ak resmine 

dair yeni kanun mociblnce 
1irketimiz, 26 Mayastan 31 Ma· 
yts 934 tarihine kadar bntnn 
mfi~terilerinin saatJerini karaat 
ettirmekle mUkelleftir. 

Kanunun emrini yerine geti
rerek mn~terilerin aaatlerinl 
okuyabilmek i~in ~irketimiz 
memurlara sabah erkenden 
aktam ge~ vakte kadar ~aht
maya mecburdurlar. 

Kanunun icababnt muhterem 
ahaliye hildirmekle beraber 
vakitsiz taciz 1 edilebilmel~ri 
lhtimalinden dolaya §imdiden 
mii,terilerimizden ozur diler 
ve memurlarimlza vazifelerini 
ifa ederken kolaylak goster• 
melerini rica ederiz. 

Istanbul 26 Mayas 934 

MUDiRiYET 

Ademl iktldar ve 
bel gev,eklitlne 

kar~1 en mnessir deva SERVOIN hap
landlr. Deposu, 1stanbul'da Sirkeci'de 

. Ali Rtza Merkez eczanesidir. Ta~raya 

150 kuru~ posta ile gOnderilir. lzmirde 
Irgat pazanndaki, 'l'rabzonda Yeni Ferah 
eczanelerinde bulunur. (1628J ) 

Elektrik Sirketi 
Abonelerine 

i18n 
Elektrik istihlak resmine 

dair yeni kanun mucibince 

iirketimiz, 26 May1stan 31 
May1s 1934 taribine kadar 

tekmil mU~terilerinin 87000 
elektrik saatini kuaat ettir• 
mekle miikelleftir. 

Kanunun emrioi yerine ge• 
tirerek miltterilerin saatlerini 

okuyabilmek i~in Elektrik §ir· 

keti memurlan sabab erken· 

den ak§am ge~ vakte kadar 

~ala1maya mecburdurlar. 

Kanunun icababm muhte

rem ahaliye bil~irmekle bera· 
her vakitsiz taciz edilcbilmeleri 

ihtimalinden dolaya miitterl· 

lerimizden ozUr diler ve me

murlanmtza vazifelerini ifa 

ederken kolayhk gostermelerini 

rica ederiz. 

Istanbul 26 Mayas 934 

MUdiriyet 

Doktot 

NI$ANYAN 
Hastalanm her gnn ak~ama kadar 
Beyo~lu Tokathyan oteli yamnda 
Mektep sokak 35 No.h muayeneha· 

nesimle tedavi eder. Te~: 408-43 

Zayi - Sandnlc1 ohliyotimi kaybettim, 
hnkmn olmadigml ilim ederim. 

Haskoy sandalctlanndan 3363 Ko. 
Yusuf oglu Pa~a 

Zayl - 6226 No. h tekant maa~ 
cnzdamm1 zayi ott1m. Yenisini Qlkara· 
caguudan oskislnin hilkmn yoktur. 

A!Otekait binba!;lJ: Faik 
utUIIIUtllllltii111111UIIIItiiiiiiiiiii1UII IIIII I Itlllllllllllllllllfllltlli111111111Ut 

Sahibi : Necmeddin Sadak 
Uawmi ne,riyat miidi.irii: Eo.ia :Caham 

~Matbaaa 

I 

27 May1s 1934 

-------~~ 

;iA;~~GE~Ee~~~ 
Gec;irm·eviniz.. '~· 

Sivrfsinekleri FLiT ile~oldurunuz I ... 
SlvrisineKierin a~nlrlendlrlcl ._.,. 
z tlt•lan , azapll blr gecenln all• 
metidir. Nl~in beyhude ye re 
1 zti rap II saatler ge~irmell? Fllt 
lie bunlan hemen oldureblliralniz, 
Fakat adi ve kat' iyyen teslrden 
a rl olan ha,arat oldurucu ma~l· 
Jeri kullanmaktan sakmmtz. FLIT 

~,., e~~~ d o rt harfh F·L ·i -T tedarlk edlnlz.' 
~ Siyah ku~akh ve asker realmU 

~~ 
s a n tenekelere d ikkat ve onlan 
musirren talep edinlz. ... 

llmuml Oeposo : JOL KREPEN, istanbul. Galata, Voyvoc!a Han No. t 

H an1mt:ar daht ar)seteoint Ita, ~ltlrmeden e vel N••ea kreml •eya • 
yat• he uedutmllftCfular. Ctfl l.thtt f olm;u YC yum~takt.~n· mu· 

~uzunu1ii nbunklma da"' 
(b•tka' oaitik.a) tr£L 

~--- \ ' 1<r~ml 
NIVEA tYeYa 

~ 
ilc iy:ce ufu~lurunuz. F;ula silrmeyinh~ 
zu:a l azla krem sabunun kAii derecede 
k op"klerHnostne mam otur. B u surode 
Ctld tu z • • uk:altntz yumutar ve (aiLIIJ 
• eya krart.o:&n mu~teki olm&ZIIIUL 

h ataza ede• • --""""~----......-.;.........,....,......,.. 

I 
• 

1st. Evkaf Md. ilanlari 
Kaymeti Mubammenesi 

Lira K. 
2694 00 

I I 
207 metre terbiinde bulunan Sultanahmet'te O~ler camii arsa11 

Haziranm 4 iincii Pazarertesi gunU saat 15 te pazarhkla sahlaca· 
gandan taliplcrin pey ak~eleriyle beraber mahliilat kalemine miira• 
caatlan. "2776. 

* 
V aktf akarlar kiraciiarina 

Vaktf Akarlar kiractlarandan olup mukavelelerinin miiddeti Mayas 
934 gayesinde hitam bulanlardan akitlerini yinilemek i~in yaptlan 
tebligata ragmen heniiz gelmeyenlerin ilin tarihinden itibaren u~ giin 
zarfanda miiracaatla mukavelelerini yenilemedikleri takdirde muktazl 
muameleye tevessUl edileceginden vaki olacak itirazlarman nazan 
itibara abnmayacagt ilin olunur. "2775,. 

Gayrimiibadiller Takdiri K1ymet 
Komisyonundan: 

27 Mayts Pazar 382 No. dan 403 No. ya kadar 
28 , Pazartesi 404 ., , 427 , , ., 
30 ., <;ar~anba 428 , , 453 ., ,. ., 
31 ., Per§enbe 454 , ., 471 , ., , 

Karar cumaralar1 yukartda gosterilen gayrimiibadillerin yUzde 25 
hesabile bonolartnt almak Uzere hizalarmdaki giinlerde komisyona 
mUracat etmeleri. "2797, 

1 Tiirkiye Biiyiik Millet 
Meclisi idare heyetinden: 

BUyiik Millet Medisi hinas1 dahilinde yapbralacak tecdidi hava 
tesisah miinakasasmm ihale giinU olan 24 May1s 1934 Per~embe 
gUniinde verilen teklifteki son fiat haddi laytk goriilmediginden 
31 Mayts 934 Per~embe giinii saat 14 te Ankarada Buyiik Millet 
Meclisi !dare Heyetinde pazarhkla ihalesi icra edilece~ri Uao 
olunur. {2777) 


