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r=~-$ark misakintn bir ka~ ay 
i~inde yaptlmast iimit ediliyor 
·lngiltere yak1nda bu hususta ·devlet

A 

ere resm1 
Cenevre 14 (Hususi) - Av· 

rupamn 'arkmdaki devletler ara• 
•anda bir misak yaptlmasi fikri 
~lerilemektedir. Fransa ile lngil· 
tere aras1nda bu hususta yap1lan 
anla,mada.n sonra diger bir ~ok 
devletler bu fikre temayiil etmit
lerdir. 

ltalyadan gelen haberlere gore 1 

!talya da bu fikri iyi kartalamat· · 
ttr. Almanyanm vaziyeti heniiz 
malum degildir. Lehistan bu fik· 
re hararetle taraftar goriinme
mekle beraber tark misakmt taa• 
vip edecegi talunin olunuyor. ... 

Bura mahafili tark misakm'in , 
bir ka~ ay i~inde tahakkuk ede
cegini limit ediyor. 

lngilterenin tebliDi 
Londra 13 (A.A.) - Fra'"nsa 

tarafmdan iltizam olunan mtn· 
taknvi misaklar sisteminin lngil
tere tarafmdan prensip itibarile 
kabuliiniin yakmda alakadar dev• 
letlcre hildirilecegi teeyyiit et• 
mekte-:lir. 

Lehistamn vaziyeti 
Var~ova 14 (A.A.) _ Yari 

resmi «Gazeta Poleska» yazayor: 
lngilterenin fark misaktna kar-· 
\l~ miisait bir vaziyet almymt mu
ctp olan Londra goriitmeleri, 
Fransanan silahstzlanma sahasm
da yaphih tavizat istisna edildi
gi takdirde, yeni bir vaziyet ih
das etmit degildir. 

Lehistan intizar vaziyetinde 
kalacaktar. Lehistan meseleyi tet~ 

tebligatta bulunacak 
rin teraiti kendisine m~ul ol· 
duju gibi mi.ittefiki Romanyantn 
da unutulmus olmasmt tesbit ve • 
miitahede mecburiyetindedir. Le-

I histan, mmtakavi misaklara iyi bir 
; surette kartilamaktadir. 

Bunun i~in, teklif edilen mi
. aalun bOyle bir misak ~in li.zam 

, olan teraiti haiz olup olmad1glnt 
_j bilmesi liztmd1r. Lehistantn ka· 

I · rar vermekte istical etmesine lii
r zum yoktur. Zira Lebistan, teklif 

~--.-.'!1!11 edilen misaklar fikrini Sovyet 

Frans1z harlciye nazufle mD· 
zakereyl ldare eden lngillz 
'bafveklll muavlnl M. Baldvln 

otomobllden lnerken 

~ik etmittir, fakat heniiz Alman• 
yanan hatb hareketi ve Sovyetle-

_, 

Rusya ve Almanya ile olan ademi 
tecaviiz itili.flan ile daha e~l 

Sovyet - Bulgar 
miinasebatr 

Ankarada iki devlet sefiri 
aras1nda temaslara 

ba~lan1yor 

Taymis gazetesinin Sofya mu· 
· habiri bildiriyor: Bulgaristamn 

Ankara sefiri M. Antonof Sofya 
ile Moskova arastnda diplomasi 
JPiinasebab tesis i~in Ankaradaki: 

· Sovyet sefareti ile miikalemelere 
batlamak iizere talimat almitbr. 

' Tiirkiye hukumeti t~vassutta bu
lunacakttr. 

M. Antonof evvelce iptidai is-
timza~larda bulundugundan ~im
di bathyacak resmi miikalemele
rin yakm bir atide neticelenece-
ii bekleniyor. · 

Gazi Hz. 

Hitlerin Rayh~·tagda nutku 
Y ann KJztlcahamami 

te§rif edeceklerdir 

Hitler: "Biitiin nie~Uiiyeti 
kabule hazri-1m , d.iyor 

. •Berlin 14 - Rayhtta·g mecliai 
Uiin aktam saat yirmide toplan
Dltfllr. Batvekil M. Hitler irat et
ti~i nutukta 30 haziran hadisele
rinden bahsetmi~ ve uzun izahat 
~ermiflir. M. Hitler demittir ki: 

« Menfi unaurlar ~ahtmamaza 
(laima engel oldular. Bu unsurlar 
•unlard1r: 

1 - Butiin memleketlerde tah
t'ikat ve ifsadatta bulunan beynel
milcl bozguncular, 
. 2 - Milli ~osyalistligin iktidar 
mevkiine gelmesile, mevkilerinin 
kayboldujunu goren siyasi adam
lar, 

3 - Daimi ihtilaller yapmak 
istiyen ibtilalciler. 

. . Ge~en mart aymdanberi, Al
man milletinin ikinci bir inktlap 
fayialarile zehirlenmemesi i~in 
!iddetli bir propagandaya tevessiil 
etmittim. Hiicum kttaah saflann
da inhilil alametleri goriildii. Bu 
lntaahn fefleri ikinci bir ihtilil-

. den hahsediyorlard1. 

Bunlar1 tenkil i~in yap1lan te
jebbiislerde ROhmiin mukaveme~ 
tile karttlamyordu. Rohmiin hu
liisundan 'uphe etmeye hatlad1m. 

Rohm benim maliimabm hari
cinde, von Schleicher ile temaaa 

ge~mitti. Von Schleicher, rejimin 
deiitmesini elzem addeden bir 

plan tesis etmif.ti. Rohm milli mii

dafaa ve biitiin milli tetekkuller 

naz1n olacak ve von Papenin yeri

ne de von Schleicher ge~ecekti. 
Ben bu plinm tatbikabna hi~ bir 
zaman muvafakat edemezdim. 

M. Hitler bu vaziyet karttsmda 
son tedbirleri ittihaz ettigini ve 

biitiin mesuliyeti tarih huzurunda 

eline almaga haz1r oldugunu bil

oirmi,tir. Ba~vekil 19 yiiksek tef, 

31 ~ef ve 3 1-.imaye kttast tefi kur
'una dizildigini, mukavemet te
,_ebbiisiinde bulunan 13 kitinin 

oldiiriildiigiinii soylemittir. Bu SU• 

retle oldiiriilenler 66 kiti oluyor. 

Ankara 14- Gazi Hz. nin pa· 
zartesi giinu ~amhklarile met
bur Yabanibadm merkezi olan 
Ktz1lcahamam1 lefrif buyunna
iart muhtemeldir. Gazi Hz. ne 
b~vekil ile dahiliye vekilinin re
fakat edecekleri soyleniyor. 

Gazi Hz. nin KizilcahamamC:Ian 
.,onra Gerede yolu iizerinden Ada
pazarmi tevif etmeleri ve lzmit 
yolile lstanbulu tereflendirmele
ri muhtemeldir. 

Ankara valisi Nevzat bey, KI
~tlcahamamda yaptlan hazarhk
lara nezaret etmek iizere yano 
mezkiir mahalle gidecektir. 

Vahin§ah Hz. nin teberrUieri 
Ankara 14 (A.A.) - Iran ~a· 

bintaha Hz. HilAiiabmer merkezi 
umumisine dort bin lira teberrn 
etmi§lerdir. ---Tayyare ile mektup nakli 

Ankara 14 - Pek yakmda 
tayyare ile Istanbul- Ankara ara· 
stnda mektup, kartpostal, havale
name ve koli nakline ba§lanacakhr. 

Trenlerde tenzilat 
Bandtrma 14 - Devlet Demir

yollafl idaresi Banchrma • lzmir 
hattmda yolcu iicretlerinde yUzde 
elli tenzilit yapm1~tar. 

Biitiin Tiirkiye 
Mehmet Efendi 

Mahtumlar1 
Kahvesini i~iyor 

1st. YtSlr~r~tst kaptBl kar~?lSmda 

Tele/on: 24240 {ldare)- 24249 (Tahrir)- 24248 (Matbaa) • 20113 (Kli~e) 

Adalarzn biiyiik derdi 

Su i§i halledilmedik~e 
Adalar giizelle§tirilemez 

Adalar1n su meselesinin halli izam 
edildigi kadar gii~ degildir 

BOyOkadadan blr manzara : Dll meslresl 
cCumhuriyeb refikimiz ge~en Htedenberi biz de ayni nazariye

giinkii niiahastnda Adalann suyu yi miidafaa etmifl.zdir. Mademlri 
i~in bir ftkra yazmtf. Bu eski yirmi sene evveline gelinciye ka
dert hakkmda «Akf&Dl» da epey· dar Kazoglu isminde bir tek adam 
ce devamh ne._riyat yap1ldtg1 i~in ' kendi bapna viicuda getirdigi te
bu bahia tazelendik~ bizim de sisal ve iki ii~ kuyu ile Biiyiikada· 
bir ka~ sabrla soze kantmamtz mn dortte ii~iine otuz kuk seno 
i.det hiikmiine girmit gibidir! miiddetle ve tapka terkos gibi su 
. Yalmz istanbulun degil, biitiin verebilmittir, koskoca bir Istanbul 

Tiirkiyenin cenneti, hatta yeryii- belediyesi isterse bu ifi az bir 
ziindeki aayth cennetlerden de hi- masrafla kolayca yapabilir. Ter-
ri olan su Adalarm hele kurak se- kosun belediyeye intikal etmesi . 
nelerin yaz mevsiminde susuzluk- de bu i~i daha ziyade kolaylathr-
tan kas1p kavruldugunu goriip le mtf bulunuyor. Nastl elektrik ~ir-
miiteessir olmamak miimkiin de- ketine lstanbulun bir par~as1 olan 
gildir. Evvelce bu tirin sayfiyemi· Adalara da cereyan verdirilmit 
zin iki derdi varda: Elektrik ve su. ise su idaresinin de bu itle ala
Bir arahk Nafta vekiletinde bulu- kadar olmnst icap etmez mi? 
mn Halk farkas1 umumi ltatibi Re- Adalart giizelle,tirme cemiye
cep beyin himmeti ve vali Muhid- tinin bir Ita~ senedenberi ismi iti· 
din beyin takip ve gayreti saye· tilmez olmuttu. Bu sene bu cemi-
sinde elektrik meselesi halledildi. yetin giizel tefebbiislerine ,ahit 
Elektrik firketinin de bu itte va- oluyoruz. Y aptian propaganda sa-
ki olan biiyiik yardammt zikret· yesinde Adalar etrafmda biiyuk 
memek dogrusu nankorliik olur. hir alakn uyandu1ld1. Fakat, dog-
~imdi sua suya geldi. rusunu soylemek laz1m gelirse, su 

Adalarm suyunu gene Adala- meselesi halledilmeden AdalariD 
rm i~inden temin etmek miimkiin· nasal giizellettirilcbilecegine bir 
diir, fikrini ileri siiren refikimizin tiirlii ak1l erdiremiyoruz. Sayfiyo 
yerden goge kadar hakka vardu. [Dc.,.ma 2 inci uhifede] 
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Hokknbaz - H ammcfendiler, beyefendilerl.. Dikkat edin, ~imdi fU ;ordii· 
. g iiniiz Lir bardak sU)'li yii.z _, bardak yapacagunl ••• 

Seyircl - Bu adam •iit~U ;alibal... _,.. -



Sahife Z 

Milliyet gazetesi 
aleyhindeki dava 
Muhiddin bey diin ~ahst 

nam1na da dava a~h 
Istanbul vali ve belediye 

reisi Muhiddio bey tarafmdao 
Milliyet gazetesi sahibi Mahmut 
ve ne~riyat miidiiril Ethem l:net 
beyler aleyhine a~dan ~ahsi ha· 
karet davasma dUn ikinci ceza 
mabkemesinde ba~lanm•~br. 

Reis, dava hakkmda ne diye• 
cegini Ethem luet beyden sordu 
ve Ethem lzzet bey hulisateo 
fUDJan soyJedi: 

.. Filhakika hakk1mdaki 
ittiham agardtr. Yal01z ben bu 

daYayt bir matbuat davasmdan, 
bir hakaret davas1ndao ziyade 
bir politika, bir hm~ davas1 
olarak teHikki e d i y or u m. 
Eger buna bir matbuat davas1 
goziyle bak1lacak olursa ne~riyat
ta hi~ bir hakaret yoktur. 

Buna kar§l Muhiddin beyin avu• 
kab Kenan Omer bey bunun bir 
politika ve hm~ davaSJ olmadtgtDJ, 
matbuat bUrriyeti samimi bir ~e
kilde kullamlmamt~ oldugundan 
haklanna miidafaa vaziyetiode 
bulundukl&flDI &oy}iyerek: 

- Zavalh tanzifat amelesinio 
parasa bankaya verildi. Vali evine 
kapanda miidafaastnl haz1rhyor, 
biiyiik ~abtslara ait be§er bin li
rahk senetler zubur etti, gibi hu
cumlarla dogrudan dogruya mU· 
ekkilim kastcdilmi~, halkin husu· 
meti tahrik edilmeklc bernber bu 
ne§riyat hukiimete de telkm edil· 
mek suretile vali degi~tirilmek 
istenilmi~tir., diye cevap vermi~tir. 

Ethem lzzet bey - Buna poli
tika davas1 demekte bakh imi,im. 
Muhiddin beyin ~ebir mecljsiude 
yaphklanm veldl bey burada 
yapmaya ~ah~hlar. Vali beyin 
degi§tirilecegi haberini biz bir 
bu~uk ay evvel yazdtll. Bugun 
14 taribli bir gaz:ete de vali be
yin degi§tirilecegini yu1yor. Bun• 
da da husumet aramak m1 laz1m?. 

.$ehir plam bakkmda ynzdag1· 
maz yazad~. da hakarct yoktur. 

Kenan Orner bey - Vatan· 
perverligi ynlmz Milliyet gazete· 
sine inbisar ettirmesinler. Muhte· 
rem mebuslarJmlz tarafmdan idare 
edilmekte o!ao daba bir~ok gazetc 
var. Egcr meselede tasvir ettik
leri ehemmiyet mevcut olsayd1 
o gazetelerin de goziinden ka~
maxdJ. 

Etbem l:r:zet bey - Diger ga
zeteler de Milliyet gazetesinin 
yazd1klarmm B\'DIDI yazd1lar. Fa· 
kat Muhiddin bey hmcma yene
miyerek yalnaz MiJiiyet gazetesi 
aleyhin dava a~m11br. 

Mahkeme, evvelce belediyenin 
tahs1yeti maneviyesini tabkir su
~undan Ethem l:r:zet ve BOrhan 
Cabit beyler aleybine a~1lm1~ di
ier bir dava mevcut olduiu ci
betle her iki da~anm tevbiden 
rllyetine karar vermi~tir. 

Neticede mahkeme, iki taraf ve
killerinin davalanna izah ve cevap 
l&yibalarim vermelerine ve muha· 
kemeoin aytn yirmi dordUne btra· 
k1lmasma karar vermi~tir. 

lntikam ma~1 
Fenerbah~e bugun 

Yugos1avlar ile iotikam 
ma~1 yapacak 

Cuma giinii Yugoslavya tak1m1· 
~~ 6-2 yenen Fenerbah~e talu. 
m1 bugiin ayni tak1mla revant 
mahiyetinde ikinci ma~Inl oynl· 
yacakttr. Yugoslav tak1m1n1n kuv· 
:vetine nazaran Fenerbah~enin 
enelki giin ald1g1 netice gayri ta· 
bii telakki edildigine bak1hraa, 
ibugiinkii ma~m pek heyecanh ola· 
c:ag1 ye Yugos.Iavlar1n uiradtk
Jari ag1r hezimeti telafi i~in bii
tUn liuvvetlerini sarfedeceklen 
mu hakkakt1r. 

Bugiin de ogleden aanra Tak
aim stadyomunda Balkan atletle
rile Einal miisabakalan yaptla
cakbr. 

AK~AM 15 Temmuz 1934 

{ Sabahk! •J.•elgrafiar ) 

T rakya hadiseleri hakk1nda 
hiikiimetin resmi tebligi 

Szcaklzk 32 
dereceye ~rktz! 
Dun memleketin her 

faraf1nda hava ~ok srcakb 

Hiikiimet hicret tazyiklerine ve boykot hareketlerine, 
vatanda~lar aleyhinde tahriklere mani olacakt1r 

Ankara 14 (A.A.) - icra ve
killeri heyeti, Reisicumhur Hz. 
nin yii.ksek Reisliklerinde top
lanarak dahiliye vekili ~iikrii Ka
ya beyin Trakya tefti'i hakkm· 
daki raporuna ittila has1l etmi'-
tir. . 

Ankara 14 (A.A.) - Batveka
letten teblig olunmu,tur: 

Dahiliye vekili ~iikrii Kaya 
Dey Trakya teftitinden avdet 
ederek raporunu heyeti vekileye 
vermi,tir. Anlaftld1gma gore 
Trakyada yahudi aleyhtarhg1 bii· 
yiik harpte bathyarak miitareke 
ve istikli.l miicadelesi zamanla
nnda devam etmi~ ve cumhuri
yet zamanmda bir miiddet ya· 
b~hktan sonra son seneler zar
fmda diinyanm muhtelif yerle
rinden antisemitizm yeni fonniil
lerde ve daha fiddetli olaralC 

memlekete girmi~tir. Son zaman
larda baz1 risalelerin yahudi diis· 
manhgl iizerinde bilhassa uur~
rak yaphkla.ra ne,riyat Tiirk ve 
yahudilerin biribirine karfl na· 
zarlanm vc hislerini ehemmiyetli 
surette te-fvif etmiflir. Tiirklerle 
yahudilerin biribirini narnl gor
diiklerine dair dahiliye vekili be
ye her iki 1:arafm soylediklerini 

ihikaye etmegi vatandaflar 8 rasm
daki ge~imsizligi behemehal te· 
davi etmek vazifesinde ve kara
rmda olan hiikumet muvaftk bul
maktadtr. Bu kar~thkh fika· 
yetlerde beynelmilel semitizm ve 
antisemitizm edebiyatlmn biitiin 

siyasi, iktisadi ve milli anas1r1 
goriilmekte olduktan ba~ka Tiir
kiyeye ait bir hususiyet olarak 
yah';Idilerin yabanc1 dil ve harsta 

kalmakta urar ettikleri ve i£le
~inde demilitarize mmtakalarda 
memleketin emniyeti i~in zarar
h ve casus adamlar bulundugu 

hakkmdaki zanlar mevcuttur. Di· 
ier taraftan yahudi miinevverle
ri milli bars meselesinin impara
torluga ait hatalar oldugunu hak· 
h olarak soyledikten sonra Turk 
kiiltiirii ile kayna.ma husu-
aunda gosterdikleri arzunun 
hakiki ve ciddi oldugunu 
ve memleketin emniyeti i~in 

sadakat ye vatanda,hk vazifesi
ne riayet hisleri aleyhindeki t•· 
yialarm haks1z ve ispats1z oldu
iunu eamimiyetl~ bildirmekte .. 
dirler. Haziran ortasmdan itiba· 
ren balk aras1nda bir de hiiku· 
metin yabudileri Trakyadan kal
dmnak istediii ve fakat bu ha· 
reketin a~tktan a~tga degil, hu· 
ausi tertipler ve tazyikler ile ya
ptlmaslnt tervi~ eyledigi i•aa edil
mittir. Bu terait altmda haziran 
24 ten itibaren ~anakkalede ve 

30 hazirandan li.fi.baren. Trakya· 
mn diier muhtelif yerlerinde he
aaplarmt ve muamelelerini kese
rek lstanbula nekletmek hare
:lteti batlaml~t oldugu anlatJhyor. 
Hiik\unet merkezi, 3-4 temmuz· 
da vatandatlar arasmda dediko
du mevzuunu Bfnn filiyat ve te
tebbiisleri farkederek knti emir· 
lerle mooahale ve vaziyeti dur
clunnaga tetebbiis ebni,.tir. Ilk 

-------------·-------------gelen haberler ve tikayetlerden 
100 kadar yahudinin mahalli 
tazyikler yiiziinden lstanbula ha
reket ettiklerr ogrenilmittir. 

Gerek bu ilk haberlcr ve ge
rekse temmuzun ii~ ve d<)rdiincii 
giinleri birdenhire geni,Hyen ce
reyanlar iizerine 4 temmuzda hii· 
kur:1etin aldJgl miiessir tedbirler
le hadiseler kati olarak durdurul· 
mu§tur. 

~imdiye kadar olan vukuat fU 
suretle hiilasa edilebilir. 

A - Trakyadan ve Canakka
iede mevcut olan yerli ve yaban• 
c1 13 bin kadar yahudiden ceman 

3 bin kadar niifusun latanbula 
hareket ettigi tahmin olunuyor. 

B - Kazalarda ve Edimede 
boykot tetebbiisleri olmu~ ve bu 
tetebbiislere mektep ~ocuklari 
karlthrJ]mak istenmi~tir. 

C - K1rklarelinde 3-4 temmuz 
gecesi ~apulcu anas1r harekete 
tgelerek yahudi evlerine tecaviizle 
hus1zhga ve soygunculuga koyul
mutlardtr. Soygunculuk ~arfiya 
ve diikkanlara sirayet etmeden 
hashnlmlf ve bu esnada 65 ev 
soygunculuga ugramttbr. 

D - Biitiin bu hadisat esna· 
smda bir jandnrma aehit olmua . . 
ve bir yahudinin yaralanmasm
dan bakta niifu1~a zayiat ve ya· 
ralanma vulruah olmamJtbr. 

Yukar1daki vuliuat iizerine hii· 
kumet~e alman tebirlerin bugiin· 
kii vaziyeti de tudur: 

A - Her yerde memurlar 
her tiirlii propagandalar tesirin
den zihinlerini kurtararak vaziye
te ciddiyetle hakim kllmmiflar 
ve hadisat esnasmda faaliyetleri 
ltifayetsiz ve hal ve tavarlart mii
samahakar goriilenler idari ve 
adli muamelelere maruz tutulmuf· 
lard1r. 

8 - Ktrklareli hadisesi tiddet
le takip olunmut ve devam edil· 
mekte bulunmu,tur. 3-4 temmuz 
ve 4 temmuzda yahudi evlerin
den alman ve ~ahnan e,.yanm 
timdiye kadar yiizde yetmit be-

_,.Untllllllltlllllfllltlll &IIIIIIIHIIItUIIIllltUIIJIIIIIIIIIIUtlllllfltltlltiUtu• 

Ihtikarla miicadele 
Komisyon, dun ilk 
i~timatnt akdetti 

lhtikarla miicadele etmek iize· 
re dahiliye veki.letinin emrile te
'ekkiil eden komisyon diinden 
itibaren i~ batl~m•tbr. Komis
'YOn diinden itibaren etya fiatle
rini gozden ge~¥-roeie ve bunlar 
iizerinde tetkikata giritmittir. · 

Komisyon mesaisi neticeainde 
icap eden tedhirleri tesbit ederek 
'bir rapor haztrbyacakhr. Rapor 
dahiliye vekaletinin tasvibine ar
zedildikten sonra tatbi\dne bat
!anacaktlr. · 

lktisat vekili Bursada 
Bursa, 14 (Hususi) - Iktisat 

vekili Celal bey buraya gelm~tir. 
Buradaki sUt fabrikasm• a~bktan 
sonra Orhangazi, Adapazar1 ta
rikile lzmite ve Istanbula gide
cektir. 

finden fazlast idari ve adli tedbir
lerle meydana ~IkarJlmt~ ve sa
hiplerine iade ettirilmistir. Mud-

' 
deiumumi miitevvikleri ve miite-
cavizleri ciiriimlerine gore tevkif 
ederek adli takibata baslamtsbr. . .. 
Hadiseden heyecana dii~iip kor
kularmdan. ~ekilen yahudi vatan
datlar avdet etmekte bulunmut
tur. 

C - Diger taraflarda hesabmi 
keserek veya korku ile ~ekilmit 

· olanlarm avdetleri ic;in hi~ bir 
mani olmadlgl herkese anlablmlf 
ve anlablmakta bulunulmu,tur. 
K1rklareli soygunculugu haricinde 
her tiirlii ahm sabm ve alacak ve
l"ecek muamelesini hiikumet miin
hastran adliyeye taalluk eden sa
hada gormektedir. Hadisatm bu
giinkii vaziyeti yukarlda soylen
dikten sonra hiikumet atide ta· 
kip edecegi hath hareketi hi~ bir 
tereddiide mahal vermiyecek su
rette tekrar ve tasrih etmek va· 
zifesindedir. 

1 - Hiikumet her ne sebep ve 
~.ekil altmda olursa olsun hicret 
tazyiklerine ve boykot hareketle
rine mani olacakttr. 

2 - Adliyenin el koydugu bii
tiin su~lar siiratle inta~ edilecek
tir. 

3 - Yerlerinden ~ekilmit olan 
yahudilerden istiyenlerin avdet
lerine mani olunmasma mahal 
verilmiyecektir. 

4 - Hiikumet ic;in en miihim 
mesele emniyet i~inde ya,ama 
havasmm iadesidir. Dahili harici 
sebeplere ve propagandalara rr:a
ruz olan bu keyfiyette hiikumet 
muvaffak olacagma ve miitkiilah 
iktiham edecegine kanidir. Tiirk
lerin ekseriyetle yahudi vatan
da~lara gizli ve atikar yard1m et
mek ve miifrit zehirli propagan
dalara kartt yahudileri korumak 
i~in sarfettikleri gayreti ve teca
viiz tetebbiislerine karp hisset
tikleri nefret ve istikrah1 vaziye
t!n siiratle aalalu i~in esash imil 
addetmektedir. 

5 -- Tiirkiyede vatandatlar 
aleyhinde tahriklere ve diitman· 
hk telkinlerine hiikumet miisaa
de etmiyecektir. Hiikumet, mat
buattan, vatandatlar arasma ni
fak koyacak salgmlara kartJ miite
yakklz ve basiretkar olmalarma 
intizar eder. ~ 

6 - Memurlar, bukumetin hat
tt bareketini. tahakkuk ettirmek 
ic;in biitiin kuvvetlerini aarfede
ceklerdir. C. H. f1rkas1 katibi 
umumiligi, vazifesini iyi yapma
Mlf olan idare heyetlerini tahkik 
etmektedir. F1rka bak1mmdan 
vazifelerini suiistimal etmit olan• 
lar hakkmda fukaca icap eden 
muamele yap1lacakbr. Fuka tet-
kilati, hiikumetin noktai nazari
le tam bir mutabakat halinde 
memurlara kendi sahalar1nda her · 
suretle yardtm edecektir. 
. Hiikumet hadiseleri ve tedbir
leri oldugu gibi naklederken, va
tandatlar i~in enditeyi mucip bir 
vaziyet ve mesele kalmamlf ol
dugunu beyan eder. 

Diin tehrimizde bogucu bir ai· 
cak hiikiim aiinniittiir. S1cakbk 
daha sabahtan kendisini hisset· 
tirmittir. t>gleye dogru hararet 
~ddetini arhrmtt ve 30 dereceye 
kadar ~Jkm•thr. tlgleden sonra sa• 
at ii~te 11cakhk 32 derece idi. 

S1cagm fiddetinden ekser halk 
aokaklarda ceketsiz gezmi~tir. 

Plajlara biiyiik bir tehaciim ·<ar
dJ. Ak~am uzeri biitiin sahiller de
nize girenlerle dolmuttu. 

Diin hava lodostu. Stcaklann 
tahammiil edilemiyecek bir lH1l· 
de olmasmda bunun da tcsiri 
vardtr. 

Istanbul telefonlan 
Heyeti vekile telefonun 

satin al•nmasJnt 
kararla~brdt 

Ankara 15 - Naf1a vekili 
Ali bey muhtelif naf1a i ~leri et
rafmda fU beyanatta bulunmu'· 
tur: 

«- Istanbul telefon ~irketinin 
satin ahnmasma heyeti vekilece 
karar verilmittir. Naf1a vekaleti 
bu busu&ta icap eden tetehhiisler-
de bulunacakttr. · 

Bu sene zarfiQda Ankara is
tasyonunun yeniden yaptlmasma 
karar verilmittir. Projeleri tert:ip 
ve tanzim edilmek iizeredir. Bu 
sene zarfmda intasma ba~lana· 
cak olan Filyos • <;atalagtz kom\..W.: 
hattmm miinakasas1 yapllacak
hr. Afyon - Ante.lya hattmm bi
rinci kutm etiit ve istik~af1 bit· 
mit olup bugiinlerde bu ktsmm 
da miinakasalart iliin olunacaktJr. 
Diger l'ustmlar1n da istik~af1 bil
tik~e miinakasalar1 yaptlacn.khr.D 
Naf1a vekili bu hafta tefiit i~in 
lzmire gidecektir. -----

Mikrop harbi 
Almanlar buna imkan 
olmadtgtnl soyliiyorlar 
Hamburg 14 (A.A.) - Ham-

burger Tageblatt gazetesi, tngiliz 
gazetecisi Wickham Stedahn Al
manya tarafmdan cmikrop bar
hi» hazirland1gma dair olan net· 
l"iyatmdan bahsederek bu vesika
larm tamamen uydurma feyler ol· 
dugunu, ~iinkii katiyen imkins1z 
bir ta]um fizik ve meteorolojtk:• 
miitaleata iatinat ettirildigini yaz- · 
maktadtr. 

Adalar1n biiyiik 
derdi 

(Ba1 taTa/z 1 inci aahilede), 
denilince akla bah~eli ko,kler gO. 
lir; bah~esiz, ~ic;eksiz giizel sayfi· ·, 

ye olur mu? Sabahtan aktama 
kadar gaz tenekelerile su sahlan 
bir yerde bunlardan bahsedilehi-· 
lir mi? 

Adalarin •u meselesi belediy~
ce fazla izam ediliyor gibi goru• 
niiyor. Adadb hemen her ev ya 
kuyu veya yagmur suyu ile kendi 
miibrem ihtiyacm1 temin etmittiru" 
Bah!re ve yol aulamak, temizlilC 
yapmak i~in laz1m olan suyu te .. 
min etmek bu kadar ag1r ve kul .. 
fetli bir it olmasa gerektir. Du.s 
tiindiik~e insanm bazan, belediye 
fen heyetinde Adr.lara muzipliJZ . 
eden biri var diyecegi geliyor; 
eger boyle ise bu m".lzipligin Jiizu'" 
mundan fazla devam ettigini soy· 
liyelim! 
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lstanbulun lmar1 
meseles1 

lYunus Nadi bey lstanhulun ima-
. t'i meselesini, tetkik ederken pek 
~iddi Ve esash bir neticeye Vasil 
oldu: fstanbulun imara ale lade bir 
tehrin belediye tarafmdan tanzim 
Ve tezyin edilmesine benzemez, 
J:>u ayn ba,ma bir meseledir ve bir 
memleket meseleaidir, dedi ki bun· 
aa yerden goge kadar hakh oldu
ju tiiphe gotii.rmez. 

Bu fikri hakkile anhyabilmek 
i~in, bir kere, lstanbulun biitiin 
ll'iirkiye i~in ehemmiyetini ve bii
tiin diinyadaki miistesna mevkii
ni zihnimize s1gdumak ve sindir
mek ister. Vatan toprag1ntn k1y· 
met ve kudsiyet itibarile her zer
re&i ayni derecede ehemmiyeti ha· 
iz oldugunda hi~ tereddiidiimiiz 
yoktur. Fakat bundan dolay1 ls
tanbulun biitiin Tiirkiye varhgm
Claki manevi ve maddi mevkiini 
istianai bir k1ymette telakki etme· 
tnek te manas1z olur. Istanbul bir 
omran ve medeniyet merkezi ol
mak i~in her vasft haizdir. Bunu 
ona tahiat ve tarih vermittir. 

~imdi hize terettiip eden vazi
fe elimizdeki diinyanm biricik bu 
hazinesini lay1k oldugu azamet 
ve h·a' metile, biitiin f.afaas1 i~in· 
de cJhanm gozleri online yiikselt
mekten ibaret kahyor. 

ltiraf etmeli ki bu is istanbul 
belediyesinin hecerebiiecegi bir 
te~ebbiis degildir. Belediyemizin 
buna ehil olmadtgmt iddia etmek 
fikrinde degiliz. istanbulun imar1 

i~i bir belediyenin roliinden ha
ri~te kalacak kadar biiyiik ve ~ii
mullii bulundugu noktasmda Yu· 
nus Nadi bey ile hemfikir oldu
iumuzdan dolaytdtr ki meselenin 
bir memleket meselesi seklinde 
hiikumet tarafmdan ele • ahnma
sma taraftar bulunuyoruz. 

Istanbul ile imar ve tezyin ha
lnmmdan me,gul olan bir maka
ma ihtiya~ vardtr. Belediyemizin 
meseleyi bu kadar yiiksekten te
lakki etmesine tet-ekkiilah itiba
rile imkan yoktur. leap eden me
nabii temin noktai nazarmdan da 
buna imkan yoktur. Halbuki ayri 
ve ''k k b' yu se tr makam iti memle-
~et ~~~~~~undan ve yiiksekten gO
~ceg•. ~~m icap eden ~areleri dii

-tunebihr Bilinerek d" .. "1 k I · , usunu ere 
stanbula sarfedilecek 'para ha· 

va · · ... . Ya gttmi!j olmtyacaktu. Verece-
gt sernerelerle Istanbul her mas
rah hak eder ve oder. Fakat ev
velden istanbul i~in fedakarhk 
edilebilmelidir. Tabii, takip edi
len gayenin ne oldug bilinerek 
bir program ~izilerek ve esasla; 
~esbit olunarak ona dogru azim 
de, fikri takip ile yiiriinmek tar
tile. 

1stanbulun biitu"n d" . . b" unya 1~1n 1r 
gezrne, eglenme hatt"' k 'I' , a tar 1 tm· 
leri bakimindan bir irfan merkezi 

• olmamasi i~in hi~ bir aebep yok-

Inn- $u selamla~anlan gordii.rn de ak· 
a geldi Amca Ley ... 

Yumurta ticareti 
I 

Borsada muamele 
•• • gormesl 

isteniliyor · 
lhracat ma.ddeleri ~rastnda, 

yumurta en Z>iyade tabdide tabi 
olan bir maddedir. Bir taraftan, 
ahct memleketledn yumurtaya 
k.art1 kap•lariDI kapamasi, diger 
taraftan yumurta ithalatt uzerine 
baz1 fartlar konulmast, yumurta 
ticaretini ~lefiirmittir. Bu va· 
ziyet karttsmda yumurtaya tica
ret muahedeleri ve takas sureti
le mahre1; bulmak kafi degildi.r. 
Bu tetehbiisleri yaparken ahc1 
piyasalarm ,artl.arma gore, yu .. 

murta haz1rlamak lazJmdir. 
Ahcdar, yumurtalar1n cins ve 

tiplere ayrtlmasmt istiyorlar. Bu 
itibarla ihracat tacirleri yumur
talart boylarma gore tasnif et· 
melidirler, 

Ticaret borsas1, bu tasn~f 1,1 .. 

nin serbes piyasadan ziyade, bor
sada miirakalbe edilmesini l<abil 
gormektedir. 

Haztrlanan bir raporda, toptan 
yumurta ticaretinin borsada ya· 
p1lmasi fikirleri miidafaa edil
mektedir. Ticaret horsasma va• 
ridat aranJldigl bir 'Strada, yu· 
murtanm borsada muamele gor
mesinden biiyiik faydalar hastl 
olacag1 ileri siiriilmektedir. 

Bek~iyi dogmii~ler 
PoJjs ii~ ki§iyi 

yakaladt 
Hiiseyin, Sabri ve Osman isim

lerinde ii~ ki,i geceleyin g~ va· 
kit Ayvansaray civarmdan ge~er
lerken mahalle bek~isi kendile
rinden fiiphelenmi~ ve hiiviyet
lerini sonnak suretile vazifes.ini 
yapmak istemittir. 
0~ abbap, .bek~inin b"u miida· 

halesine fena halde hi.ddetlenmit
ler ve bek~inin uzerine hiicum 
ederek kendisini fena halde dov· 
miitlerdir. 

Polis tarafmdan yakalanan bu 
U.~ zoliba F atih sulh hi.kimligine 
teslim edilmitler, mahkeme bun
lardan Hiiseyin ile Sabri hakla
rmda tevkif karar1 verip tevkiE
hancye sevketmittir. 
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tur. Ayni zamanda bir ticaret ve 
transit merkezi, bir sanayi tehri 
ve limam olmas1 i~in icap eden 
tabii s.artlan da haizdir. F akat hii· . 
tiin bu muhtelif ihtimal ve kabili-
yetler tanzim edilmek, inkitaf et
tirilmek icap eyler. ~imdiye kadar 
memleketin imart hususunda ha
rikalar yaratan cumhuriyet Tiirki
yesinin yiiksek azmine tam liYJk 
bir mevzu. Akfamct 

AK$1\:M 

lki boh~a 
l~inden bir~ok k1ymetli 

e~ya ~1kb 
Fatih polis merkezi devriyele

ri evvelki gece (e~ vakit mahalle 
aralarmdan ge~erlerken karan
likta iki ki,inin ellerinde biiyiik 
lioh~lar oldugu halde dar sokak· 
lara dogru ka~makta olduklarmt 
gormiitlerdiT. Devriyeler bunlann 
lursaz olduklarmt anlamttlar ve 
yakalamak istemi,Ierdir. 
- lki m~hul adam takip edil-

.diklerini anlaymca ellerindeki 
bab~lart a hp ka~mak istemit· 
lerse de yakay1 ele vermi,lerdir. 
Bunlann Yusuf ve Cemal isimle
rinde iki kifi olduklan anlafll· 
mtf ve ellerindeki boh~lar a~I· 
hnca ~inde bir ~ok ktymetli ef• 
ya dolu oldugu goriilmiistiir. . . 

iki htrsJZ merkezde sJki,hrthn-
ca bu efyayi Fati.h civarmda otu· 
ran Siileyman efendi isminde bi· 
rinin evinden attrdtklarxnt itiraf 
etmitlerdir. E,ya miisadere edil· 
mif, Yusuf ve Cemal adliyeye ve
rilmi,lerdir. -----Bir muba§lr tramvaydan atlarken 

dOftD, iki parma~• kesildi 
,Adliye miiba~irlerind~n Saim 

efendi dun gece Samatyada T e
vekkiil hamam1 civarmda tram• 
vaydan atlarken dii~muf, sag aya
gtnm parmaklan kesilmi,tir. Sa
im efendi hastaneye kaldtnlmt~hr. 

Alacak meselesi 
Kastmpa~a civarmd~ oturan 

Ziya efendi, aym yerde Yusuf 
ismindc bir kasaptan et alm•t ve 
bir miktar bor~Janm1~hr. Evvelki 
gUn Ziya efendi karas1 Kaz1me 
hammla birlikte sokaktan ge~er
ken Yusuf iSolerine ~tkmtt ve 
para istemi§tir. 

Ziya efendi paray1 birka~ gun 
sonra verecegini soyleyioce ara
lartnda kavga ~·kmJ~br. Polisler 
yeti~erek tahkikata ba~lamJ§ltr. 

70 gram heroin 
Bir ka~ak~I yakaland1, 

heroinler musadere edildi 
Siileyman isminde birisi Aya

sofyada Mehmetpa'a mahallesi 
civanndan ge~erken polislere te
sadiif etmif, bu s1rada fiipheli bir 
vaziyette yolu degittirip polisle
rin onii.nden savu,mak istemiJ~tir. 

Siileymanin bu hareketi zabtta 
memurlar1m fupheye dii,iirmiit 
ve kendisini yakalaYJp merkeze 
gotiinniiflerdir. Ozerinde yap1lan 
arattmnada Siileymamn cE-binden 
palret i~inde yetmit gram kadar 
heroin ~tkmit.ltr. Heroinler miisa• 
dere edilerek Siileyman ihtisas 
mahkemesine verilmittir. 

Amca beye gore! .• 

Kimisi m elon 
selams veriyor... -

~apka ile asker I ... Kimisi sinek kovar gibi elini omu· 
zuna gotiiriiyor ... 

Para,iitle atlama 
Bir gene • 

tecriibeler yapmak 
istiyor 

Sivil . tayyarecilikle metgul ol· 
mut $evket bey isminde bir gen~ 
paratiitle atlama tecriibeleri yap. 
maga karar venni,tir. 

Bu gen~ Vecihi beye miiracaat 
etmittir. $evket bey Vecihi beyin 
idare ettigi bir tayyar~den para
tiitle afag1ya atlamak istemek· 
tedir. 

Diin kendisile gorii~en bir mu
harririmize :?evket hey tunlart 
soylemi,tir: 

- Muhtelif irtifalardan para· 
fiitle atbyacgam. Tecriibelerimi 
biiyiik bir meydanda, kalabahk 
bi:r halk kiitlesi oniinde yapmak 
istiyorum. Arbk para~iitle atla
mak atletik sporlar arasma girmif• 
tir. Bizim gen~lerimizin bir ~ok· 
lannda da buna kart• derin bir 
heves vard1r. 

6ir sene hapis 
Madam Eleni isminde bir kadm 

bir miidettenberi ikinci ceza mah-
kemesinde TUrklUge hakaret su· 
~uodan muhakeme cdiliyordu. 

Madam EJeninin mubakemesi 
hitam hulmu~ ve hakaret Slhit 
oldugundan kendisinin bir sene 
mnddetle hapsjne karar veril· 
mi§tir. 

·Sokaga bakarken .. 
Bir ~ocuk penceredn 

dii$tii, yaralandt 
Fatihte oturan itfaiye memur

larmdan Ali efendinin aeki'Z yaf• 
larmda Hasan ismindeki ~ugu 
c:liin evin penceres.inden sokagl 
seyrederken difanya dogru faz
laca uzanm19 ve miivazenesmt 
kaybederek sokaga dii,miittiir. 

Diifme neticesind& tatlara ~ar .. 
pan k~iik Hasan ba~mdan tehli· 
keli surette yaralandtgt gihi kol 
ve bacak kemikleri de kinlmtf· 
ttr. Hasan baygm bir halde has
taneye kaldntlmtfhr. 

Afyon ahm1 
Afyon tacirleri , uyu~turucu 

maddeJer inhisarmm yeni sene 
mahsulii i~in miibayaa yapmad1gm· 
dan ~;ikiyet ediyorlar. lohisar ida
resi, lktisat vekaietinden tahsisat 
beklemektedir. Birka~ gUne kadar 
mnbayaata ba~lanacakbr. 

lki hns1z yakalandJ 
Davut ve .$iikrii ismiode iki 

btrslz yakaianmr~hr. Bunlarm 
~ald1klarr e~yaya bir kadmm evinde 
sakladaklar1 anlatdm•t ve burada 
yapdan aramada ~abnmt., e1ya 
bulunarak mtisadere edilmi~tir. 
Ev sahibi kadan da yakalanmatbr. 
Bunlarm diger arkadatlarJ yaka· 
lanmak ii:r:eredir. 

Sahife 3 

ll:uJ.r -;:arpada ll 
Bir muharebe 

Bir gazeteci, itinin ehli eski bir 
esnafla konu,urken ne mevzular 
bulmuyor. 

Diin methur ve eski bir berber
le tant,.tlm. Mevzu ~tks n diye sO
zii berberlikten a~bm. Me,hur 
berber: 

- Y eni iskarpin modasmdan 
ve ~oraps1zhk modasmdan soo 
derece memnunuz... dedi, 

Neden memnun olduklarm1 da 
kavrxyamam•tbm, sordum: 

- Ne miinasebet? 
- ~imdi ~orap giyilmiyor. is-

karpinler de ~ank gibi.. Parmak· 
lar ditanda. Bunun i~in ayak par
maklartm parlatmak laz1m. Bu 
yaz pedikiir imdadimtza yeti,ti. 
Y oksa halimiz fena idi. Pek ~ok 
berberlerin biitiin iti giicii pe

dikiir. 

Bundan sonra izahat verdi. Ki
mi ayak parmaklartm el parmak· 
Ian gibi lnpktrrmzrya boyatayor• 
muf, kimi elbisesinin rengine •• 

- Hatta ayak parmaklartm yal
dtzlatanlar bile var .. diyordu .. Bu 
hamrnlardan birisine sordum: 
<<Plajda ~ok giizel duruyor. Giine
f .in altmda putl p1r1l yamyor. ~ok 
goz ahyor .. » dedi. 

Me,hur berberin en son sozii 
fU oldu: 

«- Allah vere de gelecek yaz 
da bu moda devam etse .. Y ani ~o· 
rapstzhk ve ~artk iskarpin modas1. 

Buraya Paristen tamdigim hir 
berber ve manikiircii geldi. Orada 
~orap fabrikatorleri ~orapstzhk 

modasmtn oniine ge~mek ic;in ted
birler alm1~lar. ~oraph bir baca· 
gm daha giizel durduguna dair 
propagandalar yapmaga ba~la

mtflar. Fakat berberler ~orapslZ· 
hk, ~ank ayakkah1 i,lerine geldi
gi i~in de~hal buna karfl durmUf• 
lar. Onlar onlerine gelene ~orap
srz bir ayagm giizelliginden bah· 
sediyorlarmtf. 

Bir arahk adeta berberlerle, 
manikiir ve pedikiirciilerle ~orap
~Ilar arasmda miicadele ba,IamJf·• 
Omit ederim ki berberler gelecek 
sene de bu modanm devamma ~a
htacaklardu.» ....._ 

Moda garip bir kuvvettir. Ba
ztlarmt giildiiriir, bazilarini agla
tir. Bu "i!te demek ki berberler 
glildii, ~orap~tlar aglad1. Baksa
mza moda yiiziinden iki esnaf 
kiitlesi arasnida iktisadi bir mu
harebe bile ha,lamlf>. Berberler • 
~orap~tlar muharebesi. 

Y alunda gene ayni mod a yii-
ziinden bir ~ok meslek erbabmtn 
biribirlerine diitmiyecekleri ne 
malum? 

Meseli kumat~IIar - ayakkab1:· 
c1lar kavgas1, ~antac1lar - fapk21-
ctlar muharebesi ... Moda bu. Her 
~eyi yapar. 

Hikmet F eriJun 

- lktibu n terciir.le hillt mahfuzdur -

... Kimisi de ~apkasmt c;Ikanp yer- [ 
den temenna ediyod... Acaba ·h~rke· 
sin bir l1ekild~ sela~ vermesi miimkun 
~eiil _midir~. 

A B. - Haytr, <;iinkii herke9in sela· 
mmdaki mak::at ayndtrl .. ,. 
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lttihat ve Terakki -, 
tarihinde esrar perdesi ! 
Yakup Oemil ni9iD. ve na,sJ.l oldtl.rtUdtl 1 

- - Muharrirl: M. R. -~' 

Yakup [emil ne Omit bir yere siiriilmesini rica ediyordu. 
ediyordu? . y akup Cemil bey, bu mektupla-

Sulhu miinferit ve taklibi hii- n gonderirken eski hir arkada~n 
1~ olan Enver pafanm kendisini agu 
&umet te.,ebbiislerine dair miira-
caatlarmJ itiraf eden y akup Ce· bir cezaya ~rphrmak istemedi-
mil bey, iki giindenberi tekrar is- gine inamyordu. Bundan balj.ka, 
ticvap edilmemit-ti. divam harbe sevkedilmesine rag-

Mevkuf bulundugu odada hi~ men hareketlerinin bir ciiriim te-
kimse ile goriitmekaizin tek batl· lakki edilemiyecegi kanaahnda 
na oturan Yakup bey, silahlarmm idi. ~iinkii o, «ittihat ve Terakki» 
ahnd1g1 andanberi geceleri pek camiasma dahil olan her ferdin 
rahat uyuyor, yemeklerini ittiha memleketin menfaatine ve f1rl,a· 
ile yiyor, hayatmm pek mahdut ntn selametine ait dii,iindiigii her 
kalan giinlerini miisterih bir hal- fikri samimiyet1e ileri siirebilmek 

!ie yaftyordu.. hakkma malik oldugunu, binaen-
Kendisini iki giindenberi ~ag1r· aleyh kendisinin de bu hakka bi-

madiklarl halde Yakup Cemil naen sulh yapmak liizumundan 
1:-ey, tekrar isticvap edilecegini ve bahsetmesinin fena bir tekilde 
nihayet tahkik heyeti huzurunda 
iti bittikten sonra Nafiz beyin ri
yasetindeki divam harpte muha· 
-~erne edilecegini biliyordu. 

Yakup Cemil bey biitiin bu tah-
.... kikat ve muhakemelerden sonra 
cezastz kurtulamiyacagim tahmin 
ediyordu. {:iinkii mevkiinin ~ok 

agtr oldugunu diifiiniiyordu. Bu 
cezanm yakm bir atide oliim fek
linde tatbik edilmesi ihtimalini 
de habra getirmekle beraber, 
boyle bir facia, onun bir an i~in 
hiJe cesaret ve metanetini sarsm1~ 
degildi. 

- Hayahnda oliimle Slk Slk kar~1-
la~an, kendi ellerile bir ~ok oliim
lere karlfaD bu eski ihtilafci, olii
mii - adeta surma niifuz etmit gi
bi - bir oyuncak telakki ediyordu. 

Binaenaleyh f1tri hasletlerin
-den en kuvvetlisi olan cesaret 
duygusu, Y akup Cemil bey in mev
kuf bu!undugu bu kara giinlerde 
bile kuvvetini kaybetmemi,ti. .. 

Ancak Y akup Cemil bey tevkif 
ve istintak edilmesine ragmen, 
Enver pa,aya karfl besledigi mu
habbet ve rabJtas1n1 bir an i~in 
zaytflatmaml{.b. 0 , bu tehlikeli 
gunlerde yalmz harbiye naztnn
d an iimit bekliyor, Enver pa.amn 
kendisine doatluktan gayri hi~ bir 
suretle hareket etmiyecegi kana
atmda bu!unuyordu. 

Y akup Cemil bey, inlnlabm ilk 
giinlerindenberi Enver pa~antn 
•absma gosterdigi rabtta ve mu• 
habbetleri ve Enver pafamn he
sabma ~iri~tigi fedakarhklart dii
tiindiik~e harbiye naz1rmm biitiin 
bu eski bizmetlerini nazan dikka
te alarak kendisini himaye ede
cegini zannediyordu. Yakup Ce
mil beyin mevkuf bulundugu za
manlarl enditesiz gecrirmesi, cesa· 
retile beraber, biraz da bu limit ve 
kanaatinden ile ri geliyordu .. 

Yakup Cemil, uzak bir yere 
sfirfilmege razi idi 

__ Y akup Cemil hey, tevkif edil
(ligi giindenberi mevkuf bulundu
gu hocreden Enver pa!.aya s1k s1k 
mektuplar yazm1~, arhk hi~ bir 
arzu ve emel pefinde kotmtyaca
gmt, hie; bir talepte buhmmtyaca
gmt taahhiit ettikten sonra kendi
sin in serbest bu akt1maamt ve 
Enezde kendiainin miinasebettar 
oldugu bir ~iflige giderek harbin 
sonuna kadar burada oturmasma 
r.tiisaade edilmesini, yahut mut
laka olmesi isteniyorsa istenilen 
cepheyc giderek orada diismanla . 
vuruprak va ta n i~in hayabm ver-
megc hazu oldugunu ve bu da 

1 kartJlanmamast laztm geldigini 
dii~iiniiyordu 

(;iinkii Y akup Cemil bey, biitiin 
ihtilaflara, noktai nazar farklan-

na, hatta rekabet ve ihtiraslara 
ragmen - «<ttihat ve Terakki» ye 

dahil olanlar arasmda - hala bir 
karde,lik vahdet ve tesaniidii mev-

cut oldugunu zannediyor, binaena
leyh kendisinin f1rka arkada~lart· 
na «sulhu miinferit» lefebbiisiin· 

den bahsetmesinin bir ciiriim ola
rak telikki edilebilecegini havsa
lasma sigduamtyordu .• 

Y akup Cemil beyin divam harp 
tahkik heyeti huzurunda serbest 

ve a~1k hir surette soyledigi her 
hakikat f1tra~ndaki mertligine ve 
hu dii ~,iincesindeki samimiyetine 
delildi. 

Gece yanstm iki saat ge~mitti .• 
(Bekiraga boliigii) niin koridor
larmi dolduran nobet~iler, gece
nin sessizligine inzimam eden 

agustos s1cagmm ag1~ ve bunalb
ct ha vas I altmda yumul.amtf, mu
kavemetleri kuilmtf, uykunun re· 
havetli gevfemit bir halde idiler .• 

Birdenbire hir ses duyuldu: Bu 
mutta.rit giiriiltiiler, koridorlarm 
siikunetini ihlal. eden ayak sesleri 

idi. Y akup Cemil bey in hiicresi· 
nin oniinde nobet bekliyen siingii-

Iii nobetc:iler, bu ikazkar giiriiltii
den kendilerini toplad1lar ve ha
vanm s1cakhgmdan ve uykunun 

tahakkiimiinden kendilerini kur-
tarmaga ~ah,arak vaziyet aldx-

lar.. (Devamt var) 
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Evlennte 
Sthbiye vekaleti dordiincti man· 

taka miifetti§i doktor Enver beyin 
mabtumu 9 uncu kolordu kimya
geri yiizba~• Muammer beyin, 
miitekait miralay Hamdi beyin 
kerimeleri hammefendi ile velime 
cemiyetleri ge~en Per~embe giinii 
Enver beyin Beylerbeyindeki ha· 
nelerinde icra kthnmt~hr. Tara· 
feyne saadetler temenni ederiz. 

J ' KiTAPHANESi AK~AM 
NESRiYATI 

I<adJkoyiindc -NET 
Kz rtasiye magazasmda 

sat d m akta dtr. 

Xad1kOy, AltJyol No. 1 
'l'el. 60G23 

miinasip degilse arzu ed ilen uzak ,,.._ ____ 11••--•••••~ 

AK~A:M. 

Tarama dergisi 
Y eniden miitalea gonderen 

zevabn isimleri 
Ankara 13 (A.A.) - r. D. T. 

C. umumi ki.tipliginden: 
Heyetin ne~rine bafladrgl tara• 

ma dergisinin timdiye kadar ~~
kan fasikiilleri bakk1nda bundan 
evvelki 16 ilandan sonra yeniden 
miiltalea gonderenlerin on yedin
ci listesi: 

1 - Eski Samsun mehusu Av
ni, 2 - ~orluda Basri Y aman 3 • , 
Bor maarif memurlugundan, 4 • 
Bedros Zeki~ 5 - ~orum milli kii
tiiphane memuru E~ref, 6 - Filo
rinah Naz1m, 7 - Alman lisesi 
muallimlerinden Fuat ihsan, 8 -
Mugla maarif miidiirii Fevzi, 9 -
Dadayda miitekait binbafi Fikri, 
10 • Kiitahyada lspartah oglu Gi
yas, 11 • Merzifon maarif memu· 
ru Halil, 12- Merzifcn kay'maka
mi Riittii, 13 - Merzifonda ba~
muallim Hakk1, 14 - Eyiip orta 
mektebi tiirk~e muallimi Niyazi, 
15 Kemal Edip, 16- Fethiye maa
rif memur vekili Kaz1m, 17 - Go
nen.de muallim Kemal Ferdi, 
18 - lsparta mektup~usu Mem
duh, 19 - Saray kazasmda Mal
ka~oglu Sadtk, 20 - M. Hayali, 
21 - Mudanya kazasmdan, 22 .. 
Denizli ilk tedrisat miifettisi Ce-• 
laJ, 23 - Eski,ehir lnonii ilk mek-
tebi muallimi Necip Necati, 24 • 
Manisa Horo:tkoy ba,muallimi 
Nazmi, 25 • Mugla maarif katihi 
Osman, 26 - Merzifon ilk tedri
·sat miifettisi Riistii, 27 • Silifke . . 
belediye reisi Sait, 28 - F ethiye-
de miitekait yiizha~I Siileyman, 
29- Fethiye kaymakami $evket, 
30 - fen fak~ltesi miiderrislerin
den Tevfik, 31 • Alman lisesi 
muallimlerinden Zeki Cemal, 
32 - Bolu Halkevi i zasmdan Zu
huri beyler, 

Bu zatlarm gonderdikleri fit 
say1s1 12920 dir. Evvelki on alb 
liste ile hera·ber gonderilen fi~ 

yekunu 10,118 dir. Her birine ay
rt ayrt te~ekkiir mektubu yazma
ga imkan hulunamad1gmdan gos
terdikleri himmetten dolay1 ken
dilerine alenen te~ekkiir olunur. 

Kmahada sOnnet dUgUnD ivin 
alent te1ekkUr 

T emmuzun 6 nca Cuma giinii 
Kanahadada 38 §ehit ve bikes 
yavrularmm meccani sunnet dii
gfinleri miinasehetile, Turk gen~
ligini denizcilige te~vik maksadile 
yap1lan miisamerede yiiksek bi
maye ve muavenetlerine mazbar 
oldugumuz istanbulomuzun k1y· 
metJi deniz kumandam Talat, 
birinci ftrka erkana harbiye reisi 
1hsan , istanbul Liman §irketi 
umum miidiirii Hamdi beylerle 
muavenetlerini lutfeden diger ze· 
vat vc hammefendilere, mfisamere 
tertip heyeti reisliginden ald•g•m•z 
bir mektupta te~ekkiir edilmek· 
tedir. 

I BORSA] 
Istanbul 14 Temmuz 1934 

( Ak~am kapam~ fiatleri) 
Esham ve TahviiAt 

!st. dahili 93,- t~ B. Harniline 9,
Kuponsuz 1933 » Mnessis 98 
istikrazt 93,50 T. C. Merkez 
u nitnrk I 28,60 Bankas1 56, -

• II 27,(i5 Anadolu hisse 27,25 
» HI 27,65 'l'elefon 10,50 

Mnruessil I 4s,go Terkos 19,-1 0 
» li ._7,35 ('imento 11,15 
• III ,- l ltihat degir. 14, -

t~ Banka~t 9,- ~ark • 1,-
Para ( t;ek tlatJeri) 

raris 
Lon<.lra 
Nev ;.york 

12,06 Sofya. 
C34 Prn.g 

Berlin 
79

•
55 

Madrit 
Milano 9,~6,75 Bolgr<~.t 
Alinn. 83,u7 Zloti 
Conevre 2,43,96 Pengo 
BrUks&l S,40, 7u BUkre~ 

Amsterdam 1,17,40 :Moskova 

15 Temmuz 1934 

Sehir haritas1 i~in 
T okat belediye reisliginden: 
1 ~ Y ap1 ve yollar kanunu mucibince Tokat IJehrinin 1/500 ve 

1/2000 mikyasmda hali haztr haritas1 ile 1/1000 mikyasanda tesviyt 
mlinhanile bir haritas1 yaptmlacakbr. 

2 - Hali bazrr harita tesbit edildikten sonra yolJar kanununda 
yaZih fenni flerait dahilinde 1/2000 mikyasmda vehir miistakbel 
plin1 yapbrtlacakhr. 

3 - Bu i~e gireceklerin naf1a vekileti ve harita umum miidii~ 
JiigUnde fenni ehliyetleri taadik edilmi§l bulunmasa laz.amd1r. 

. 4 - Yaptlan plin nafta vekileti imar miidtiriyeti umumiyesinct 
lasdikini miiteakip bedeli tesviye edilecektir. 

5 - t1 517/934 taribinden itibaren bir ay mllddetle kapal& zarf 
usulile miinakasaya ~·karalmt~br. lateklilarin 150 hektar lizerinrlen 
teklif edecekleri bedel 0/ 0 7,5 bu~ugo nisbetinde muvakkat temi• 
nat ak~elerile ebliyet vesikalaram ihale glinn olan 5/8/934 taribine 
miisadif pazar glinil sa at 1 S te belediye enciimenine tevdi etmeleri 
lllzumu ilin olunur. (3883) 

Galata ithalat giimriigii 
miidiirliigiinden: 

Kilo Marka No. Kap E~yanm cinsleri 
33 CGC 5235 1 Yiin mensucat 

23800 • . • Tabta ve direk par~alar1 
56 KM 1916 1 YUn mensucat transit 

Yukarrda yazafl e,yadan O~lincii kaJemi transit ve digerlerl 
memlekete ithal edilmek suretile ve artbrma usulile sabhktu. Ia· 
teklilerin 2217/934 pazar gUnu saat 16 bu~uga kadar sab~ komis· 
yonuna gelmeleri. (3569) 

istanbul 
•• 

Universitesi Miibayaat 
Komisyonundan: 

Oniversite Merkezi ile Fakiilteler ve mii§temilahnm senei mali 
yesi i~in "Maden kok, mangal komiiru ile odun, miizayedeye 
mtinakasa kanununun maddi mahsusasma tevfikan 1Sn /934 tari-

binden 5/8/1934 taribine kadar kapah zarf usulile miinakasaya ko
nulmu~tur. TaJiplerin her gUn mi.ibayaat komisyonuna mfiracaatla 
tartnam.~lerini tetkik edebilirler. Taliplar teminatlarana bir giin 
evvel Universite muhasebesine yabrmalarl ve ihale giioii olan 
5/811934 pazar giinii saat 15 te Oniversite Miibayaat komisyo-
nunda hat1r bulunmalara ilan olunur, (3843) 

I inhisarlar U. Miidiirliiiiinden: 
Niimune ve §arlnamesi mucibince yerli veyahut ecnebi mah ince 

patiskadan krrk bin adet Torba 18/7/934 tarihine mUsadif 
c;ar§amba giinii saat 16 da pazarhkla sahn ahnacakhr. Taliplerin 
% 7,5 teminat ak~asile birlikte Cibalide abm aabm komisyonuna 
miiracaatlart ilan olunur. "'3672, 

* Biner kiloluk on yedi ve be1er yiizliik 27 ve ii~er ytizliik U~ kl 
cem'an (47) adet yerli mamulittan basknlle (45) adet 150 kilolok 
kantarm 2117/934 tarihine miisadif Cumareesi giinii saat 16 da 
pazarhgt yapalacakbr. Talipler % 7,1/2 teminatlariyle Cibalideki abm 
sabm komisyonuna miiracaatlart ilin oluour. (3743) 

I • T Istanbul Evkaf Mudiirli.igii ilanlar• I • I 
Krymeti 

muhammenesi 
Ltra 

' 420 ' Langa' da Bostaoca ba~• Abdullahaga mahallesinde 
eski Kii~ilk Langa caddesinde 94 No. lu 210 met• 
re terbiinde bulunan arsa (504) lira bedelle talibl 
uhdesinde olup bir bafta muddetle temdidine ka· 
rar verilmi§tir. Fazlasile talip olaolar Temmuzun 
18 nci ~ar§amba giinii ~aat 15 te dir. Mabliil!t 
kalemine miiracaatlan (3887) 

------------------------------------------------------------------------..... ----------~--~.~ 
istanbul Posta Telgraf 

bafmlidiirlilgiinden: 
Cumhuriyetin onuncu y1b bayrammda 3 gun i~in mevkii tedavBie 

konulan pullaran sahlm•yanlara kamilen yaktlm1~hr. (3885) 

Ankara belediye reisliginden: 
Belediye i~in iki Vidanj makinesi almacaktlr. Talip olan firmala• 

rm tekliflerini belediye reisligine gondermeleri ilan olonur. (3899) 

Y iiksek Ziraat enstitiisii 
rektorliigiinden: 

Yuksek Ziraat enstitusiine ait Ankarada yeni ,ehir civarmda 
Saksenberg §&rap fabrikasa namiyle maruf olan fabrika 31 Mayas 
935 tarihine kadar icara verilereginden taliplerin §artnamesini gore. 
mek uzere Enstiti.i muhasebesine ve 0

/ 0 7,5 teminatlariyle, 5 agustus 
934 tarihine miisadif pazar giinU saat 15 te enstitii idare ve ihalc 
komisyonuna miiracaatlarJ. (3891) . ~ 

Akhisar Belediyesinden : 
300 hektar raddesindeki Akhisar kasabasmm haritasmm tanziml 

h:apah zarf usulile ve muaddel §artnamesile tekrar mi.inakasaya 
konularak 26/7/934 tarihinde ihale edileceginden ~artnameyi goP 
mek ve daha fazla malumat almak iateyenlerin Belediyemize mU• 
racaatlara ilan olunur. (3601) 



z f?? 

GUN UN HABE 
Umumi niifus 

Bu sene sekiz yerde 
tecrube say1m1 yapdacak 

1935 senesinde Tiirkiye cumhu

l'iyeti dahilinde umumi bir niifus 

sayam1 yapllmasi hakktndaki ka· 

nun Millet Meclisince kabul edil

rniftir. 

Kanunun ikinci maddesine tev· .. 
fikan 1934 senesinde istatistik 

umum miidiirliigu memleketin ik
tlim, muvasala ve i~timai tartlar 

itibarile biribirinden farkh olan 

6ekiz yerinde tecriibe aaytmlan 
yapacakttr. 

Tecriibc sayamt yapllacak yer
ler: 

1 - Trakyada: K1rklareli mer
l·ez kazas1, 2 - Bursada: Mudan

ya kazas1, 3 - Muglada: Marma

l'is kazast, 4 - Kayseride: Pmar

h;lft k~zast, 5 - Orduda: Onye 

l{azas1, 6 - Elazizde: Hozak ka

zast, 7- Yanda: Ahlathr kazast. 

Bundan gaye; bir valinin sa

Ytmdaki idareaini gostennektir. -

Bu saytmlar takriben: 300-350 

hin nufusa te,mil edilecektir. Bu 
saytmlardan ahnacak tecriibelere 

gore umumi saytm i~in kati tali

matname viicuda getirilecektir. 

Tiftik, yapag1 
Tiftik piyasasrntn yiiksel

mesi iimit ediliyor 

Tiftik fiatleri durgunluk d.evr~ 
sini ge~irmektedir. Bu sene Sov

yet Rusyanm yeniden piyasadan 

mal alacaima dair olan umitler 
cr..rtmaktadn·. Bradford ingiliz pi
yasasmdan ufak siparitler bat 
I{Ostermif.tir. 

y apagt fiatlerine gelince, mu

him denilecek kadar bir it yoktur. 

Y erli fabrikalar da kendi ihtiya~
lan i~in piyasadan kafi derecede 
mal alrmvlardar. 

Ahnanyo.mn yiin ithalab hak· 

lundaki memnuiyet karar1 devam 
etmektedir. 

Almanlar Bulgaristandan 
tutiin alacaklar 

Bulgaristan tutiin §irketlerile 
elman sermayedarlan arasmda 
devarn eden muzakereler mUsbet 
hir neticc vermi1tir. Bu miizake· 
re!erin aldagt §ekle gore, buliarlar 
alman serrnayedarlarma ttitun 
verecekler, yerine demiryolu mal· 
.temesi alacaklardar. 

Oekoslovakya ctneral kenaolosu 
«;ekoslovakyanan · yeni Istanbul 

ceneral konsolosu Dr. M. Kvetoa
lav Gregor vazifesine batlamatbr. 
Yeni konsolos, yanmda muavinleri 
M. lng. H. Bruner oldugu balde 
Istanbul valisi ve ~ebremini Mu
biddin bey tarafandan kabul edil· 
mi~tir. 

=-
HergDn blr ata sBzO • 

Amerikada 
fiddetli srcaklar 
Bir~ok yerlerdc su 
sJktnbst ~ekiliyor 

Londra 12 - AmerikaniQ her 
larafmda gayri tabii derecede 
yiiksek hararet hiikiimfermad•r. 
Bilhassa merkezi garp mmtakala-

rmdaki halk stcaktan sok miite
essir olmutlardtr. 

S1cak dalgas1 bu mmtakanJn 
timali garbi aksammda susuzlu~ 
gun tesirlerini arttJTmtthr. Bu va· 
ziyet hiikumeti enditeye sevket
mektedir. Baz1 mmtakalarda bir 
ka~ senedir yagmur .o kadar azal· 
mt,hr ki miitehasstalarm miita• 
lealarma gore, bu havalide .zeri
yata devam etmek, bilhaua zi
rai mahsullerdeki diitiik fiatler 
nazar1 itibara ahmr.sa, li.izumauz· 
dur. 

Royterin verdigi malumata na
zaran ~M>n on be~ gun zarfJDda 
anormal hararet doJayi&ile Ameri .. 
kada otuz iki kiti olmii,tiir. y al· 
l'}lZ Nev Yorkta 8 kiti olmiit ve 
Saint-Louiade oleqleri.n miktan 
20 kitiyi buluyor. 

Binlerce kiti hayatlAnnt kur· 
tarmak i~in Cony lsl~nd sahille
rinde yatmaktJldtr. En yiiksek 
binalarm damlarmda bile taham· 
miil edilmez hararet varqtr. Ci
vardaki ktrlar har.aretin tevlit et· 
tiii bir •is ta1bf.kas1 i~indedir. .. 

Tayyarecilik 
lngilterede biiyl.ik bir 

tayyare salt§ yeri a~ddt 

Londra 13 - «Daily E"pres» 
<len: lngilterede diin altmlf ecne• 
bi milletin askeri ve sivil miimes
silleri huzurunda en biiyiik 
tayyare magazasmtn vitrin-
lf:ri a~tlmttbr. Bu magaza 
Hendon tayyare meydamd1r. 
T ethir edilen mallar lnsiliz 
hava sefineleri sanayiinin en son 

modelleridir. Satac•lar sabhk mal
Jan gosterirken oliimle oymyan 
en m~hir pilotlar n"zari dikkati 

celbetmittir. Tethir edilen tayya• 
.reler 40 mHhtelif tipte ve 250,000 
ingiliz liras1 ktymetindedir. Bey• 
gir kuvvetlerinin mecmuu 18 bin· 
dir. Bu mether ingili:z tayyare fab
rikatorleri cemiyeti tarafmdan 
a~tlmtfhr. 

Mahir pilotlar, meydandaki 
miiateriler~ mallarmi bejendir· 
mek i~in bindikleri tayyareler ile 
en zor ~krobasileri yaprpltlardar. 
~imdiye kadar viicuda getirilen 

hi~ bir JPer-her bu kadar muvaffa
:luyetli olmamtthr. Tayyareler da
ha yere inmeden hir ka~ yiiz bin 
lirahk kontratlar gorii,iiliiyordu. 

Fabrikalardan biri bir ecnehi 

miitteriden yar1m milyon lngiliz 
lirahk bir siv.arit vaadt almlftlr. 

Nepal prensl ltalyada 
Floransa 14 (A. A.) - Nepal 

prensi Beb"dur Cek, San Rosorcde 
ltalya krala tarafandaQ kabul edil
tpittir. 

DOD 

Frans1z mebusan meelis.i, 6 ~ub~tt ak
samt Pariste vukua gelen kanh hadise• 
ier hakkmda tahkiknt yapmak iizere 
bir heyet te~kil etmi~ti. Heyete dahil 
alan mrb\lslar dort ~ydunberi hemen 
her gun toplanarak tetkikatta bulunu· 

yorlar. 
P.arlamcnto tnhkik komisyonunun an• 

Jarnak istedigi mesele ~dur: 
. 6 ~ubat ak~amt yaptlan niimayi~\er· 

Cle halk silahh m1 idi ve zabtta kuv· 
vetlerine taarruzda bulundu mu) Hal· 
ka ate~ edilmesi isin kim emir verdi'?, 

Komisyon dort aydan fazla hep bu 
iki mcselc ctrafmda tahkikat yaptl, 
yiizlerce ,ahit dinledi. 0 zamanki da· 
hiliye nazm ve polis mudiiri.i de dahil 
olmak iizere bir t;ok mcmurlan davet 
ederek ifadelerini aldt. Komisyo.n bu 
suretie as1\ mesulii meydnnn ~tkanna· 

ga ~ah\lh· 
Y aptian tabkikat o ak~amki niima· 

yi,e i~tirak eden hnlkm silf.thh olma· 
dtgm• ve zabtta kuvvetlerine taarruzda 
bulunmadJgmi meydana (;Jkardt. Bu· 
nun i..izcrine silkCmctle yap.lan numayi· 
{le kaft!t netlen silahla mukabele edildigi 
meselesi ortaya atJld1, ate{' emrini kim 
verdigi araptmld1. Fakat b:.t mesele bir 
tiirlV ayd tqlanamadt 

Bir c;ok {laPitler o :zamank; dahiliye 
naztn M. Frotu itham ettiler. Eski da· 
hiliye nnzm nleyhinde bir ta.lum deliller 
de gosterildi. Muhafazakar gazeteler bu 
meseleri parmaklanna dohy~rak !}iddet• 
li neiriyatta bulundular. Hatti~ eski da· 
hiliYe nazmnm divam aliye aevkedil
mesini istiyenler bile oldu. 

Halbuki komisyonun ekseriyeti ];u 
zevatm mesuliyebi mucip hi~ bir hare· 
ketini gormedi. Bu ekseriyeti tetJkil 
eden 1\1, Frotnun me'lsup olduiu tadi· 
kal fukasma mensup mebus\arla ao,ya· 
listlerdi. 

Bu •aziyet kar,Jsmda komiayondaki 
·diger bir ktstrn mebuslar istifa ettiler, 
gazetelerde mi.inaka~alar b.,~ladt, Sakin 
bir zamanda bu ml}naka,alar ~ddetli 

neticeler verebilirdi. Fakat tRt 11rada 
:Almanya hadiseleri vc harici vaziyet 
herkesi fazla me,gul ettisindM gi.iriil· 
ti.ilcrjn ~abuk durulmast ve heyecantn 
yatt~ma.st ihtimali c;ok kuvvetlidir. 

Kad1n modas1 

Bu sene lngilterede yandan 
yartma~b kadm elbiseleri ,ok 
modad1r. Yukartdaki resim l»jr 
at Y@TI§anda ~" modaya mqva· 
fak tarzda aiyinmit iki kadmJ 
gosteriyor. ----...-

Romada bir sovyet heyeti 
Roma 14 (A. A.) - Ceneral 

Fi~man'm riyasetlnde bir Sovyet 

askeri kimya heyeti Romaya iel· 
mittir. 

Bir eve •• ; -
.-

::. Bir baca ! .. 

> 

Londrada Fran sa hariciye naz1r1 ingiliz 
devlet adamlari ile konu~tu? Alman-

yada milli sosyalist rejimi nazik 
bir devrede bulunuyor 

lngiltere batvekili mister Mak
donald silahlart b1rakma kon
feransl miizakerelerini tatil ettik
ten sonra Fran sa hariciye naztri 
M. Barthouyu Londraya davet 
etmiati. Konferansta iki devletin . 
noktai nazar1 arasmda goriilen 
'tlerin lark ve ihtilaf her iki ta
l"afm iizerinde fena intibalar bi
Il'akmitb· Mister Makdonald 
Fransantn harici siyasetinden me
.sul bulunan M. Barthou ile husu· 
si goriiterek aradaki noktai na· 
zar farklarm1 azaltmak istemi,. 
ti. 

lngiliz ha,vekili &ozlerinden 
muztarip oldugundan uzun miiddet 
~in mezunen Londradan aynl
mifhr. Bu s.ebeple, davetini ka
bul ederek Londraya gelen 
Barthou lngiliz ba,vekili ile go· 
r.Utememittir. Maahaza ha,vekil 
muavini ve en biiyuk hiikiimet 
fukast olan muhafazaarlarm li-
deri Baldvin ve hariciye naztrt 
6ir John Simon ile iOriitmiittiir. 
Bu goriifmelerin batltca mevzuu· 
nu M. Barthounun farki ve orta 
Avrupaya yapbg1 seyahatlerin in
tibalan ve tarki Avrupa Lokar
no mi5Bkt tasa vvuru tetkil et
mittir. 

M. Barthounun seyahatleri ve 
.aiyaai faaliyetleri ve tasavvurla-
1'1 lngilterede harbi umumiden 
evvelki ittifaklarm ihyu1 'eklin· 
'de tel.akki edilerek fena nazarla 
halulmtfll. Barthou lngili:zlerin 
zehap farklarmt tashih i~in u:zun 
uzadaya lngiliz devlet adamlarr· 
na izahat vermittir. 

Bu izahat iagili:zleri bir dere
ce teskin etm.ittir. M. Barthou en 
ziyade tarki Avrupa Lokarno mi
aalu tasavvurun~ lngilterenin 
tavsiye ve mi.izaheretini temine 
~htmlftlr. Malumdur ki bu mi· 
sak Sovyet Rusyas1 tarafmdan 

teklif edilmitli. Fransa buna i§
tirak etmiyecek iae de miittefik
lerini ve diger hiikumetleri bu 
misaka dahil etmege ~ahttP duru
yor. 

M. Barthounun son seyahatle
rinde en ziyade ~ahthii da lbu 
olmuttur. Fakat Lehi&tan ile Yu· 
goslavya buna pek taraftar go
riinmemitlerdir. Bu iki devlet 
kendi hudutlarmm alakadar ol
madtgt sahalarm hadiselerinden 

bir hame girmek istemiyorlar. 
Almanya ise ltalya gibi mevzii 
misaklartn aleyhindedir. M. 
Barthou lngiltere hukiimetinden 
Va.rtova ile Berlinde bu miaak 
lehinde tesir ve niifuz icra eyle-
mesini istemiotir. 

Rivayete gore lngiltere boyle 

bir tetebhii,te bulunmasma raz1 
olmuttur. 

M. Barthounun seyahatinden 
evvel Franu ve lngiltere erkana 
harp umumi reialerinin hirer he· 
yet halinde yekdigerini ziyaret 
eylemesi bu iki devlet arasmda 
bir ittifak aktolunacagma ala
met tel:akki edilmi,ti. Lakin ln
~iliz devlet adamlara gerek 
Barthounun ziyareti arifesinde, 
gerek Londrada bulundugu stra· 
da beyanat ve nutuklarmda boy-
le bir ~ttifakm akti varit olmadt· 
g1n 1 ve lngilterenin garbi Lokar
no misaktndan hatka berri Avru
pada yeni hi~ bir taahhUt. altana 
ginniyecegini kati bir lisanla ilan 
etmitlerdir. 

Almanyada vazlyet 
Almanyada M. Hitlerin rejimi• 

nin en biiyiik ve kavi istinatgah1 
hiicum kttalarmm kumandanla· 
rtndan baztla~l ile aabtk batvekil 
cene.ra~l ~layherin lhaztrladtklarl 
yeni inkalap hareketi kan ve atet 
i~inde vak\ii zamanile bogJJl
muttur. Maahaza bu ktyam tetelh 
biisiiniin derin izleri bir tiirlii zaif 
olmamifltr. Hiicum k1talan men· 
suplan rejime 'hanet hareketi ile 
lekelenmekten ~ok miiteessir ol
duklart gibi bu kadar sene sadt
kane hizmet ettikleri kumandan
larmtn ortadan kadtrilmasmdan 
intikam hisleri duymutlardir. 

Hiicum Jutalart ile ~elik mig· 
fer tetkilah mensuplarmtn ~ogu 
yaz tatili vesilesile terhis edil
diklerinden mevcutlart timdilik 
~ok azalmtt ve bUyi.ik bir tehlike 
te,kil etmemekte bulunmuttur. 
Diger taraftan hiicum lntalart na
nuna kabinede miimessil bulun• 
durulmast usulii ilga edilerek bu 
tetkilatm hiikurnet i~indeki nii
fuzu krnlm111hr. Lakin bu muaz-, 
zam tetkilatm .kuvvet ve niifuzu
nun azalmast ile milli s.osyalist 
rejirni en kavi istinatgalum kay·. 
~tmit oluyor. , 

Bundan sonra rejim ancak or .. 
du ve zabtta kuvvetleri ile giizi· 
de ve .imtiyazh efrattan miirek· 
kep hiicum fukalan tetkilatma 
dayamyor. Fa kat ordu ile zabtta· 
ntn merhutiyet ve sadakati ftrka 
alikasma bagh degil, devlet oto
ritesine itaat mecburiyetine bag
hdtr. Bunun i~in hiicum kttalart· 
nrn yeni hattan tensik edilerek 
batka bir fekilde faaliyete geti
rileceii bekleniyor. Binaenaleyli 
Almanyada Hitler rejimi timdilik 
nazik bir devre i~inde bulunu-
yor. 

Almanyadaki yeni rejimin te· 
meli snrstlmtt ve zaytflamtt ol
mast harici vaziyetine dahi tesir 

etmistir. Fransa hayli zaman ev
vel bu vaziyeti hissetmi' ve si
yasetini degittirmi,tir. Fransa ar· 
hk Almanyaya karfi gayet iti
li.fgirizane hareket ediyor. Bu
nun i~in Almanya devlet adam
larl ~imdi Fransa efkara umumi· 
yesine bitap ediyor. Milli sosya· 
list fnkast ikinci lideri M. Hess 
son hadiselerin akabinde irat ey
ledigi nutukta harbi umumiye it· 
tirak eden Fransaz muharipleri
ne hitap etmi~ ve bunlar ile Al
man milletinin anlatmast daha 
kolay olabilecegini soylemittir. 

Fakat ayni zamanda mumai
leyh Alman milletinin vatanrn 
her tepesini ve ovastm son dam· 
la kanma kadar miildafaa edece
gini s.OyJiyerek son hadiseler ile 
Alman efkart umumiyesine gelen 
fiituru izaleye ve tekrar canlan
cltrmaga !f&ltfmifhr. 

M. Hessin nutkunun Fri\nsa • 
Almanya miinasebattnda yeni bir 
devir a~mas1 ihtimali vard1r. j 

Londra Alman sefareti 
lnUnde nDmayil 

Londra, 13 (A.A.) - DUn 
Alman sefareti oniinde bir nUma· 
Yl!J yapalmt~ ve uzerinde hassaten 
"F a~ist katiller, Thaelmam serbest 
btrakan, yazah levhalara ta,tyan 
bir~ok insanlar sefarethane bina11 
oniinde dolatmt§lardar. Hi, bir 
hadise olmam•~br • 
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Memleket haberleri 
Bir siit miistahsiline gOre KOy kanununun feyizli eseri 
siitiin okkas1n1 9 kuru,a 

alan Stit~iilerdir TI·reni·n Eski·oba ko··yu·· az zamanda 
~ec;enlerde yazd•g•m•z bir yeztda, 

{lehrimizde sahlan siittin pahahhgmdan, 

muhtelif yerlerde siit fi.atleri arasmdaki k •1 I d • 
fark tan bah9etmi~tik. Kadlkoy Kuyu- ~--o I er e I 
batn Besi ~ifligi sahibi Abidin bey, &Ut y 
sat1~mda yap1lan ihtikar bakkmda bi
:ze uzun b_ir mektup gondenni,tir. Siit 
ihtikanm tenvir eden bu mektubu da 
dcrcediyoruz: 

tstanbulun siit derdi serlavhah 
10 temmuz 934 tarihli gazeteniz, 
benim de bir mii&tahsil olmam 
itibarile nazar1 dikkatimi celbet
mi' ve ayni zamanda bu hususta 
bir ka~ sahr yazmama sebep ol
mu~lur. 

Siit~iiler cemiyeti umumi !ki
tibi Baha beyin soyledikleri gibi 
bugiin tehirde 15,000 kilo belki 
de daha az siil istih!al edilmek
tedir. Eger bugiin sahlan, yani 
aarfedilen siitle elde edilen s.i.it 
m1ktartnt nazart it~bara alacak 
olursak istihsal edilen siiliin ~ok 

az otdugu goze ~arpar. 
Siit Beyoglu cihetinde toptan 

9! kuru,tur. Halhuki Kadtkoy 
cihetinde toptan &iit 9 kurUflur. 
T abii 9 kuru'a alrnan bu sutler 
kilosu 15 kuru,a nblmaktadtr. 
· 9 kuru~a toptan fiatle ahnan 
aiit kilo degil eski okka 400 dir
hemdir. Miistabsil siitii ~ok ~
liikle topluyor. Bugun otun kilo
au 3~, samamn 2,50, kepegin de 
4 ·5 kuru,tur. 

Yiyecegin bu pahahhgma rag
men aiit~iiler hala siitii 9 kurufa 
almakta 1srar etmektedirler. Bu 
fi.atle miistahsil ziyan i~inde yiiz
mektedir. 

Miistahsilin bir inegi bastala
n•p olmesi onun 300 lira zarara 
ugramas1 demektir. Halbuki aiit
~iiniin ne zarart olabilir. Nihayet 
hileli, ve sulu siitiinii aatama&a 4-5 
kilo Mit satamaz itte onun ziya
DI ancak budur. Kadtkoy cihetin
deki mandtralar gun ge~tik~e 
azalmakta, biitiin inek aahipleri 
siitiin ucuzlugundan idare edemi
yerek ineklerini ucuz pahah sabp 
bu itten vaz g~mektedirler. Hal
buki siit~ii % 10 kazanmakta ol
dugundan sabahleyin iki aaat ve 
aktam da iki saat aiit aatbktan 
sonra kahvelerde keyi.f etmekte 
ve aparbman aahibi olmaktadtr. 
Zavalh miistabsil cam ve malt ile 
~ahthit halde g~liikle ancak 
kamtm doyurabilmektedir. 

Siit~iilerin bu vaziyeti, bu haz-
mi g~ ihtikar yukar1d.a dedigim 
gibi hem ine~ileri mabv, hem 
de halka sulu a.iit i~irmektedir. 
Siit~ii inek sahiplerinden aldtgt 
siitii dogrudan doiruya satttgt 
taktirde bir para sermayesi olmt
yarak o/o 100 su katbgt taktir
de muhakkak yiizde 150-200 ka
zanmaktadu. 

Siit piyasast mevsime gore iki
ye taksim edilmittir. Yaz ve ktt 
piyasalart... Y azm siit bU sene 
olduiu gibi ktf piyuastna nia
betle 2 kurut inmittir. Halbuki bu 
aeue lrurak olduiundan inek aa
hiplerinin yetil, kendi kendine ~~-

• kan otlardan h~ iatifade edeme
dikleri halde aii~iiler gene bildili
lerlnt y~pm~Jar ve gene aiitii eski 
okka 9 kuruta almi,Iardar Jti bu 
hal inek sahiplerini bir ~ok borca ' 
aokmlJitur. 

Bu ~in garip taraft fU ki inek 
eabipleri bir araya toplantp aiit
~Giere kartt duramamalar1d1r. 

(Devamt 7 inci aahifede) 

Tire 10 (Ti
re ve havalisi 
muhabiri· 
mizden} - Mer· 
kezi kazaya ii~ 
oat mea.a.fede 

renin ,imal koy
lerinden sayt-

lan Ea.kioba kO. 
yii, Jzmir · fose
si giizergahmda 
bulunan Mah
mutlar koyiinden 

ayrtlan koy yo
luna baghdtr. 
Bu yol sizi tam 
koyiin i~ine ulat-

re, battl komtu 
k6ylere tevzi edil· 

. mektedir. Her 
k6yl0 buradan 
aldata tavuk ve 
yumurtalan bes
lemeai ve inkitaf 
ettirmesi i~in gCSs
terilen tekilde 

fenni knmesler 
yapacaktar. Te
minat olarak ta· 

abhnt aenedi ahn· 
maktadar. 

KlyOn ihtiyavlara 
Kay balkanm, 

diger komf\1 kay
.. lere niabeten bali 

hrtr. Tire kGy yo1lartn1n a,alma••ndan blr manzara vakti daba iyi· 
6 metre genitliginde olan bu yet meydanJDdan lzmir fOsesinin cedir. Yap1lan itler azdar. Mun-

koy yolu koy kanununun feyizli gun baba1na birle,en yol iki kilo- tazam bir koy odaat yoktur. Ca-
bir eseridir. Muntazam bir to-eyi metre, koyiin komtwu bulunan mileri haraptlr. Bunlann tamir 
and1ran yolun iki tarafmda miim- Alaca ve Yenicba koy1erine gi- ve 1alabt az .bir bimmete mubta~-
bit ovalar, merahk tepeler olanca den yol dort ki ceman 9 kilo- br. Ayni zamaDcla koyiin i~inde 
giizelligile goze ~arpar. metrelik yo[ yap1lm1t ve itaret au yoktur. Bir k~ yiiz sene evvel 

Koy odasmda bizi ka11•hyan lavhalan muntazam bir ,ekilde Kesen:izada Halil aia iaminde 
muhtar Mumin, katip BeJa~et, dikilmittir. Koylii, yol itinde bi- bir he.y1r aahibi, koyiin cenubun-
imam Salih efendilerle tamtbktan bakkin muvaffak olmuftuT. daki Harlak mevkiinde Cihan 
sonra koy kanununun feyizli ir- Cumhuriyet meydanl oilu IUYU adandaki mebzul ve 
tat ve emirleri sayesinde koyiin Yeni yapllan mektebin ooiinde· nefia suyu muntazam yoll:arla 
mazhar oldugu nimetleri aita- koye getirmit ve muntazam ~et· ki genit meydanhk, teaviye edi-
yi~irane yadettik. lerek Cumhuriyet meydant ... iami meier yaptlrmltb. Fakat in.bitat 

Burada, diger koyler gibi liU. ae- devir~nin ibmaline ujnyao bu 
~ konmuflur. Bu meydanan orta.st· 

.nedenberi koy kanunu tatbik na biiyiik bir bayrak direii diki- £uyun yollari bozulmUf oldugun· 
edilmektedir. Sabtk kaymakam lecektir. Her sene c·umhuriyet dan koye akmiyor. Koy halkt ku-
Baha beyin kurdugu plin iizerin- bayrama -.e diier miHi baynam~r yulardan auyunu temin etmekte-
de ~ahtan kaymakam1m1z GafUr bu meydancla teabit eclilecektir. Clir. 
bey durmadan yllmaz aiiyleri Bu hay•rh itiQ bir jan evvel biti- KoyiUyii ~ok a1kan bu •uauzlu-
uyeainde koyiin imar ve ••lah1na rilmesiDi bekleriz. iun refi i~in bu aene, keiy bii~e-
~al~tmaktadJr. Koyiio 160 evi, T I f • I I aine bet y\iz lira tabaiaat kon-
1000 ku.ur niifusu vardJr. e e on " er muttur. Bu para ile bu MIJUD yoi-

Koyiin telefon teai.ab munta- larJ a~dacak, •lhhi bir fekilde kO. Mektep itleri 
Koyiin mektebinin iki sene evvel 

temeli ahhnJf, g~n aenedenbe
ri tedrisata ba,lamnaJbr. lki 
denhaneli modem bir koy mek
tebidir. Koyiin manzarast giizel 
bir yerine yaptlmatbr. lha.ta clu
varlart heniiz batlanmam•taa (Ia 
agustos iptidalarnwla ikmal eclil
mesine koyliice karar verilmittir. 

Yol i1lerl 
Koy hududu dahiltndeki umum 

yollartnl tamamlamlfllr. lzmiro to· 
a.eainden koy i9ine kadar olan 
yol 3 kilometre, koyiin Cumhuri· 

Artvinde su 

zamdar. ~ Jrilometre meaafede ye alottmlacakbr. Bununla ben.-
bulunan Mahmutlar koyiindeki ber koyiin muvaflk meydanhk· 

. aa.ntrala baghdtr. Merkez kaza larana ~tme1er konacakhr. 
ve civar koylerle munta.zam mu- Koyiin 'lokak yollar1 gay)-i mun-
habere edilmektedir. Tele.fon, tazam ve dardar. Az bir himmet· 
koy oduu.da daimi bir nobet~i- le bu yollann genitletilmeai 
nin tahta nezaretindedir. En ufu mUmkiindUa-. Muhtar Miimin bey-
lbir araza derhal aeyyar telefon Clen hu himmeti belderiz. 
memuru taraf1nclan tamir -.e mu- Koyde en ziyade takdire seza 
habere temin edilmektedir. evlerin ki~lerle hem i~i, hem 

Nlmuna tavuk lstasyonu 'dlfl badana edilifidir. Harap ve 
Koyiin yapllgt itlerden biri•i cayri muntazam koy evleri ki-

de asri niimUile tavuk iatasyonu- re~le siislenince biret" ko,k halini 
dur. Burada legoren cinsiDCien ta- andtnyor. Bu hUIUata koylii tak
vuklar yet~tirilmekte ve koyliile- C:lire aezadar. - U. 0. 

Eski eserler Bugday fiatleri 
Ke§if yapdmastna ve proje- 0~ Amerikah Adana hava
nin haztrlanmastna batland• lisinde ara§brmayaptyor 

Tarsusta 60 pare ile 90 
para arastnda 

Artvin 9 (Hususi) - Bir b~ 
sene evvel kaaabaya au ptiril
mesine belediyece te,ebbiia edil
mittir. Liztm celen borular ha· 
z1rlaamtt ve bet kilometre kaclar 
bir meaafede bulunan Hahazoi· 
lu IUYU muvaftk coriilmiittlii. Su-
7110 Diimuae.i ikinci defa olaraJC 
t.taDbul .f atih tahlilianeaiae aon
derilmittir. Yapalan tablitde biM· 
li furp olduiu abnaa raporla • 
beyytin ettiiinden biT an enel 
ite batlaomaa1 kararlatbrdmlf1 
llr. Corub viliyetine &ideo by· 
makam tlmer Bedreddin lieyiti 
avtletinde birlikte aetirdiii •i 
mUhendis dun auyun proje.t ~ 
J.i.zun gelen tetkikatla ketfe b•f" 
lainlfbl'. 

Adana 11 - llriai kadm biriai 
erkek ~ Amerikalt aneoloi 
viliyetimizln muhtelif yerlerinde 
bazt aondajlar yapa.rak bir tak1m 
eaJri ~DBk, ~omlek kmkleri bul· 
mutlanli. 

Bu pa~lardan hir kiamiai mii
Zede ~· ekli,erek ilri :-yuo 

meydaoa aetirlimi,tir. Diier par
~- aJri ayri torblal' i~incle ilmi 
bir tunife tabi tutulerak mize. 
mizde muliafaza eCiilmektedir. 

Heyet blr ka~ atin evvel Tanu
aa aitmifti. Orada: cGozlii kule» 
ae hafriyata l)qlamitlar ve bazi 
eaki eserler bulmut1ardt1'. Hafri
rata devam editiyor. Burad.a da
h• miihim tarihi Clevirlere ait eaki 
e.erler ~~~ ~ulmalda.r. 

Tarsus - ·Buiday pazarma 
kiilliyetli miktanla bujclay gel
mit olmalda be.raher piyua ~ok 
durgundur. En ali dai mah bui
CiaJin kilosu 90 puadan aatal
makta, Cliier c:insler iae 60 para 
ile eeluen para araatnda tehaliif 
etmektecl.ir. 

Tiiecardan h~ ahci yoktur. 
$imdiye kaclar olan pek ciizi aa
btlar aac:ak fab"rikala.ra yap•l
maktad•r. Bunlar da ~if~inin ae
tirdiii bugdayla.r en ala c:inaten 
oluraa ahyorlu, aksi takdii-de 
giinlerce pazarlarda beklemek 
mec.buriyeti has1l oluyor ve ~ok 
diituk fiatle sabhyor. 

Arpa aatit~ iae 63 ve 66 para 
&raain'dacbf'. 
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ESKI BIR IRFAN MtJESSESESI 

Galatasaray hat1ralar1 
-2-

Aradan bir hafta g~ti vazife
ler geldi, Fikret vazifeleri tas
bi.h etmezdi, sakat gordiigii veya 
begenmecH~i yerleri hirer kumJ· 
Zl ~izgi ile i'ar~\lerdi. Efendile
ri itaretli yo:-!erle ugra,maga sev-. 
kederdi . . ,. l'\ir k1smtn1 biz ken
dimi~ h\tlu1\luk, i~inden ~1kama· 
d1gDDM T~l·~ri .orardtk. Gene 
soylemezdi, tahtaya kaldtrar ve 
ne yapar yapardt kendi batalart
mlza kendimize buldurur, ta.bih 
ettirir ve bu muvaffakiyet nete
aile gozlerinin i~i giilerdi .. 

V azifeleri getirdi, topladlj1 gi
bi gene bizzat herkesin eline ve
rerek dagJtb, beni atladt vazife
mi vermedi, merhumun huyu idi. 
Bazan ~ok begend.igi vazifeyi 
vermez, yerine gec;er, oturur, o 
tath ve ahenktar sesik biitiin 
efendilere okur, sonra da tetek
kiir ederim diyerek bahtiyar aa
hibine iade ederdi. Ben de bu se
fer bu babtiyarhia erdigime hiik· 
mederek s.evincimden ve heleca
mmdan yerimde oturamaz olmut
tum. Ben vazifemin ta ba,tna is
mimi ve numaram olan 633 ii 
yazmatbm, en altma da Selanik 
valisi diye imzamt atmt,tlm. 

Fikret yerine oturdu, katlartnt 
.az~etk ~attl ve ayaia kalkarak ya
nuna geldi ta kartuna dikildi. He
men ayaga kalktnn., oniimii ilik
ledim: «Abdul efendi, aiz daha 
timdiden Selanik valisi olmai• 

kurdunuzsa istikbale ne btraka
caksmlz» diyerek beni nezaketli 
bir aurette hathyarak yerin dibine 
g~irdi. Gayri ibtiyari yerime 

~otum, .bat•m• iki elimin aruma 
alarak rahleye kapandtm, -sok 
amma pek ~ok miiteessir olmut· 
tum. 

Zavalh Fikret bunun fark1na 
-.arch ve teakin etmit olmak iize
re tahta bat•na gelirmisiniz de
di. Kalktlm, tahtay• temizledim, 
tebetiri elime ald1m. Amma gO. 
ziim hi~ bil- teY gormiiyordu. Ken
dimden ce9Jilit bir halde idim. 
Ben ne umuyordum, nelere uira
diiiD Yarabbi ... Rec:aizadenin bir 
den evvel bir pa~astnt yazdtr
mtt oldugu manzumesinin diger 
bir pa~asm• yazdtrdt, yazd1m. 
«Neue ~evirir misiniz?» dedi... 
Bende hareket yok ... His yok ... 
Y alntz parmaklar•m•n arasmdaki 
tebetire bakmald:an batka hi~ 
bir teY yapmaia iktidar1m kal
mamlfb. 

0 bekledi bekledi... T ahta ba
tmdaki bazretin, bir tahta par~a· 
•• kadar hissiz ve hareketaiz ol
dugunu g()riince hemen kalkb, 
yan1ma geldi «haydi bakahm bu 
sizin i~in gii~ bir feY degil, hi~ 
bir feY degil, neye tereddiit edi
yoraunuz?» der demez, iki gO. 
ziimden, iki saia~ak botanmaga 
batladl, kendimi zaptedememit
tim. 

Neden sonra trampet ~ald1, ltiw 
ok grbi f1rladt, gitti. Ben de o 
•Ufttle f1rkyap ~ak iatedim 
amma bJDZtr Kenan (Balkan har
!binde Yunan cepheai batk•man
danl olan Hasan T ah.in pat•· 
ntn oilu reuam Kena•) s~ralal'" 
dan athyarak kap1ya dayaDCIJ, 
arkadatlara hitaben: « Efendiler 
Selanik valiai pafa bazretlerini 
selimlayJntz» diyerek ktsactk bir 
emir verdi, muzip ~ocuk .. tli.kleJY 
diler ve beni pafa hazretleri di· 
ye eteklemeie batladtlar.. . Ab 
Fikret, bu hattralar unutulur •e1 
mi? F azilet ve abli.k ve bu der
sini ben nastl unutabilirim. 

• Erzurum • Abdullah 
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Ankara mektuplarr 

"Ka§Ik ~alanlar, cemiyeti 
reisile bir miilikat • 

"Evde yemek vermezlerse, kapiYJ 
a~mazlarsa buraya geliver, 

:Ankara 13 
(Hususi muha· 
hirimizden) -
Parasm1 kumar, 
ke.dm, i~ki ugu· ., 
runda sarfet
mekten ~vk du
yanlar pek ~ok
tur. Hay1r itleri
ne sarfedenlere 
ise az tesadiif 
olunur. Bugiin
kii mektubumda 
size mahm, miil
kiinii hir amele 

gibi ~aluarak 
• Nalbant zade H1fz1 beyln 

idare eden, ser- benzeyen blr 
vetini, kazancsm da tamamen ha· 
Yira sarfeden bir simadan bahse
decegim: Nalbant oglu Htfzt bey •• 

H1fz1 bey Ankara, istanbul, lz
mirliler i~in hi~ te yabanc1 degil
dir. 0, temiz geyinir, temiz gezer 
ve biil'iiklerle de ~ok temas eder. 
Onun kazancmt, hususi bayabm 
merak eden pek ~oktur. Hi~ mii- ~ 

balagastz diyebilirim ki, beni de 
hu yaztYl yazmaga sevkeden ye
gane kuvvet hu merakhlardan bi
ri bulunmakhgtmdtr. 

Burada arpac1 Nuri aganm apar
bmanmm fist katmdaki odasmda 
kendisini ziyaret ettim: 

- 0 - dedi - evlat hot geldin 
bakahm.. Burastm size kim tarif · ~ 
etti? .. Hele ge~ foyle . .. Ba,vekll lsmet pa,a Hz. HIIZI 

Y er gosterdi, oturttu. ~ok genis beye lltlfal ederlerken ' 
bir oda . . . Kotede bir karyola, or: katU', on lara bakar1m. ltte boyle-
tad a bir masa iizerinde de a~Ilmtf ler bizim cemiyetin fahri izayi 
yiizlerce mektup... Daha ileride muteberesidir. Diploma ahp ta •j-
ufak bir masanm ustiinde bir ya- denleri saymaz isek azamtz1n ad~ 
Zl makinesi ... Odantn dort duva.ri di otuzdan fazlad1r. 

1 

serapa resim! .. Ba.,ta Gazi Hz. nin, - Ne diplomast?. 
vekil ve mebus beylerin resimle- - Gayri musaddak azat diplo-
ri .. Bu resimler karyolamn bafucu- mas1 •. ltlerini takip ettiklerimiz-
na gelen duvan isgal etmis Kar- den hangisi memuriyete tayin olu· 
'lstna gelen duva~da da a~·ist ve nur giderse ona diploma ald1 de-
kadm resimleri. riz .. . Ya ifle bizim cemiyetin ga· 

H1fz1 bey 35 sene evvel izmir- yesi budur. Bat goz edip Pmrrr ..• 
de J'stanbuld 1 d diye ururmak! ... ' a, son zaman ar a 3' 

da Ankarada ~tkan gazetelere ya- F alan bankadaki muhaaebeci, 
Zl yazm1,t1r. Fakat bir me.nfaat falan vekaletteki miidiir, fU ~ube-
mukabilinde de gil.. Sadece onu deki lief, bu dairedeki mufeltif ve 
mektep zamamndanberi siiriikli· saire diye tanJd1g1mdan da bir ~ok 
Yen bir hevesle. .. isim ~ayarak: 

Duvarlardan birinde ~ok giizel - Onlar da • dedi • bu cemi· 
bir kadm resmi vard1: yetten diploma ahp gidenlerde.,.. 

- Bak - dedi - bu resmi bir ar~ dir .. 
kadaf getirdi, buraya as1verdi. Hafz1 hey lzmir, Burdur vilaye-

- Ne miinasebetle?. ti dahiHnde yap1lan bir ka~ mek· 
- A . .. Ogul. Bunu bilemiye- tebe nakden yarchmda bulunmut-

cek ne var .. 0 arkadat bizim «Ka- tur. Haytra hizmet etmekten deh-
t>•k ~lanlar» cemiyetf.nin fahri tetli bir zevk duyan bu vatand~f 
azastndandtr. izmirden, lstanbuldan ve daha bir 

- lsrni? ~ok yerlerdeki ahbap'lardan her
- Evet .. lsmini soyliyeyim de 

yaztver. Karuu benim bastma be-
la kesilsin.. · 

- Neden?. 
- Neden olur mu ca.mm .. 0 ar-

kadat zaten o resmi kans1 yaka
layip ta dayak yemekten korktu
iu i~in getirdi de buraya asb!. 

- Kaltk ~alanla·r cemiyeti de-
. . • b ? mtttmiz, u ne .• 
- Ya . .. «K~lk ~alanlar cemi

yeti» gayri mii,seccel resmi cemi
yet ... Benim bOyle bir eemiyetim 
vardtr. ltlerini takip etmek i~in 
Ankaraya gelenlerden parastz, 
Yersiz olanlan benim cemiyete ug· 
rarlar .. ltlerini bitirinciye kadar 
bedavadan karmlanm doyurur, 
yataklar1n1 verir, ~amafltrlarlnt )'1· 

gun 30-40 mektup almaktadrr. Bu 
mektupl~rda hep ifl«inin takibi 
rica edilmektedir. 

Htfzl beyin giinde verdigi ce
vap mektuplar.mtn yo) paraaJ iki 
ii~ lira)'l buluyor •• 

Sordum: 
- Evli misiniz Htfzt bey?. 
- HaYJr .. BatJmdan bir darbei 

sevda. g~ti evlenmiyorum. 
- Anla.tmaz mtstmz? 
- Ku.aca soylerim: Arzu etti-

gim bir ktz vard1. Annem «olmaz» 
dedi. Ben de lnzdlDl, hir daha ev
lenmedim, arbk evlenmem de yat 
57 .. • 

Htfzi beyi.n lzmirde, Karpyaka
da emliki: vard1r. Ayda 400-500 
lira kadar varidat getirmektedir. 

AK$XM, 

Bu parada·n belki de 100 lirasim 
kendi tahstna sarfeder. Mutebaki 
paray1 da «Kattk ~alanlar cemi
yeti» nin izasm1n kamm1 doyur
maga, onlar1 yabrmaga ve mub· 
rem ihtiy~lanna, sarfeder. Akh
ma geldi de soruver.dim: 

- Hayatta en ~ok neden zevk 

Sahife 7 

Samsufl mektuplarr 

Tenezziih trenleri ~ok 
ragbet gOriiyor 

abrslntz?. 
- Olkiiye hizmet, diitmiitleTe 

yardtm etmekten .. Mektep yaphr
maktan.. Hazineden 14,000 lira 
bir alacagun var. Ta Saracoglu 
~iikrii beyin maliye vekilliginden
beri duroyor. 0 paray1 elime al- 1 

maktan vazge~tim arbk .. Ozerine 
6000 lira daba verecegim. Hwm
met bir mektep yapbrsm ve ismi
ni de «Htfzl baba mektebi» koy-

Cuma giinleri bir ~ok balk Samsundan 
Havza ve Amasyaya gidiyor 

sun ... 
- Mektebin nerede yapdmasi

ni istiyorsunuz?. 
- Kiitahyada .. Bu vilayetin bir 

Giidiis kazas1 vardtr. Gittigim va
kit gordiim, cami yapllriyorlaT .. 
Fakat bir tek mektep yok .. Orada 
bir mektep yapiichiJ giin toyle 
genit bir nefes alacagtm. 

Y emek zamant yaklatmt,.b. Mii
saadesini rica ettim: 

- Y ok... dedi. Dur bakaltm .. 
Ka,.k ~a\anlar cemiyeti azasmm 
sofrasma da oturacaksm .. 

Atait indik .. Biiyiik bir masa 
hazulanmifb. Htfzi bey hafla ye
rini itgal etti. 

Sofrada oturan .sekiz on kiti 
hakkmda bana ayn, ayn ve An
karaya ne i9in geldiklerini anlat
b. Hepsi de f.ahsi iflerini takip 
i~in gelmitlerdi. T ekaiit maatm
da ~tkan bir piiriiziin haJJi, memu
riyetinin laivt uzerine memuriyet 
talebi ve sa1re ve saire. . . Bunla
rtn arasmdan bir genci itaret 
ederk: 

- Bu Aydm orta mektebi tale
besidir .. Tavsiye ile buraya bizim 
cemiyete geldi. Hepsinden fazla 
buna actnm, ~unkii Tiirk bayragt
na hiirmeti pek iyi bilen bir_gen~ .. 

Gence karti dondii: 
- Oku bakaytm o yazd1g1ni. 
Dedi. Gen~ okudu: 

Jstemem mavi gOklll gtmdU.zll ben 
Ya kararsm sema ya al olsun 
:Mntemadt lf'yle raZJyim ben 
Ufku safmda tek hilAl olsuo .. 

H1fz1 bey bu genci iJjtiyakla al
kt,Iadt: 

- intallah seni de yakm za
manda baf goz eder, yuvadan 
u~ururuz ... Ver bakahm fU kar-
puzu arbk .. . 

Cemiyetin ah~1 ve garsonu da 
i.zalanndand1r .• Hari~ten adama 
it gordiinnek kati su~tte mene
dilmittir. 

Htfzt bey bu cemiyetin yemek 
tencerelerini kendi kesesinden 
kaynatbg1 gibi onlarliii yatak ve 
~amatulanm da temin etmekte
dir. 0 evli degil, fakat bugiio 50 
den fazla oglu olan bir babad1r ... 
Aparbmamn orta kabnda izamn 
yatmalan i~in de iki oda kirala
mttbr. Ayda bunun i~in de 40 lh:a 
vermektedir •• 

Awlnken: 
- Haydi baka)1m - dedi - giile, 

giile git ... Evde kavga edersen, ye
mek vermezler ise, ge~ gider kap1 
a~mazlarr iae buraya geliver .•• 

A. Cemalettin 

Ilk mektepler talebesine mftjde I 
Tarlh derslerlnizi kolayca ve herkesten 
daha tyi o~enmek ictin alacagm1z kitar: 

Yard1mc1 Tarlh 
Hulisas1 

124 sahife - yaln1z 10 kuru§ 
Posta Ucreti 8 kuru~ 

Sati~? merkezi: 

AK$AM KITAPHANESI 
121, Ankara cad1lesi 

Ilk tenezzDh trent Sam•undan hareket ederkan 
Samsun 10 (Samaun ve havali

si muhabirimizden) - Demiryo
lu idareai aym albs.mdan itibaren 

cuma giinle:rine miinhastr kalan 
tenzilath tenez2:iib trenleri itlet· 
mege ba.tlamlf~br. y em tarifeye 

gore u~iincii mevki bileti Amas
yaya kadar (100), Havzaya (60) 

ls.uruttur. 
Sair zamanlarda Amasyaya 

244, Havzaya 184 kuru~a giden 
yolcular bu miihim tenzilat karti· 
~mda pek alakah bir hareket gos
termitler, ilk trenin biitiin mevki
Jerini, koridorlarm1 doldurmu!}
lardtr. Yolculann biiyiik bir k1s· 
m1 kapbcalardan istifade etmek 

i~in Havzaya inmifler, bir krsm1 
(Ia Amaayaya kadar gitmi.,Ierdir. 
Aktam servisi yapan batka bir 
tenezziih katar1 da biitiin hu yol
culart Samsuna getirmittir. 

Ilk tecriibede umulmtyan bir 
ragbet goren tenezziih treni bun
dan sonraki seferlerinde vagon
lanmn adedini arbrmaga mecbur 

kalacakbr. Y almz burada bir nok
taya ilitmek Iaz1m .. tdare mutat 
seferlerinde her yolcu i~in (30) 

kiloluk efyayt parastz tattdtgt hal
de tenezziih trenlerinde bu mii
saadeyi tatbik etmemektedir. Bu 

yiizdendir ki bir ~ok yolcular, kap
hcalarda kalmak ihtiyacile hera· 
berlerinde gotiirmek istedikleri 
yatak, yorgan gibi zaruri etyalart 

i~in kendi bilet, paralannm bir 
ka~ mislini bagaj ucreti olarak te

diye etmege mecbur kalnn~Jar

dlr .. Biiyiik bir takdir ve memnu· 
niyetle kartilanan bu tenzilatm, 

yolcu efyalarma da te,mil edil
mesi kahil degil midir? 

T1bbT ecza mUsaderesi 
Tabbi ecza satbgmdan fiiphe 

edilen lzrail nammda birisinin 
magazas1, hiikUmet tababetince 
taharri ettirilerek 180 kilo arse
,nik, bir kilo kinin, ve ~ok miktar· 
da aspirin ve santonin bulun· 
MUflUr, 

Miisadere edilen aspirinler Ba
yerin taklidi oldugu i~in lzrail 
hakktnda gerdt bundan, gerekse 
eczayt tJbbiye satmaktan kanuni 
takihata batlanmifbr. 

Bir ni1an tUresi 
Diin halkevinin salonlanm dol

doran ~ok kalabaltk bir aile top
lanbst yapdarak muallim Asiye 

hammla, nafta fen memurlarm
dan Ziya beyin ni·f.Bnlanma tiiresi 
yap1lm1fbr. - Z. 0. F. 

T enezzuh trenleri 
Samsunda tertip edilen 

trenlere ragbet ~ok 
Samsun 14 (Hususi) - Cuma 

giinleri buradan Amasyaya ter
tip edilen tenezziih trenlerine fev
kalade tehaciim vardtr. Diin iki 
binden fazla yolcu bilet gifeleri
ne miiracaat etti, tehaciimden gi
telerin camlar1 kutld1. Bunlarm 
ancak yar1s1 bilet alabildi. 

Tahsis edilen alti vagon bilet 
alanlara kafi gelmezken donii,te 
Amasya ve Havzadan yeniden bi
nenlerin inzimamile kalabahk bir 
kat daha artb. Koridorlar, bilet~i
lerin bile g~emiyece~leri derece
de doldu. 

Birinci mevki bilet aldtgl halde 
ayakta kalanlar pek ~oktu. Buna 
mukabil ii~iincu me.;ki biletile hi
rind mevkide oturanlar vardt. 
Bundan sonra tenezziih trenle• 
rinde bu intizamstzhklarln oniine; 
ge~mek i~in tedhir almak lazim• 
dtr. 

Ankaradan be' izci Orduya 
vas1l oldu 

Ordu. 14 (A,A.A) - Tetkik 
seyahatine · ~tkan Ankara Gazi 
lisesi talebesinden be~ izci dun 
§ehrimize gelmi~lerdir. 

1 Okuyucu mektuplari) 

Siit ihtikarznr ya
panlar kimlerdir? 

(Ba, taraf1 6 mc1 sahifede) 
Bugiin Kadtkoy piyasast dart Bul• 
gar siit~unun emri alt1ndadtr. Bu· 
hal devam edecek olursa beledi
ye veya her hangi bir muesse ;e 

bu ise mudahale etmedigi takclir-. 
de hem inek sahipleri, hem de 
halk i~in ~ok miitkiil olacak, bel
ki de inek sah~pleri biisbiitiin buo 
itten vaz g~eceklerdir. 

Miistahsilin tam mevaddt gl• 

daiyeyi haiz siit 1stihsal etmesi 
j~in siitiin kilosunu ancak to~tan 
11-12 ku~ vermesi laztmdtr. 
lnek, yalfuz kuru ot, saman ve 
kepek yemekle tam mevaddt gt· 
daiyeli s-iit vermez, bu yemelere 
daha ~ok ~yler, mesela kiisbe, 
mtstr ktrmast, yulaf, pancar ila
ve etmek lazrmdtr. 

Siit~iiler cemi.yeti umumi kati
bi Baha bey bu husus ve noktala· 
r1 bir miistahsil kadar maalesef 
b.ilmezler. ~iinkii kendileri inek· 
~iler degil, nihayet siit~iiler ce· 
miyeti katibidir. 
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Cevdet pa§an•n adam yeti§tirmek 
hakk1nda bir miitaleas1 

Abdulhamit -(naiin ittifalu Rua
ya ile harp maddeai iizerinedir. 
Umumun bu emeli tervi~ edilmi
} ?cek oluraa halk araamda Sul
tan Murat taraftarhia kuvvetle
necektir.) 

Y •lunda i~li, dtth telkinat kar
:u;m ~a kala, kala Ruay& i~ har
bin kendi aaltanat menafiine uy
,un dutecegine kani olmuttu. 

Halk muhar~be ile ujrafllrak bat· 
Ita teY ler dii,iinemiyecekti! 

Hele bir de •alebe ~hnar, ya
l·ut hi~ olmazu neticede munaaip 
prtlarla bir mus&llaha aktine mu
vaffak:yet basil olursa arttk sal
tanatl sara1lmaz bir kuvv~t keabe
decekti! 

Bu miilahazalarla Petenburga 
e)~i gonderilmek tedbirine ehem
miyet verilmedi. Giinler (f8£irildi. 
El altmdan yapttga hu te)flifin bi
le devleti aliyece ihmal tiirmesi 
R~ayaya aiu~ gel~i. 

Devleti aliyenin net~dilen ka
nunu eaaaiyi tatbike a~rek mec
li•i mebu•am i£timaa davet etme
si lngiltere kabineti iiatiinde iyi 
hir tesir yapm.ktan bali kalmp.
mlf, lqiltere hiUWmeti latanbula 
e~iaini iade eyliyecejini bildir
mitti. (20 mart 1877). 

Londra pr-otokol-q terqno koa
fera~t~mm tartlarmt hir derece 
daha tahfif eylemi,ti. 

Bu protokol ile R~Jayamn hir 
nota11 Babailiye, 3 niu.n 1877 de 
teblii olundu. Ahdiilhamit bunu 
mebuaan mecliaine tevdi elti. 

Mebusan mecliai 9 ~iaanda Av· 
ru.,_ ve Rusya tekliflerinin kahule 
~ayan olmad•ima karar verdi. 

Avrupahlar hu cevabt pek mij
teazzimane buldular. (Boyle bir 
cevap vermek i~in devleti aliye 
dunyanm en kuvvetli bir devleti 
olmala id i!) diyenler oldu. 

Paris muahedeai O.manh dev
letile Avrupamn hiiyuk devletle,. 
l"inden biri arasanda hir ihtilif ~~
karaa bunu halleylerpek iizere di
jer devletlerin doatane tavaaautta 
bulunmalarmt kabul eylemitti. 
Bahaali bu kay1ttan iatifade etme
ie kalkafh. Fakat bu te,ebbiiaten 
de bir semere hastl olmada. 

1856 senesinin giizel giinleri ar
hk uzaklatmif, Avrupa bu taah
hudunu ~oktan unutmuttu. 

Rualar muhaaamah a~hlar. Bu
na y4nla~ Londra ka.bipeai itiraz 
etti. Ruafantn bu hareketile ken-
diaini Avrlfpa kpnaerinin haricine 
athgmt bildirdi. Fakat onun da bu 
f.iddeti ~ok devam etmedi. Rusya 
ile muhareheye tututmaktan iae 
muharehenin lngilterenin menfa
atlerine aekte iraa etmemeaini ta
!ep ile iktifa etmege kendini mec
bur gordu. 

Artlk aavaf toplara fllabildijine 
giimbiirdiyordu! 

Adam yetiltirmekl 
Cevdet P,.f& Abdiilhamide bet 

defter halinde takdim ettiii ma· 
ruzatan bir yerinde fU naiitaleayi 
irat eyler: 

[ Re,it pafa d~vlete pok ~ok 
-adam yeti,tirdi. Ali pqa i.e adam 
,-etittil'lllek toyle dunqn, (yeti~ 
~ek adamlann yolianaa Y111'Uyor) 
"iye h&lk araaanda matun oldu. 

Mukaddema devletin harici it
leri F enerli Rum beylerinin elle
rinde iken Rum fitretiode devle
tin Rumlar hakkmda emniyeti 
munselip oldu; Sultan Mahmut 
Rum terciim&nlaramn iltihdamma 
menetti; Babtalide a£tait tereii
me odaamda hep ia&imdan tercii
man ve muterciml'er yetittirdi. 

Yetittiiimiz zamanlarda bari
ciye nezareti daireainin memur ve 
halifeleri hep mualumand1. T~rcii
me odasmda yalnaz S~rafin na
mmda bir h1riatiyan hulefaya ho
cahk e4erdi; hir de Maroni muter
cim vard1. Bu ikisinden ba,ka Ba
btalide htristiyan memur yoktu. 

Vakta Ref.il pafanm Agop na
mmda bir frans1zca serkatihi var 
ise de kendi dairesi halkmdan sa
ythrdJ; Babtalinin resmi memuru 
degildi. 

Re,it pa•a Sultan Mahmut za
manmda gonniit oldugu llaulii ta
mamile muhafaza etmi,ti. Onun 
yerine Ali pafa gef(tikten · sonra 
Enneqilere ziyade itibar etti. Ha
riciye nezaretinde tetkil olunan 
tahrirat hariciye odasma Er.meni
leri doldurdu. 

Enneniler de yavat yava' miis .. 
Iuman efeadileri, hatti devlete 
aadtk Ermeni memurlara bile hi
rer takrip ile defettiler. 

Y eniden odaya almacak efen.. 
dileri hep kendi fikirlerine mll"l 
vaf1~ El'menilerden aldtlar. Hari
ciye daireainin nazik itleri hep 
EFffieniler elinde kaldt. 

ltte hu aeyyiah Ali J)4fa teais 
edip (fitmittir. 

tiyle roriiniiyordu ki Ali PHf. 
mualiirpanlardan har-iciye itlerine 
aJina adamlar y~ti~irae kend\aine 
rakip olurlar diye korlfuyordu. 

Miislumanlann Ali pafa hak
kmd" bugzu ada vetlerine h&cfh· 
ca bir aehep te devletin r~t~hu me
sabesinde olan politika ve harici
ye itlerinde Ermenileri istihdam 
eylemesidir. 

Fuat pafa kaytblz hir adamdr. 
Re,it pa,anm ikbal va"tipde on" 
guzel muavenet eyledijj giqi Ali 
pa~aya refakati giinlerinde de ona 
uyardt. Lakin yeti,ecek adamla
rm yolunu vurmak tekelliifune 
dahi girmez, belki tahii hir ftrsat 
elverirse yardtm dahi ederdi. 

Fuat pa,anm kaylbtzhgt huausi 
hayahnda ve itlerinde de kendisini 
gO.terirdi. Buna bir sebep te ken
disinde pederinden mevrus kalp 
h•atahjt idi. 0 t1blaiyedeq dipl~ 
rna ile £1~m•t olduiundap ~endi
ainde bu haJtalagtn meveudjyetini 
bilirdi; bu haalllhgm ba,hcA ilac1 
ise tela, etmemek, her husu4ta ka
yttt..n azade olarak yatamak ol
maaile o da hi~ hir teYi kaydet
mezdi. 

Kuun mubarebeainden sonra 
devleti aliye Avrupa devletlerin
den saytldt; Avrupa hukUkuna 
nail oldu. 

Fa kat iatanbulda lngUiz ve 
Fransaz el~ileri niifuz yartpna ~·k
ttlar. Retit p&fA eakiai gibi lngiliz 
politikaamda devam, Ali ve Fuat 
pafalar Franaaz politikaatna iki
zam ettiler. Rtza paf& da Fra~az 
aef!r~tile miinase~tte bulunurClu. , 

Bu aefaret iae daima Rejit pata 
aleyhine itlerdi. 

Juat pap amet~i iken Mabmut 
Nedim bey mektu~u idi. Geceleri 
daima hembezmi aohbet olurlardt. 

Fuat pafa dirayet ve mal\una .. 
tile ileriledi; Ali p&fa ile atbatt 
heraber gitmege hatladt. 

Mahmut Nedim bey iae o ikti
darda obnad1ktan ba,ka pek mii
televvin bir zath. 

Retit pata bir gun Mahmut Ne
dim beyin tavtr ve mi,.varmdan 
cant stktlarak ~ 

- Bbim mektu~u hey aahuna 
benzer. Amma ne el yunmaga ya
rar; ne de ~ma'tr ytkamaia! 

Demitti. 
Mahmul Nedim bey terakki 

edemiyerek hariciye mustetarh
gmda kaldt; dilgir oldu. Fransa 
sefareti Re.it pafa aleyhine dii
•unce bundan Ref.it patantn ik
balden aukutunu anlad1. R1za pa
,a koluna semer devirdi!] 

Cevdet p&f& kendi yetittiii de
virdeki tiditlen ifle boyle bahae
diyor. 

0 tam kemale erdiii 11rada ar
kadan yelitenler.in Abdiilhamit 
devrinde kendisinden yiikaek ma
kamlara ~tkhklarmt gordu. 

Abdiilhamit aaltapllntJl ilk on 
seneainde Hayreddin, Sait, Kamil 
patalar gibi mahdut baz1 zevab 
sadarete kadar ileri ~ekmit, boa
dan sonra yiikaek makamlara ye
tittirdiklerinin adedi artmatltr. 
F akat Abdulhamit bir kere bir 
makama lay1k ve miinaaip gor
duklerini kendisince pek huyiik 
icap ve zaruret olmadtk~a degi,
tirmekten hotlanmazdr. 

Bunun i~indir ki aadarette teb
dil ak~esi gibi kullandtgt Sait pa
tadan batka bu makamda Kamil, 
Cevat, Halil Rifat, Ferit paf4lar, 
metihatte Cemaleddin efendi, ae· 
raskerlikte Ali Saip ve Rtza, h•h
riyede Hijaey\n Huanii, hariciy~
de Kiirt Sait ve Tevfik, dahiliye
de Miipir ve Memduh, adliyede 
Cevdet, R1za Abdurrahman, ma
arifte Muataf,, Miinif, Zijhtu; zi
raatte Selim Melhame, T ophane 
miituriyetinde Zeki patalar, ba· 
z1lart oliinceye kadar Ve !fOjU IC• 

nelerce, kaldalar. 
Sultan Hamit Hicaz viliyetini 

Osman ve .1\bmet R~tJip patalara 
dorduncu gJdJ4yu Zeki pa~ya haa 
ktlm•t gihi idi. {.\rkast var) 

AKSAM 
Abone Ucretleri 

Tflrkjve Ecnebt --
SQIWK 1400 lnanaJ 2700 karat 
6 A YUIC 750 a 1450 1t 
3 AYUK 400 • 800 a 
1 AYUK 158 • 

Posta iltiharlmll dahil olmayan 
ccnebl rnemlekethm Seneli~i 
3600, alt1 ayh{t1 1900, nr; 

ayhktl 1000 kuru~tur. 

Adres teLdili i~in yirmi be~ 

kuru~luk pul gOndermek Wz1md1r. 

HebiCllahlr : 3 - Ruz.1h1Z1r : 11 
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PATRON 
~----- BDrhan Cahlt 

Haya.tta ~btan insllnm me· 
aaisine karst mesut ve temiz hir . 
omiir siinnek hakkt idi. ltle hu 
haktan onlar daha iyi i~tifade 

ediyorlard1. Onlar ~htma $ai!t· 
lerini, istirahat zamanlarlDt, me• 
sai tekiUerini suf ecnebilerle te-
mas aayesinde bizden aytrm•t· 
lard1. 

Tiirk trki ~ok ~ahtiyor, ~ok 
yoruluyor, hayabm vaktinden ev· 
vel israf ediyordu. lntizamatz ~a
IItma ona az kazan~, yorucu ei· 
lence ve tehlikeli hir iatikbal ha-
zulayordu. 

Halbuki zeka ve iatidat nokta
smdan kendine gore £Ok 1eri -olan 
Tiirkten baf.ka unsurlar teknik 
,bilgileri ve Avrupai ~ahfllla me
totlara ile daha ~ok kazanayor ve 
~ok daha iyi yaftyorlardt. 

Veznedar Hamayak T orkum
yan Harhiyedeki katolik erqu;ni 
mektebinde okumu,, sonra tica· 
ret alemine giindelik~i bir ~nak 
olarak girmitti. 

Serbes ~ahtma hayatlnda bir 
f(Ok itlere girip ~tkmt,, fariatlar
dan iatifade etmit, daima ecnebi 
muhitinde, onlarm i~lerinde ve 
dttlartnda yatamtf, uki noksan· 
lart kalmakla beraher bayatlna 
tamamile onlara benzetebilmitti. 
Butiin rahat, aiizel bir aparb· 
manda oturuyor, temiz yattyor 
ve ~uklarana da IOFRiiaiine go
re yetittiriyordu. 

Hayabm kunnuf, yarma em
niyotle bakan bir adam. Hem oy
le hir adam ki yatadaia memleke· 
tin hialeri, hareketleri ve heye-
canl~rt ile rabttaat yok. Bu lqg
raga yalDJz keseai ve bogaz1 ile 
baih... 0 kadar ki on• rahahm 
vereq, portfoyiinii dqld\lr.flJ\t 
evipde s~adetini ve siikunetini 
temiq eden memlekete borcunu 
vermekten bile ka£Iyor. 

Bunlar haymatloz deiil, koz
mopglit deiil. Strf tarihin bet alh 
yiiz y1lhk devrini dolduran 0•· 
manit te~ilatmm dogurduiu hir 
sintf. ~pheaiz ki ayna ukan mah· 
lUklart me•ela Amerikada, tngil
terede vardar. Onlar oralard• da 
hummah ve ~etin re~abetli bir 
alemde ya,amak imkamm hulu· 
yorlar. Fakat o memleketlere 

kar•• ne ain•i bir adavetleri, ne 
atikir hir diitmanhklart var. Bi
lakis onlarla hera.ber yatadtkla
rt, pnlarm havaat:1da tene.ffiis et
tikleri i~in hatti goj&Kleri kaba· 
rtyor ve o memleketlerin nizam
larma yerlilerden daha aakt bir 
s4dakatle bag)anmlt}ardtr. 

Suat ft.ahmi bunun sebebini fi .. 
kir, ~~eviye ve medeniyet nokta· 
smd• onlar1n, yatadaklap ceroi
yeUen £Ok •ttl• olduklarandll bu
luycndu. 
Man~aterde yorlef«tn H•rput

gayl!8l ederae etsin kiiltiir yolun
lu hir ermeni aileai ae kadar 
da m'IJUtinin aeviyeaine yiikaele
miyor ve hu ittbarla daima YP· 
karmm hakim teajrinde kalayordu. 

Medeni varhk, hara kuvveti, 
kultiir ltikimiyeti, aili.h kuvveti 
gibi bir uman ~in kendini gOa
teren bir bikimiyet deiildi. 0 
dev gibi, siliJtdir gibi ezen vi! yu· 
tan devamh, •iirekli bir zaferdi. 

tb Tiirk cemiyeti mutlak ben
liiini ba,ka upaurlara hi.kim ktl
mak ~in cevherindeki kabiliyeti 
itletmeli, ~ahtma yollarint de
ii,tirmeli, yatamak haldundaki 
itiyatlanm diizeltmeli Kli. Bu 
taktirde ilk ll,alntta kegdiliwcltll 
yiikaek gibi goriinen bu faliu ka~ 

patbktan b~tka aaal hakimiyetini 
de hissettirehilecekti . 

.Uzun harp vee miicadele ytlla· 
rt TUrk trkanJ bu hayati davaya 
benimsemekteli uzak huakmastr. 

~ 

Memlekete gelen her ecnebi 
derhal kendine en yakm muhiti, 
Tiirkten gayri unsurlar1n cemiye
tini buluyor, onlar1n havas1nda 
yattyor, onlarm araa1nda kaynt
yor ve uii Tiirkiyeyi onlarm ce~ 
hesinden, onlarm zaviyesinde 
goruyordu. Bu ink1lip yapmat lbir 
memleket i~in ne kadar zararh 
idi. 

ltte hugiin, Turk zaferi tari
bin en azametli bir hareketini 
halketmit oldugu halde onun rna• 
nasm1 en yaktn ecnabilere an
latmakta gii~liik ~ekiliyordu. 

Battmtzda cenk giinlerinin gu
rurumuzu okf1yan hikim ruzga
ra estigi memlekette hutiin hir 
maziyi y1kan derin bir inktlip 
jhamlesi yaptldtgi halde i~imiz· 

deki ecnehilere bile hakkam1zda 
eski tela.kkilerini degi,tirtemiyor
duk. 

Bunun mesuliyetini yalntz du
ne ve diinkulere yiikletmekte ma
na yoktur. Ve hp mesuliyeti tari
he bm~~sak ta kendimizi kur
tarmat olamazd•k. Madem ki is
tila, muca4ele ve zaferden son
ra ortaya derli toplu bir yeni 
Tiirkiye ~Ikmifh ve Madem \i 
dunden ayrilm•thk. 

Buna gore itiyatlar1mtzi, dii· 
tiincelerimizi deiittirmeli ve de
gitligini de fili surette ishat et
m~li idik. Yahanct unsurlara 
Tiirkiin yalmz bir kahrapljln ~~

gil, bugiipiin rnedeni hayatma 
her noktada ayak unluran hir 
insan olduiuqu da anlatmala idik. 

Mister (Grevs) in kii~uk bir 
ciimlesi Suat Rahminin kafasmi 
uzun zaman yordu. 

Ve o gece erken yattt. ,. .. ,. 
0~ giindenberi sev:ligi arkada· 

'mdan bir haber yoktu. 
Fakat Suat Rahmi son ak~am 

kliipten donerken me~hur otomo· 
bilin aparhmanm oniinden uz~k
Ia,hgml gordii. Her halde rna· 
denci Hulusi hey gelmif olacakh. 

Suat Rahmi para kuvvetile 
gen~ ve giizel kadmlart adeta ki
rahyan tbu ~etit erkeklere ~c>k kt
zJyordu. 

istanbulda madenci Hulusi bey 
gibi bir ~oklar1 vardt. 

Hatta baz•lart boyle ~apkmhgt, 
giizelligi ile adeta piyasada bir 
nevi kontenjan malt gibi luymet
li goriiniiyor ve elden ele gezi
yorlarda. 

Bu kadmlara ait maceralar 
s<;ylenip duruyordu. 

«Seviye» de bunlardan biri idi. 
Merdivenleri ~1kayordu. 
Seviyenin daireainin oniine gel· 

mitti. 
Birdenbire kapi a~tlda. 
Ve ~ok ,.k bir kryafetle gen~ 

kadm goriindu. 
NeteH bir tavtrla elini uzattt: 
- Nastlamtz dostum. Komsu-, 

nuzu hif( g.:ireceijiniz gelmedi mi? 
Maamafih kabahat bende. Size 
bir haher bile gonderemedim. Bu 
ak,am misafiriniz var m1? 

Suat Rahmi hatma sallada: 
- Hayar. 
- 0 halde sizi yemeie bekli· 

yebilir rniyim? 
Bir1u~ evvel otomobille uzak-4 

latan madencinin mairur ve 
mahmur batt Suat Rahminin JOZ· 
leri~de tekrar ya,adt. 

'(Arku1 var)' 
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0 giin deniz iistunde yapdan bir top tecriibesini, 
Korsan ( Andiriya ) giiverteden seyrediyordu. 
Jiiz kamarasandan d1§ar1ya ~tkamtyordu. 

X orgiyos, (Andiriya) mn gemi-

• Cle kalmast ~in Murat reise icap 
eden teYieri &Oylemit ve Murat 
Rum tabibinin teklifini muvaftk 
bularak derhal kabul etmisti. 
- (Marmara Kartah) Iim~ndan 

-aynhnca, ~urat reis, Kara Aliye 
~lendi: . -

- Haydi, au mahzeninin kapt-

amt a~ ve Venedikli korsam bu
_raya getir! 

timer bey: 
- Andiriyay1 buraya mt 

nyorsun? . 
Diye sordu. 
Murat: 

- Evet, dedi, top tecriibeleri
mizi ve esrarengiz humbaralan
mtztn deniz iistiinde ~tkaracagt 
Yangmlart gozile gormesini isti
yorum. 

- Hakkm var! Bu adam gozi-
-le gormedigi 'eylere inanmazmt~. 
(Papa) nm halaskar meliikeleri
ne bile manmtyan Andiriyamn 
gozleri bugiin ilk defa bir haki
katle karftlafacak. 

(Marmara Kartah) enginlere 
a~tlmt~b. 

KaraAli (Andiriya) yt su mah
zeninden ~tkardJ. 

- Top tecriibeleri yaptlacak ..• 
Murat reis seni ~agtrtyor! 

Dedi. Venedikli korsanm goz
lerinin i~i giiliiyordu. 

Bu daveti bekledigini ima eder 
gibi manah bir tavnla yatbg1 yer
den kalklt. 
-

- Reis nerede? 
_ - Bat giivertede .. 

- Y amnda kimse var mt? 
- Atina valisi Orner bey, Rum 

tabibi Y orgiyos ... Ve bir ka~ yel
kenci var. 

- Andiriya dar merdivene brma
narak mahzenden giiverteye ~·kh. 
Kara Ali arkasmdan takip etti. 

Murat reis, korsan Andiriyaya 
_ilk de fa iltifat ederek: 
_ - Bugiin yapacagtmtz top ahm 
tecriibelerinde meshur Venedikli 
korsamn da haztr bulunmastm ar
zu ettim. 

. Dedi. Andiriya her ikisini de 
selamladJ .. Ve yanlarma sokuldu. 

Venedik korsant ~oktanberi ge-
.minin su mahzeninde giinefi ve 
t~tg1 gormeden ya~tyordu.. Goz
leri kararmtfh .. Bir miiddet giine
fe bakamadt.. tin direge dayan
dt .. Muhakeme ve itidalini topla
maga ~ahfh. 

Andiriya geminin giivertesinde 
kendisini yart yartya hiirriyete ka
vutmuf san1yordu. Denizle arasm
d .. d"• k la a u~ ort u ~hk bir mesafe var-
dJ. O, bu mesafeyi o gun, nastl ol
sa, herkesin gozu onunde bile ve 
bir hamlede yeneceginden ve su
yun altmdan yiizerek ka~maga 
muvaffak olacagmdan emindi. 

timer bey bir arahk yava~~a 
-Muradm kulagma egildi: 
_ - Andiriya ~ok zeki ve teytan 
bir adama henziyor ... 

Murat basm1 sail ada: . 
- Ayni zamanda da sevimli, 

Clegil mi? -
B1y1k altmdan giilii~tiiler. 
Bu s1rada Rum tabibi Yorgiyos, 

korsanm yanmda ayakta duru
yordu. 

.Y orgiyos konusmak bahanesile . 

Andiriyaya sordu: 
- Esaretinden miit~ssir misin? 
Andiriya soguk kanhhgmt mu-

hafaza ediyordu: 

I - Hay1r, dedi, denizcilerin 
I akibeti zaten oliim degil midir? 

I Y orgiyos dudagmm ucile tebes-
siim etti: ' 

I
I - Esaret, olmek demek degil-
1 dir. Bilhassa Tiirklerin elinde. 

- Paditahm affma mazhar 
olacagtmi mt tahmin ediyorsun? 

- Evet ... 
Andiriya omuzunu silkti. 
Yorgiyos: 
- Diinyada en biiyiik lZbrap, 

iimitsiz yatamakhr. 
Diyerek korsantn yanmdan ay

nldt. 
Rum tabibi ihtiyatkar ve mii

debbir bir adamd1. Venedikli kor
sanla daha fazla konu~manm ken
disi i~in tehlikeli olacagmt anla
mt~b. 

Kara Ali (Andiriya) nm ba~tn
dan ayr~lmtyordu. - ~ 

Jiizetta kamarada yalmzhktan 
bunalmtfh. Giiverteye ~tkamtyor
du. Murat kartsma o sabah sert 
bir sesle emir vermi~ti: 

- Gemicilerin seni stk stk gii
vertede gonnelerini arzu etmiyo
rum. Bugiin Pireye doniinciye ka
dar kamaradan dt~artya ~tkmtya

caksm! 
Jiizetta tela~ ve hcyecan i~inde 

kamarasmda dola~tyordu. Gemi
de Atina valisi timer bey bulun· 
masayd1, ne yaptp yapacak, arka 

j giiverteye olsun ~1kacakh. Fakat, 
Orner bey gemide iken (Jiizetta) 
muradm camm stkmak isteme

mitti. 

Denizin ortastna tahtadan hir 
kuliibe koymu,Iardt. 

(Marmara Kartah) biraz ileri
de durmu~.tu. 

HumbaracJlar top ba,ma ge~-

mitlerdi. ~ 

Y orgiyos topcrulara nezaret edi
yordu. 

ilk ates isaretini gemide misa-. . 
fir bulunan Orner bey vermi~ti. 
T opun ustiivanesinden ~Ikan 
humbara garip bir tesadiif eseri 
olarak hedefe isabet etmeden alef 
almt~ ve suyun iistiinii miithi~. bir 
e.lev tahakast kaplam1fh. Biraz 
sonra birdenbire genitliyen ate~ 

sahas1 hedefe kadar zanmJfh. 
Evvela tahta kuliibenin kalas kai
deleri tututmaga batladt .. Ve dort 
be~ dakika sonra biitiin hedef .. 
atet i~inde kahntfll. 

timer bey hayretinden dudagt
nl ts1nyordu. 

- Murat, sen bu gemi ile ya!

ntz Akdenize degil, cihana hikim 
olursun! 

Diyordu. 
Murat ilk ate~in bu kadar mu· 

vaffaluyetli neticeler verdigini 
goriince, sevin~ ve gururla omuz
lanm kaldtrarak: 

- Evvela Karaman sahillerini 
yakacagJm, 

Dedi ve Andiriye.m.!l yiiziine 
baktt: 

- Som·a da Venedige dogru 
uzanac&gtm. 

Gemiciler yeni bir mucize ile 
karttla~mt~ gibi, agtzlan bir kartf 

AK$XM 

Her ak.tam J\ £[[• 
bir bikaye I' t YOf 
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Kii~iik incinin cam auuhp, si
nirleri tutup ta surab iki kartf 
oldugu zaman bu bali iizerinden 
atmak i~in gayet iyi bir blstma 
malikti. Derhal telefona sanhr, 
ihtiyar aile dostu Hasan Tahsin 
beye telefon ederdi: «Benim, fn· 
ci... l~in yok mu? tiyleyse, gel, 
beni al. Camm Tokathyanm kes· 
tane sekerlemelerini istiyor. Bek-• 
liyorum. ~abuk gel!» 

Biraz sonra Hasan T ahsin be· 
yin :gekcegi muhakkaktJ. fnci 
yirmi dort yatmm biitiin tarave~ 
ti ve ,a,aasl ·i~inde hakiki bir 
inci giizelligile parlarken Hasan 
Tahsin bey ellisine pek yakla~~ 

mt,h. lnci elinde dogmuttu. Ba· 
basmm nikalunda tahit idi. Son
ra lnci annesini kaybettigi za. 
man onlann en samimi tesliyet
kan bu eski dostlar1 Hasan Tah· 
sin bey olmuttu. 

T a kii~iikliigiindenberi fnciyi 
sevtyor, ona ~ukulata, oyuncak· 
lar, bebekler getiriyordu. lnciyi 
biiyiidiikten .sonra unutmamiftl. 
Onu her zaman otomobiline ahr, 
gezdirirdi, tiyatroya, $inemaya 
gotiiriirdii. 

Annesiz lnci, daima itlerile 
me~gul, stk stk !·eyahat mecburi
yetinde bir babanm ihmallcri ara
smda Hasan Tahsin beyde pek 
derin bir tefkat hazinesi bulu· 
yordu. 

F akat giizel bir nisan giiniin
de her tarafa telefon ettigi hal
de Hasan T ah:~in beyi bulama
dt. lnci o geceyi pek sinirli bir 
halde ge~irdi. Ertesi gunii ogleye 
lcadar ihtiyar dostunu bekledigi 

· halde gene gelmedi. <;ok ~tmar

hlmt~ ohlugu i~in bu gaybubet 
timdi lnciye pek agir goriiniiyor
du. 

Ertesi giinii Hasan Tahsin bey 
her zamanki tehessiimile gelince 
lnciyi bozuk bir sima He buldu. 
Gozlerinde hi~ bilmedigi bir Ha
de vardt. lnci ihtiyar dostu."tu te· 
peden hrnaga kadar suulii: 

- Nerede idin, bakahm, an
lat, dedi. 

- Eski bir ahbab1m hamm 
vard1. Ona gitmi,tim. 

- Vay, hila boyle eski ahbap 
hammlar var mt? 

a~tlmi~... Sevin~lerinden hep bir 
agtzdan zafer farkJlart soyliiyor
lardt. 

Y orgiyos uzakta hir adanm ar
ka sahilinde goriinen aga~larda 
da bir lecriibe yaptlmast muvftk 
olacagmt soyledi. 

Murat Y orgiyosun teklifini ka
bul ederek kiirek'iilere emir ver
mitti. 

X artm saat sonra uzaktan gorii· 
nen kii~iik adamn arka sahiline 
yakla~hlar ve top menzilinde dur
dular. Adamn sahili ~am agat;la
rile sar•lmtfh. Bu aga.crlar (Rum 
ateti) tecriibesine !rOk elveri,Iiy
di. Deniz ortasma yeniden hedef 
koymaga liizum yoktu. 

Murat reis kaplan yerinden 
top~ulara: 

- Ate, ... 
Diye bag1rdt. Ve bir ka~ saniye 

sonra gemide miithit bir sarsmtl 
hissedildi. Bu, (Marmara Kartah) 

nm en biiyiik ~apta ve (Rum ate
~i humbaralart) ile ilk defa tecrii
be edilen toplanndan birinin yap
ttgJ sarsmb idi. Gemi birdenbire 

sol tarafa yatmlfh .. timer bey de
nizc yuvarlanmamak i~in, oniin
de durdugu direge sarilmifll. 

(Arkast var) 

- Elbette. Senin ge~ dostla· 
rm yok mu? 

- Hay1r, hi~ 'dostum yok. 
Hi~ bir gencin evine de gitmem. 

- Tabii. Fakat bir ihtiyar 
adam ile yirmi yat•nda bir kii
~iik hamm arasmda fark vardtr. 

- Yirmi 4e8il, yirmi dort. 
Kim bu bammefendi? 

- Ni,anhm ... 
- Ne dedin? 
lnci hir kahkaha ath. Sonra, 

daha tuhafhk olsun diye odamn 
i~inde, dans eder gibi, bacakla· 
rmt kaldtrarak dolash. Sonra,' , 
ciddi bir ~ehre ile sordu: 

- Boyle birdenbire nereden 

~ddt, bu it? 
- Birdenbire degil. Bir ka~ 

aydanberi diitiiniiyorum 
lnci durdu, durdu. Birden hire: 
- Ben istemiyorum! dedi. 
- btemiyor musun 1 
- t>yle ya ... Sen benim i~in 

ikinci bir babasm. Ba~ka bir ka
dtn ne yapacaksm? Biitiin om~ 

riinii bek.ar g~irdikten sonra ... 
- Arhk biraz rahat edecegim, 

yavrum. 
- ~imdi rahat etmiyor mu-

6Wl? 
- Anhyamazsm sen! 
- Pekala anhyorum. Giizel 

bir hamma tutuldun ... 
- Ktrk yatmda! 
lnci yerinden kalktt, her za. 

man ~akalattr'ken yapllgt gibi, 
gidip Hasan Tahsin beyin kuca
gma oturdu. 

- ~u itin strrmt anlat baka· 
ytm hana! 

- Sen gider yerine oturur JJ'IU· 

sun? 
inci hi~ aldumadan sordu: 
- Ni~anhn giizel mi? 
- Fena degil. 
- Daha gen~ hir kadm bula-

maz mtydm? 
- Bulurdum amma... Dogru 

olmazdt. 
- Anladtm. Hammefendiye 

mutlaka astksm! Bu de fa da Ha-. 
&an Tahsin bey kahkahay1 sail-
verdi. 

- Evlenmek icin mutlaka ask - . 
laztm degildir, dedi. fnsan be· 
nim yatimda evlenmege kalkar
ISa afk degil, kendisine arkadaf 
arar. 

- Evlenince arhk beni unu· 
tacaksJn degil mi? 

- Seni gormege elbette vakit 
bulacagtm. 

- Bu hamm senm eskiden 
dostun mu idi? 

- Eski dostlarla msan evlen-
mez. 

0 halde? 
Btrak, yavrum. ~n anltya-

mazsm. 
- Demek bu bir s1r? 
- Belki. \ 
- Ben sensiz ne yapacag1m? 

~u kadmt adeta ktskamyorum. 
Soyle. incin sana yeti,miyor mu? 

- Sen kanm olamazsm. Ka
lbil olsaydt sCiylemelc i~in bu ka
dar beklemezdim! 

lnci ·ilk defa olarak karttsmda· 
ki erkegin parlak golerinde oy)e 
bir his okudu ki hi~ bir zaman 
onun mevcudiyetini farketme~ 

misti. Gen~ ktz riiya goriiyorum 
za~netti. Halbuki sahi idi! 

Hasan Tahsin beyin biitiin sak
lamak istedigi hissiyat1 gozleri
nin parlakhgt i~inde tamamen 
ckunuyor.du. inci sordu: 

- Demek beni o kadar ~ok se
viyordun? 

- Evet •• 

- Ne vakittenberi? 
I 
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- Kim bilir? BJrak bunlar~/ 
lnci. 

- Hayu, her teyi bilmek j..,. ~ 
terim. . 

- Ktrk bet ya,mda bir erkelC 
yinni yattnda bir kadtn i~in hi~ 1 

bir mana ifade etmez, lnci. Fa-1 

kat o erkek giizellige ve atka ya~ ( 
banct kalm1' degildir. Sen benim' 
iizerimde ne derin bir tesir yapo 1 

bgtm tahmin edemezdin ... Ken-' 
di kendimle ugrafttm. Arhk soli 
dakikaya gelince, bu ~reyi dii· 
tiindiim. ltte anladm mt? ~ 

fnci ilk defa olarak derin hir. 
alika ·ile kart•stndaki tihtiyar do..: 
tun gumiit gibi parhyan giizel 
n~lanna bak1yordu. Gozleri hi
li. parlak ve canh idi. Aizt hili 
gen~ligini kaybetmemitti. i~inde 
dune kadar pek 11evdigi bu ibtiyar 
dosta karft derin bir his canla. 
myordu. Bu bir atk mt idi? Jh
tiyar dostunu hir nitanlt sJfatile 
diitiiniince i~inde bir korku du· 
yuyordu. 

- Demek ben sana bu kadar 
iztirap verdim. Soyle. Ne yapa• 
hili rim? Seni nastl teselli edehi· 
lirim? Susmasana? I 

inci ihtiyar d<>&tunun yiiziinii 
goziinii oktuyordu. Sordu: 

- Seni apeyim mi? 
- lnd, hay1r ... Yok, belki ti• 

fayap olmak kabil... • 

- Madem ki mazide bu kadal' 
metin oldun... lstikbalde de me• 
tin olabilirsin, 'ifayap olursun ..• 

Hasan Tahsin bey ayaga kalk
muh. Gitmek istiyordu. inci LS• . . 
rar etti: 

- Dur, bekle. Boyle bozuk bir 
~ehre ile gitmeni istemem. 

lhtiyar dostunun ellerini tuttu. 
Onu bir ~ocuk gibi ok~adt. Ha
san Tahsin bey ~ekiliyor, miisaa
de etmiy-ordu. lnci ellerini dostu· 
nun sakaklanna koydu. . 

- Fiyevrin var galiha? 
- Haytr. 
- Evet. Zavallt dostum! 
Hasan T ahsin be yin yiiziinii 

avu~larmm i~ine ald1. 0 zaman, 
Hasan Tahsin bey onu kolla- ' 
rmdan tuttu, gozlerinin i~ine bak• 
t1, bakll. Belinden ~ekti. Dudak
lanndan optii, optii. Gen~ klz he· I 
lecan ve rate i~inde kendinden 
4:e-;mit gthiydi. Sonra aynldtlar~ 

- Goriiyorsun ya, arttk biri .. 
birimizle gorii.femeyiz. • 

- Hakkm var. 
- Bunu fekrar etmemek i~in ... 
- Dostlugumuzu ktnnama](. . . 

t~m ... 
Hasan T ahsin bey huz gibi 

dondu. Gen~ Juzm uzatllg1 eli 
IStkh ve bir daha adtm atmyiaca
gt bu salondan cr•kh. Hikayeci 

Radyo 
15 T emmuz Pazar 

Istanbul : 18,30- 19,20 plak ne~riya· 
tl, 19,20-19,30 ajans hnberleri, 19.30· 
'11 Turk musiki ne~riyah (Eliza, lnci, 
Olki.i, Sevim Selim hammlar). 21-21.30 
Atef Giine' Jdbiinden nnklen konfe· 
rans. 21,30.22,30 Bedriye Rnshn hn· 
mmm i~tirak.ile dans mus:ld!'li. 

Val'fOva (1414 m.)- 18,10 Solist 
!konseri, 19, I 5 ~ift piyano ile caz, 2~ 
muhtelif,20,15 hafif orkeslra konsen, 
21,15 senfonik konser, 21,50 haberler, 
n~eli ne{lriyar, 23,15 haberler, 23,30 
dans plnklan. 

BUkret (564.5 m.)- 18,15 plak, 
18.30 koylii nqriyntt, 19 orke tra, 
20,45 pluk, 21.15 Romen mu ikisi, 
hnberlcr, 22,20 orkestra, 2 3 haberler, 
23.30 knfekonser. 

Viyana (506,8 m.) - 20,20 ~arM 
k1br piyano refakntile, 21,05 (Viyana.• 
ziyana kalacaktn) Holzer taktmt ve 
tnganni heyeti i~tirnkile popi.iri musiki· 
si, 24,30 dans mu ... ikisi. .J 

16 T emmuz Pazartesi 
Istanbul : 16,30-19 frans1zca ders, 

19- 19,30 Dr. Ali ~iikrii bey tarafmdan 
lronferans, 19,30-21.20 Turk mustkisi 
ltlC{Iriyat• (Ekrem, Ru~n. Ce\ d t, ke· 
mani Cevdet, ~crcf, Ibrahim beyler ve 
Vecihe, Bel rna hammlar), 21.20 21.30 
ajans ve bors:~. haberleli. 21,30-22,30 
titUdyo oJ.kcstra I, h f f I ki. 



Sahife 18 

Yar1m as1r sonra 

Ktzlartn ba§tna neler gelecek? .. 
[Gc~en pazar gOnll gibi: Gene 1984 sene&!.. Gene yanrn 

as1 r sonra. . Erkekler glbi hayata atllan kadmlar, onlarm 
tuttukl:m hiltOn mesle'klere gi rebilm l ~ler ve Mton i~leri 
erkeklerin ellnden alm1~lard1r. Fakat bu, konlli aleyhlerine 
netice vermi~tir: QOukQ 1~iz kalan kocalar evlere kr:.pan· 
ml'?lar ve vazife alan kad1nlar onlan bealeme~e mecbur 
olmu~Iar<h r. I~te bugon, bir adamla e\"lenip ge\ inmenin 
batnn a~rhg-tm om?.una ynklenen (memur hamm) sabahle· 
yin yorgun ar~m daireye gelir. {~er bamm) sert bir ynzle 
(Memur h!lmm) a scslenir:) 

Se/ hanzm 
Memur ha01m!.. MDdOrdeo bir ~ok (lhtar) aldtnaz, 
Bakaoaz: Daireye bugOo de ge~ kaldao1z! •.• 

Memur hamm 
Efeodim!.. Sabahleyio evde it g6rdilm birazl .. 

~/ hamm 
Daire it taoamaz, boyle memurluk olmaz, 
Nibayet vermezseoiz aiz pek ~abuk bu hale, 
Titreyerek bakamz yakao bir istikbale!. •• 

[Memur bannn bu, i~ten C(lkaralma, endi~esile korkak ve 
peri~n rnasasma ge,er. ~leye kadar \&h~trlar. Oitle vakti 
(MeJl!ur bamm) evden getirdi~i zeytin ekmekle karmm do· 
yurur. Bir arkadafi! t, onun bu baliue acayarak, dertle~mek 
l~ln yanma gelir; J 

Arkada~t 
Karde~! •• Nedir bu halio: Veriyor bunca emek, 
Ogle vakti yiyorsuo soora da zeytio ekmek? •• 
lfraboa vardagm ~u iktisada barak, 
Biraz canma "besle, biraz bogazma bak! •• 

Memur hanrm 
Ben nasal can beslerim: Elde yok, avu~ta yok, 
lstersen bor~ para . al, ba§mt belay a sok: 
(An:.) dan vermek dursun, (faiz) de verir, ytkar, 
(Odeme· emri) gelir, ioun camndao bakar!.. 
Ge~inme belasile ben donmU§i.im ta§kma, 
Dunyama gormiyorum .• Barak Allah . &§kma! •• 

Arkada~z 
Fakat, oyle soyleme, seoin biitceo degil dar, 
Bak: Maa~J ahyorsun iki yiiz lira kadarl •• 

Memur hanzm 
Kontes gibi yatanm baoa kalsa bu para, 
lhtiyat ak~esi de koyaram bir kenaral •• 
Fakat §imdi kalmayor bet lira har~lak bile, 
K~cam bepsioi alar.. ltiraz et, nafile! 

Arkada~t 
Erkek idare etmek, yavrum, sana ne uzak, 
F azla kahbakla,tao, ol bir par~acak (kazak), 
<;ektigio oe son1uz dert, ne tukenmez tasadar?l 
Er~egio, sa~a gibi, aklt da ~ok kasadar: 
Fazla masraflar goster, maafiDl kaptarmal •• 
lkiocisi : Her zaman ona esvap yaphrma : 
En adi bir kuma§tan kestirirsin ii~ metre, 
T er:z.iye diklirirsio bir pan talon, bir setre l 
Evde de i' goriirken basma pijama giyer, 
Begenmezse paylarsm, bemen batana eger !. •• 

Memur hamm 
Onu paylarsam kopar kayametin cabasa, 
Eve gelip bagar1r annesile babasa: 
.. Oglumuz el iistlinde gezdirilmeli 1.." diye 1. •• 
Busbiltiio yukletirim sermayeyi kediye : 
Araya bulmak i~in baston, gomlek abram, 
Ostelik te birka~ gun evde yaloaz kabram 1.. 

Arkada~r 
Bu nedeo ? ... 

Memur ha·mm 
<;unkii kocam: •Sioirim bozuldu 1.." der, 
Uzak bir ahpabana misafirlige gider 1. •• 

[ Saatine bak1p yerinden ftrlar : ) 
Bak, yaram saat ge~mif.. GordOn mO bapa yuttum, 
Ben Balakpazarma gidecektim, unuttum •• 

Pazarda oe io~io 
Memur hamm 

Abram ucuz erzalc, 
Kardetim 1.. Aksi lfibi, ev de bir bayli uzak : 
Et, zerzevat, yemiti tatayorum ~akanda L .. 

Arkada~z 
Akhna oyoatarsJD, bu giditle, yakmda 1 •• ; 
[ Memur hamm ko~arak dtf?an ~1kar. O~le talilinin bitme· 

sine yakm, elinde l.Jir yazma mendil ic;inde pr:J.sa, ct, e'kmek, 
yemi~ ic;erf glrer. Nevaleyl l!ir kenara yerle~tirip kan, ter 
i~inde ~ah~maRa koyuluyor. Ak~ma do~ru gene dalgm 
dalg~n dO~Dnme~e ba~lar. Arkad~1 sorar : ] 

Arkada11 
Neyin var ? •• 

Memur hamm 
Herif evde gene soyleoir zar zar, 
Paltoyu yapamadam, gene maraza ba11r Y.oc· ' 

Arkada~t 
Ne ~are, avutarsun ,ayle ok,aya, seve ! .. & 

Memur hanzm 
Paray& gotiirmezsem almaz belki de eve !..,, 

lklncl tablo 
[ Memur hamm clinde ~tkam yorgun argm eve gelir. 

Arkasmda ipek gOmlek, tlrnaklan mamktirlo. sa~lan taran· 
m1~ olan kocas1 be~ dakika evvel ll(.'~y le piyano ~alarken, 

llammm geldiginl duyar duymar. l>a~ma I.Ji r ~atkt ~attp 

kO~eye kurulur. (Mernur hamm) korkak, c;ekingen sorar: ] 

Memur lzamm 
Ne oldu, kocactgam? ••• 

Kocasz 
Elinin korii oldu, 

Gormiiyor musun: Paltom arhk giine~ten soldu, 
Nasal sartama giyer, da§araya ~akaram? ••• . 

[Aglar gibi yaparak:] 
Allaluml... Ne al~akmao~ beni:n bu basis karamf ••• 

Memur hanrm 
[Yepyenl paltoyu dolaptan ~tkarark:) 

Bir par~a iosafh oJ.. Bak: N.e yeoi, ne guzel, 
Hi~ giine¥ten solar ma: Yaptak iki ay evvelf •• 

Kocas1 
[Bnsl>nton htr\anla~tr, paltoyu kap1p buru~turur, yere 

f1rlatlr.] 
Kant... Modast ge~ti, anlamadm ma hila? ••• 

Memur hamm 
Param yok, kocacagaml. •• 

Kocasr 
Paran ma yok? •• Pekili! •• 

Zaten aptalltk beode: Boyle ziigtirde vardam, 
Nikiha raza aldum, batama dert ~kardam! 
Halbuki istiyordu beoi ~ok zeogin kazlar, 
Hem de oyle gtlzel ki, iosanan i~i sazlar! 
Kart'mda b6yle durma, aozOmO iyi dinle, 
Paltoyu yapmadak~a alakam yok seninle: 
Agbyarak sanlma sakm gene boynuma, 
Seni almayacagam bu miiddet~e koyouma!. •• 

Memur hanzm 
Sonu iflisa varao bir yola ben sapamam: 
Faizle para alap, sana palto yapamam! ... 

Kocast 
Yaaaaa?!.. BugUodeo tezi yok, ben tak bir bey 

olurum: 
Baoa palto yapacak kadanlara buluruml. •• 

[Bntun gnn ~al!~t1ktan sonra, evde blr dakika bile 
dlnlenmeden bu zaparlayt yiyen zavalh (rnemur hamm) 
bir koltu~a. ytg,hr. Kocas1 biddetle dt~an ~1kar. Kapmtn, 
bir bomba sadasile, ynznn e kapand1g.a esnada perde iner.] 

Ne- Rii 

T okat Belediye Reisliginden: Canakkale --• 
$ehltlerinl Zlyaret Seyahatl 

1 - Tokat tehrinin elektrik tesisab projesi tanzim edilecektir. 
2 - Projeler Nafaa Vekiletioce tasdik edHecek tekilde munta• 

zam ve esash olacakbr. 
3 - Bu i1 bir bu~ulc ayda ikmal edilecek ve parasa Nafta Veki· 

letince tasdik edilmeaini mfiteakip mfiteahide tesviye edilecektir. 
4 - Elektrik projesinde taozimine eaas olmak iizere 1/5000 

mikyasmda kasabanan bali hazar baritasa mevcut oldugu gibi tehrio 
nufusu (23) bin ve bane adedi ise (5000) kadardn·. 

5 - Projenin tanzim ve tatbikab ve mevcut tesisattan istifade 
ic1kim ile yeniden ilive edilecek tesisat aksama mfiteabhide ait 
olrr.ak fizere 15· 20 sene i~letme imtiyaza verilecektir. 1steklilerin 
bu ~ekilde bir teklifte bulunmalara da kaul edilecektir. 

6 - Be§inci madde tespit edilen it ayraca mUzakere ve aleni 
pazarhkla en miisait teklifi yapao tirkete verilmek Dzere 1,2,3 ilncO 
maddelerdeki proje taozimi iti Sn/934 tarihiodeo itibareo 20 guo 
milddetle miinakasaya konulmuttur. Taliplerio ehliyeti fenniye vesi· 
kalari ve teklif edecekleri bedelin °/0 7,5 niabetiode muvakkat 
temioat ak~alarile birlikte 2Sn/934 taribioe mOsadif <;artamba 
aUnU aaat 15 de Belediye locUmeoioe mDracaatlan ilio olunur. 

(3882) 

26 Temmuz Per§embe 
Gtllcemal 

vapurile yaptlacakttr. Bu sene Bo· 
~az'm Rum<!li sahilinde karaya Qtka· 
larak ~ehitliklerl !mar Cemiyetinin 

temin cttigi vcsaitle : 

MEHMET~iK ABiDESiNE 
gidilecek ve merasim orada yaptla· 
cakhr. 0 kahramanhk diyanm ve 
orada yatan aziz l}Chitlerimizi ziya· 
ret etmek bir vazifedir. Bu vazifeyi 
ifa it;in ~ehithkleri lmar Cemiyotinin 
hawladJ~L fl rsat tan islifade cdil· 
mclidir. 

--Klmyager -
HUSAMEDDIN 

Tam idrar tahlili tOO kuru~tur. Biltl· 
mum tablilat. Bah\ekapt, .EmiAk ve 

1
--Eytam Bankas1 kar~1smda 

lzzet bey haw- (1096) 

15 Temmuz 1934 

Blr K·ELViNATQR 
Yaz1n • • • • • evtn1z1 cennete ~ev1r1r 

En asri elektrik otomatik sotuk 
hava dolab1 

Sab~ mahalli: Sahibinin Sesi Nurettin ve $ki. Ankara 
210 lstikUu caddesi, Beyo~lu A. Vetter ve $ki. lzmir 

ADAPAZARI 

Tiirk Ticaret Bankas1 
M:erkezi: .&da.pa.zar1 

Istanbul $Ubesi : Dordiincii Vakrf han zemin kat 
Komisyon ve Ticaret k zsmr: 
GalatG $Ubesi 
Uskiidar $llbesi 
ltimadt Milli 

Sermayesi: 1,200,000 
lhtiyat ak~esi : 130,000 

$UBELERI 

Tel. 22042 
Tel. 23623 
Tel. 43201 
Tel. 60590 
Tel. 41937 

Bandarma - Ba~hn - Biga • Bilecik • Eolu • BozDyiik • Burs3 
Duzce • Eskifehir - Galata - Gemlik - Gerede • Geyve 
Hendek- lzmit - Karamursal - Kuta~ya - Mudurnu- M. KemalPata 

Safranb!>lu • Tekirdag • Oskiidar • Yenitehir. 

Miisait $artlarla mevduat, havale kabul eder. Tahsile senet 
alzr. lkraz muamelesi yapar. Mevduat /aizleri 

miidiiriyetle gorii~iilerek tesbit edilir. 

Komisyon ve Ticaret k1sm1 her nevi emtiai 
ticariye sab§1na delalet eder. 

( ltlmadl Mllli) kendl slgortas1d1r. 

Naf1a V ekiletinden: 
<;ubukderesi iizerinde beton olarak lusmeo iota edilmit olao 

barajao geri kalan kaamanan bitirilmesi ve bu baraja ait muavio 
tesiaabn yapalmasa ve beodio iotas• esnasanda <;ubuk~aya sular~mo 
aktblmasma temio edecek muvakkat mecralarao a~almasa ve inpabo 
tatbik ve icrasaoa muktazi biitiin ameliyat kapala zarf usulil ile 

mtinakasaya kooulmu§tur. Muoaksa 5 Agustos 934 taribioe mUsadif 
Pazar gOnii saat 15 te Aokarada Nafaa Vekileti Miistetarlak maka· 
mmda yapalacakbr. Taliplerin cari seoeye mabsu Ticaret OdaSJ ve 
ehliyeti fenniye vesikalara ile (67.500) liralak temioab muvakkateyi 
bamilen aym guo ve saatte Komisyonda buluomalan lizamdar. 
Talipler bu busustaki tartoameleri (20) ter lira mukabilinde Aokarada 
Nafta vekileti Malzeme miidurlgiinden tedarik edebilirler. (3871) 

Duvarci Ustas1 Aran1yor 
Siimer Bank istanbul Subesinden: 

U~ak $eker fabrikamazda 2·3 ay siirecek montaj itleri i~in 
15 duvarca ustasma ibtiya~ vardar. • 

Bu ustalar atet tuglalar10da ~alatma, ve kazan aksamaoa 
orebilecek iktidarda buluoacakbr. Keodilerine fabrikada Yeya 
u,akta yatacak yer ve ogle yemegi temin edilecektir. 

Bu miiddett i~io U,aga gitmek isteyenlerin, tercOmei hal ve 
ehliyetoamelerile tubemiz miibayaat Servisine derhal mOracaatlan. 
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Slit 
Veren 

Annetere 
F osfatl1 Sark ·Malt Hulisas1 ' Kullananaz. SUtUnUzU arttarar. 

Cocuklar•n kemlklerini 
kuvvetlendirir. (795) ; 

Deniz yollan 
I~LETMESt 

Ac~nteleri: XarakOy • JrOprtbfl 
Tel. 4 2362 - Slrkeci MQhl1rdarsadt 

Han Tel: 227'0 

1zmir siir'at 
iskenderiye yolu 

IZMIR vapuru 
17 Temmuz 

Sail 11 de Galata r1hbm1Ddan 
kalkacak dojTu lzmir, Pire, 
lakenderiye'ye gidecek vo 
donecektir. "3898, 

Barbo yolu 
BURSA vapuru 16 

Temmuz 
Pazartesl 19 da Sirkeci 
r1httmmdan kalkacakbr. (3899) 

T rabzon yolu 
Cumhurlyet vapuru 17 

Temmuz 
Sail 20 de Galata rJhbm•n-
dan kakacak,. Gidi1te Zon· 
guldak, 1nebolu, Sinop, Sam· 
sun, F atsa, Gireson, Vakflke· 
bir, Trabzon, Rizeye. Doniitte 
bunlara ilaveten SUrmene, Or
duya ugrayacaktrr. (3876) 

THE TURKiSH AMERiCAN 
Shipping and Trading eo 

Hayrl • Arabotlu we ••rtkl 
American Export Linea Tile 
Exporl Steamalp Corporauon 

NEW • YORK 
Her on gflnde bir Neryork 1le lim• 

a1maa arasmda muntazam p~sta: 
Her aym 10, ve 16 inci COnlert 

Xev • York,'dan hareket. -Yalnnda Nev· York'dan ~lecek "fa-
Jtlrlar. 

Exmouth Yapuru 6 Temmu?.a do~ru 
Excelsior vapuru 17 Temmuza dogru 
Examlna vapuru 4 agustosa dogru 

. -1 akmda l\ev • York, Fladelfiya n 
Eofitona J~in yolcu ve e~yay1 titariye 
alarak hareket edecek V!'.purla:-. 

Exmouth vapuru 0 Temmuza do~ru 
Excelsior vapuru 20 'l'emmuza dogru 

Examlna vapuru 7 agustosa dogru 
Kum~anya, mn~tcrilerinin menaftini 

tlaha ly1 hlzmet ve tevka!Ade serl pos-
talar . laktim emelile lskenderiye Teya 
lfa.rsllyada aktarma suretile ve do~ru 
hno~mento Jls Nevyork i~n me2kC.r 
11manlardan muayyen tariblerde barekel 
~en ekspres ve IQks npurlarma yolou 
'te e~yayl ticarfye kabul edece:ttir. 

Eu vapurlar Amertkamn dahill n 
tinton vllAyeUcri Ue Xanada, Golf, lltk• 
tlka ve u 3 Angelos fle San F'ran&skt 
&Attie vesalre bntnn limanlar i9n 
tlotru Konf1Dento ile euayt ticarlyt 
kabul eder, 

Fazla tafsilAt ~n Oalada'da 6 nael 
'Vaktf ( Eaki Arapyan) banmda i nua 
latta Hayri • Arabo~u Tt iperikl mo.ra-
eaat. Te~ •.4967·8-92:-i (797) 

Terl Kesmek 
Zararl1d1rl ••• 

Sakan bir takam terkibi me~hul 
Ul~arla terinizi kesmege 

kalkatmayamz. 

SUDORONO 
PERTEV 
KAT'IYYEN TERI KESMEZ, 

Sadece 

mecras1n1 degi§tirir .. 
Ondan dolay1 da hi~bir zarar1 

dokunmakuun, koltuk altlanna 
sUrUiebilir. 

Zayi - Vefa orta mektepten 932 
~ene11i ald1~1m ~ahadetnameml kaybetttm. 
Yenls!nl alacagtmdan .St~Inin h'ftkma 
roktur. •27 Cavit 

Kad1koy Sulh !era Daireainden: 
Kehmet Balm beyin Niyazl ve Recal 

beyler ve Saibe hantm ile f&Jl&n ve 
mn~tereken mutasamr oldaJu n 10000 
lira k1ymeti muhammeneU Goztepede 
Mehmet erendl sokaJmda 98 No h 
elynm sebzecl dQkkAm Ue lttisalinde 
95 No 11 n arka taraf1nda. bahc;e ve 
tuyuyu ve btr odali ahm b&vi bir bap 
Ekmekc;l fm01 "ft yene 660 lira klymetl • muhammenellk mesknr aokakta net n 
yew 70 No It mnfrez ve bir tuyuyu 
hnl malumnlhudut arsa "fe yene 100 
lira. klymetl muhammeneli mezkQr ao
kakta ve demir kap1h eaki i9 yeni 
101·1 No h mufrez arkla ve yene 1200 
lira ktymeti muhammenell mezkO.r so· 
kakta eski 46 ve yeni 9 No 11 ve hat 
boyu sok~mda "fe hat gtlzergAbmda 
blr k1ta arsa ve yene mahalll mezkQrda 
sabray1 oe&dit mahallesinde n hat bo
yunda eski 26 ve yeni 4 No h mtl~te· 
rek kayuyu havi ve SOO lira loymeti 
muhammeneli muhtac1 tamir: bir dnkkan 
ve yene mahalli mezkO.rda 350 lira k1y· 
metl muhammenell ve eskl 25 ve yenl 
6 No h m11htac1 tamlr bir dQkkA.n ve 
yene mahalll me:r.ktirda 1800 lira kty· 
metl muhammeneli eskl 12 Te yeni 
8 No h n maJumOJhudut bah~eyl ve 
mn~terek bir kuyuyu havl kahve dtlk· 
kanmm izaleyi ~uyu suretile satllmast 
hakkmda KadtkOy birinei Sulh Hukuk 
Hakimli~inin olbaptaki ilfm11 tlzerine 
ac;tk artttrma ila sahlmas1 hissedar· 
lardan Saim bey tararmdan t.alep 
edilmeklo dalremizce meztir emvale 
nztyet edilerek satthnas1 l~ln karar 
verilml~ vo tarlhl 11Andan itlbaren es· 
bab1 mOrncaata dairemizde a~tk bulun· 
durulan sah~ ~tnameslnde mubarrer 
fi!&rait dairesindo ve pe~in para ile 
lo/S/984 tanhine tesabtlf eden ~r~amba 
gnnn saat U ten 16 ya kadar XadJkOy 
sulh mahkemesi lcra dalresiude satlla· 
ca~t ve yovmi mezkurda sa.tlf bedeli 
mubammeninin (l/0 76 ni bulmad1~1 
takdirde en son artt1ramn taahhndll 
baki kalmak tlzero mozayedenin on be~ 
gon daha terndidi ile 1/9/934. tarihlne 
tesadaf eden cumartesi ganu ayni sa· 
atto en c;ok arttnana ihalei katiycsi 
icra kllmacag1 ve mer.kur emvalin satt!} 
tarihlne kadar mOteraklm nrgl bor~la· 

rma hlssedarlanna ve resml dellaliyesi 
eatJctya ve ihale pulu mt'l~terisine ait 
olrnak nzero sat1laca~t icnl ve iflAs ka· 
nununun 126 c1 maddesi mucibince 
lpotek sallibi alacakhlarla dlger alaka· 
darlann gayrl menkul Uzeeindekt hak· 
lanm ve hususilo faiz ve masrafa dalr 
olan iddialartm cvrak1 mosbitelcrilo 
ylrmi gUn ic;.tmle da!rel fcraya bildirme· 
lerl ve aksl halda haklan tapu sicllle· 
rlle sabit olmadtk<;a sat1~ bedelinln 
payla~masmdan hari~ kalacaklan YO 
talip olanlann 0/0 7,5 teminat ak~esi 

vermeleri laZim geldigi ve fazin malumat 
almak tstiyenlerin dairemizin 984·1 007 
No. h dosyasma muracaat eylemeleri 
lOzumu ilan oluour. 

Istanbul Aaliye Mahkemeal 
Biriuci Ticaret Dairesinden : 

Edvar ~lrinyan efendinin l/1/980 
tarlhli ve 77 lngiliJ liras1 9 ~ilin 11 
Pensi mubtevi ve 6 eeno vadeli Yon 
ve Pamuk lpli£ti ve Akmi~o ve sairt 
imaline mnhsua Tnrk .Anonlm ~irketinin 
bonosunu zayi eyledi~inden iptaline 
karar verilmesi talobllo vaki mnracaatl 
nzerine mezkO.r bono kimin yedinde ise 
45 gUn zarfmda mahkerneye ibraz edil· 
medl~l takdirde lptal edilece~i lnzumu· 
nun pzetelerle ilAnma karar verilmi~ 
oldukundan keyfiyet tlcaret kanununun 
68~ inci maddesi mueihlnce il!n olunur. 

(424) 

Aeele 

BIR SATICI KIZA 
ihtiya~ vardrr. Taliplerin her 
gUn 10 - 12 kadar Sirkeci 
Sanasaryan Han 38 numaraya 

mnracaatlar~. -(1 134) 

lst.anbul ' Uncn icra memurlu~undan: 
Tamamma Hl2 bu~uk Ura k1y· 

met takdJr edilnen Beyazttta So~anata 
mahalleslnln Eekicami Yenictetme aoka· 
IJnda eskJ 18 mukdrrer, yeni 10 No.h 
han~nin tamarm ac;1k arhrmaya konnl· 
mu~ olup 14/7/98., tariblnde p.rtnamesl 
divanhaneye tal!k edilerek 16/8/934 ta· 
rib1ne mnsadit ~artamba gUutl saat 1• ten 
16 ya kadar tstanbul 'nnco icra dalre· 
aJnde &Qlk artmna Ue satllacaktlr. Ar· 
t1rmaya lftlrak lctln ytlzde 7,5 teminat 
ak~eel ahn1r . .MOterakim vergl ve bele
dlye, valor lcaresl mn~teriyd a.ittir. Ar· 
tlrma bedeli hisseye isabet eden mu· 
hammen lnymetln ynzde 75 ni buldu~u 
takdirde ihalesi yapllacaktlr. Aksi halde 
en son art1ranm taabhndU baki krumak 
t'lzere artlrma on be~ gun daba temdit 
edllerek S0/8/934 tarih!ne musadif per· 
~embe ganu aym saatte en c;ok arh:-a· 
na ihalesi icra edilecektir. 2004: No.h 
icra kanununun 126 nc1 maddesine tev· 
fikan lpotek s:~.blbi alacakhlarla di~er 
allkadarlarm ve irtifak hakk1 sabipleri· 
nin dabi gayri menkul nzelindekl bak· 
larm1 ve hususlle faiz ve masarife dalr 
iddialanm evrak1 mnsbitelerHe yirmi 
gnn i~lnde icra dalreaine bildirmeleri 
lAztmd1r . .Aklrl halde haklan tapu alcil· 
Jlnden aablt olmaJ1k~a sat1~ bedeli· 
nln payl~masmdan barl<t kahrlar. Ala· 
kadarlann l~bu maddeler abkArnma gOre 
hareket etmelerl ve daha fazla ma!Qmat 
almak istiyenlerin 984/1>49 dosya nu· 
marasllo dalremlze mnracaatlan Win 
olunur. (1122) 

lstanbul be~roei 1cra memurlugundan: 
Tamam10a ytminll tl~ ehll vukuf 

madfetUo (13589) lira ktymet takdir 
edilen KadtkOy Cafera~a mahalle~inde 

Kirltos Hac1 ~nkrtl sokak eski 1 mn· 
kerrer yen! 2 numarah maa bah~e b!r 
bap hanenin tamamt ac:tk arttJrmaya 
~1kanlrm~ olup l/8/'U34 tarlhinde ~art· 

namesi talik edillp 16/8/934 tarihine 

musadif per~embe gOntl saat H ten 

16 ya kadar !stanbul 6 inci lcra daire· 
einde paraya ~evrllecektir. Arttumaya 
i~tirak f~in klymetl muhammenenin 0/o 
7,6 nisbetinde temlnat ak<;esi altmr. 
MtltE'raklm vergl, belediye, vaktf icarosi 
mQ~teriye aittir. Arttuma muhammen 
ktymotin 0/0 75 ~ini buldugu takdirde 
lhalel katiyesi icra edilir. Aksi takdlrde 
en son arttn-anm taahhndn baki kal· 
mak nzcre 15 gOn daha temdit edllerek 
1/9/93!1 tarihino mosadlf cumarte~l gtlnU 
saa t 14 · 16 ya kadar mtlzayede icra 
edilir. 200J numarall icra ve iflas ka· 
nununun 126 neJ maddeslne tevfikan 
lpotok sahil>i alacalthlarla dlger aHika· 
daranm ve irtifak bakk1 aabiplerinin 
dahl gayri menkul nzerindeki baklan; 
hususilo falzi vo masarife dair olan id· 
dialanm evrakl mnsbitelerile 20 gOn 
ic;inde icra daireslno bildirmeleri llznn· 
d1r. Aksi halde haklan tapu slcillerile 
E&blt olmadtk~a satt~ bedehn!n payla~
masmdan haric; kalacaklan ve alakadar· 
hmn i~bu maddei kanuniye abkAmma 
tevf1kan ltareket etmelerl ve d&ha fazla 
malQmat almak 1stiyenlerln d&lr&mizin 
8~/1769 numarafl dosyamna marac&atlarl 
lnzumu 11A.n olunur. (1138) 

Dr. KEMAL NURI 
CJl\ ve Ztlbrevt hastaltkla~ 
tebasStm Rumeli Han No. 16 
Beye~lu Telefon: '0163 

Istanbul b~lnel icra memurlu~un
dan : 

Satllmasma karar verilen bir tabura, 
p•~rdeler, blr ))Crtmanto n blr~ok bah 
ve kilim 23/7 /98• tarihine mtlsadlf Pa
zartesl gQnQ saa\ 18,~0 dan 1tlbaren 

Istanbul Sandal bedesteninde ikinci a~1k 
artuma Ue sattlac&gtndan istiyenlerin 
gOsterilen gtln ve saaUe maballinde 
bulunmalan Uan olunr. (1188) 

Gayri miibadiller takdiri k1ymet 
komisyonundan: 

Pazartesi 16 Temmuz 1 No. daD 548 No. ya kadu 
f;a11amba 18 " 549 " (690 • • 
Per,embe 19 ,. 691 ., 861 , ., 
Alacaklar1 mecmuu 1000 liray1 ge~meyoo •• karu Dlmaralan 

yukarda yazab olan gayra mtibadillerin binde 4,3 nlabetiDcfo aakit 
ittihk&klanu almak Gzere bizalarmda ahterileD aiDierde komlqoaa 
mnracat etmeleri. CS918 

Sabah erkenden - Ak1am gag vakte kadar 
lOnOn her zamamnda 

Yalmurlu, bulutlu havalarda 
80zel resimler g1kar~ak 

ve naticeden eYelca emfn ohnak iviri 

SERi 

KODAK -VERiKROM 
FiLMiNi KULLANINIZ 

lkl emiisiyonlu 
Sonderece 

ortokromatik 
yUksek sUr'at 

fazla hassasiyet 
Jelatinl mat 

100 ojo anti -Halo 

Kopyalar1n1za 11 VEL OKS 11 klftadtna bastanmz, daha 

canla ~akar, detaylar kaybolmaz. Senelerce sararmadan 

dayanar. Kopyalaran arka11nda 11 VELOX 11 kelime-

alnl temlnat olarak arayanaz. ( .. (825) 

Tiirkiye Hililiahmer Cemiyeti 
Merkezi Umumisinden: 

Egkf~ehrin Karac~ehlr koyn ctvannda kafn Hilaliahmcr morkoz anba.· 
nnda bulunan razla bak1r ( Kazan, tepsl, saban, tencere, tava, vesaire ) 
edent1 ve aynca ostnbe~, nrnik, neft, ~iri~ vc alllrninyum toz boya 
19 Temmuz 198• pertombe gonn saat 14 den 17 yo kadar a~1k arlttrma 
auretile satJlacagindan alakadnr olan tallplerln yevmi mezkOrda Baktr c~ya· 
8Ulln mubammen klymetl olan 182800 kuru~un ve di~er boya malzomeslnin 
klymetl muhammenesl olan 67200 kurufun ynzde onu nlspeUnda depozlto 
akctelerile anbarda te9ekkUl eden sat!~ komisyonuna moracaat eylemeleri. 

Gerek mnzayedoye l~Urak edecekleri ve gerek satJlacak di~~r ma.lzemeyi 
gormek tsteyenleri anbara getirlp goturmek ic;ln her gDn saat 18 te kOprll 
ba~nda bakkal Utlf biraderlerin dnkkAru onnuden anbara alt bir otobus 
hareket ettlrllece~l Uln o!unur. (1124) 

c -· ~ 
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SiVRiSiNEKLER 
TEH-'LJKELiDiR 

• •• ·onlara-'FLIT ·ue 61dOrOnOz~ 
51~ risln~kiertn acakll IS!rlfl eK88• 
rl;a Humm8Y• vlt Olumu lntaQ 

d r. Adl ve teslrden lrl ha,arat 
:,:urUcU mayllerin latimall lie 
slvrlslneklerln ka9ma1arma ae
beblyet verlr ve Binnetlce tuhhat 
ve hayatmiZI teMikeye koymuf 
olursunuz. Buna meydan verme· 
mek l9in FLIT dlirt harfll F·L·I·T 
tedarik edlnlz.Siyah ku~akh ve as 
ker resimll aar1 tenekeleredlkkat 
.Ne onlara muelr:ren talep edlnlz. 



. 
SabJrsiziikla beklenen 

·~ me~hur 

• 
II 

Her yerde birinciliti m.uhafaza etmit ve 
. cihan,umul bir tihreti haiz Fotograf Makineleri 

nihayet ge~di I 

T:araff B:a9aklar:a 
Zarif ve kitotlk oldugundan bir yelek 

cebinde bile ta,Inabilir. 

iSTiMALi GA YET KOLAYDIR Emsa1siz cins ve mUkemmeliyetl itibarila herkas taraf10dan terciheR 
kullamlmakta va her yerde aranmaktad1r. Bilhassa zab1ta m.em.urlarma., K1z ve Erk.ek 

talebeye ta.yam tavsiyedir. Cildinin taravetinl idame i~in behemehal 
P 0 K E R tlra, bt~aklar1n1 kullanmalldtr. 

Fiyat1 mutedil ve her keseye elveri~lidir. Yalmz markasrna dikkat . ediniz. 

ANKARA sat1~ deposu : $ark Pazar1 Sofo Zade Mehmat Em1m. 
IZMIR satt'l deposu : Udemlt11 HOseyln HOsnU Bey matazasrarr. 
"'AMSUN sah~ deposu : Duraun Etref $1rketl. 

BDtOn dOnyada 
mevhur 0 • 

I 
Pillerl ve 

CEP FEN ERLER i 
8ayet pratik, istimall kolay ve son derece istifadelidirler. 

Boyu kii~Uk takat zarlt olmakla blr yelek ceblnde ve hantmtn 
el ~antastnda muhataza edilebilir. Bilhassa seyahat i~in elzemdlr. 

Karanhkta en mDkemmel bir muhaf1z oldugundan herkesin yanmda 
bulundurmas1 kat'iyen IAz1md1r. 

Umumi depo ve sat1~ mahalli Istanbul Tahtakalede No. 10 

S A -T i- E 
tarafmdan VERESiYE satllan 

elektrik cihazlan aayesinde 

Sayfiyede Rahat 
YEDl SATIS MAGAZASI: 

Metro Han 
Cumhuriyet meydana 
Necati Bey laddeai 
Elektrik Evi 
Muvakkitbane cad. No 83 
~irketi Hayriye iskelesi 
23 Nisan caddesi No 19 

Beyoglu Telefon 
Taksim , 
Sala puara .• 
Beyazst , 
Kad1k6y , 
Oskndar • 
Bliylikada 

44800 
40918 
43439 
24377 
60790 
60312 
55128 

(950) 

Ankara Yilksek Ziraat EnstitiisQ 
Rektorliigiinden: 

YUksek Ziraat EnstitUsUnun kaloriferli binalariylo aobah binalara• 
nm bef ayhk teshini kapah zarf usuliylo mlinakaaaya konulmu~tur. 
Talip olanlar ~artnamesini gormek i~in enatitn muhasebesine ve mii· 
nakasaya i~tirak i~in do %7,5 teminatlanyle, lhale gilnll olan 4 
agustos 934 tarihine mnaadif umarteai gUnO aaat 15 te eaatitO 
ldare ve ihale komisyonuna mnracaatlan. (3892) 

Siz de 
i$ BANKASI~ndan 
· · bir kumbara aiiniz 

I~ bankastndan kum· 
bara alan on binlerce 
vatanda§, biriktirdikleri 
para ile, bir ka~ sene 
i~inde, hirer sermaye 
ve i§ sahibi olmu§lardtr. 

. . 

Yiiksek Miihendis Mektebi 
Sat1nalma Komisyonundan: Karadeniz sahllinde bOynk blr Qlrkette 

fstlhdam edilmek nzere Tnrbln ve Kom· Mektebimize liizumu olan eczayl bbbiyenin 11n /934 tarihinde 
presorlerde bilfill ~h~m1~ tecrObeli bir yap1lan aleni mUnakasastna verileo fiatler fazla gorUidUgUnden 
TUrk makine motehat stsma ihtlyaQ t6n/934 pazartesi gunii saat 14 do pazarhk suretile ihale edileceil 
vardtr. Taliplerin • tercnmei hal ve bon· ilan olunur. "3862" 
88fVIS V&ra kaJan 81,li6tf ile ~rtl&rtDl "N, _,.......,..IIIIIHIIH1DUIIIIHIIIIUIIIDIDIIIIIIIUtm .. IIUIIIIHIJIIII•tullnllllllllft111111UliiiiiiiiiUIIINtUimiRitiUIII_,_IIIIIU_,.. 

F. sn, rumuzu Jle lstanbul176 No. posta 
kut11111 adreslne bilditmelerL (1117) 

UDUDI nepiyat midiirii: Em. T...._ 
~ Ak,... M•tbeea · 


