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Dahiliye vekili diinden 
itibaren tetkikata ba~ladt 
Gelen musevi aileleri yerlerine 

dOnmege hazirlaniyorlar 
T rakyada bazt musevilere kar

'J vukubulan taarruz badisesi 
hakktnda diinden itibaren esash 
tahkikata ba,Ianmttbr. Tahkikatt 
Dahiliye vekili ~iikrii Kaya bey 
bizzat idare etmektedir. ~iikrii 
Kaya bey icap edenlerle goriite
cek ve mesuliyeti mucip hareket
te bulunanlar derhal mahkemeye 
levdi edileceklerdir. 

Ba~vektl ismet pafa Hz. nin ve 
Dahiliye vekili ~iikrii Kaya beyin 
beyanah musevilerin enditelerini 
izale etmif., muhaceret durmuflur. ' 
Dun yalmz evvelce yola ~tkan Ba
baeski musevilerinden bir ka~ ai-

Karklarellnln umumt manzaras1 

. le gelmittir. 

!;iehrimize gelen musevilerden 
hir ktsmt akrabalart nezdine git
ntitlerdir. Ekserisi Sirkecideki 

otellerde oturuyorlar. Bunlann 
verdikleri malumata gore Edime
de 1300 musevi ailesi vardtr. ~im
diye kadar ancak 100-150 aile gel
mittir. ~u auretle Edirnedeki mu-

Von Papen Hitlerden 
izahat ve vesaik istiyor 
Ba§vekil muavininin vaziyeti yeniden 

~ok kuvvetlendi 

Satdan ltlbaren DldDrDien Berlin hDcum k1talar1 relal ceneral 
, Ernest ve von Papen blr ka~ ay evvel blr ge~lt resmlnde 

Londra 1 (A.A.) - Daily Te- ' Eger reisic"umhur mare,al Hin
l~graphm Berlin muhabiri bildi- denburg, von Papenin bu talebini 
irtyor: Reisic:umhurun miizahereti- kabul edene, Hitler hiikumetinin 
ne mazhar olan von Papen, Roehm vaziyeti nazik bir safhaya gire-

. b.rafmdan idare edilen suikast~i- bilir. 
lerin idamlart esnasmda oldiiriilen 
katibi von Rose ile maiyetinin te~-
kifi haklunda t .._k'k I . . . au 1 at yapt masl-
Dl tstemttllr. 

tdam edilenlerin listesi gittik~e 
artan rakamlar gostermektedir. 
Resmen 46 idam bildiriliyor. FA

[Devama ildDci aahifede] 

sevilerden pek az bir ktsmtmn 7 

ret ettikleri anlattlmaktadar •. 

Liileburgaz ve K1rklarelinden 
gelenler biraz daha fazladtr. Hii-

[Dnam~ I iDci ..t.ifede] 

Gazi Hz. 
Diin ak§am Yalovadan 

Ankaraya hareket ettiler 
ICaramGnel 7 (Huwil) - Ba

yiik Gazimiz bugiin saat 16,45 te 
Ertuirul yatile .Yalovadan Kara
miirael aahilini takiben lzmit iati-
kametine gitmitlerdir. Gazi Hz. ni 
hamil bulunan yah goren halk 
kafileleri, aahilde toplanmttJar ve 
biiyiik reisi hararetle alkttlamtt· 
lard1r. 

Istanbul 7 (A.A.)' - Iran $a
hintaht Hz. ile birlikte tehrimizi 
tetrif buyurmut olan Reisicumhur 
Cazi Mustafa Kemal Hz. bugiin 
saat 18 de Yalovadan mu,Ia De
rinceye ~lkma,.Ia ve orada huausi 
trene rakip olarak Ankaraya av-
det buyurmutlardtr. . 

Hariciye vekili Tevfili Riittii 
hey de Gazi Hz. nin refakatinde 
Ankaraya avdet etmitlerdir. 

Avusturyada bombalar 
Avusturya hiikumeti 

yeniden tedbirler ahyor 
Viyana 7 (A.A.) - Avustur

yanm mubtelif n~ktalannda 

hombalar patlamtftlr. Y aln1z 
maddi zarar vardtr. 
0~ ,baytar, Nazi taraftart faali· 

yette bulunduklarmdan .azledil
mitlerdir. 

ihtilrV. k...,.t ... 
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Kayzkcrligr kurtarmak icin .. , ~ 

Eski sandal· alemleri 
yeniden-canlandirdacak 

Goksu deresinde biiyiik bir sandal 
eglencesi tertibi dii§iiniiliiyor 

GGkau deresl 
Kaytk~1lar, motorciiler c:emiyeti 

memlekette hallun kaytga kartt 
ragbetini artllrmak i~in son dere
ce ~ahflllaktadtr. Kaytk~thgm, ka
ytk gezintilerinin, halkm kaytga 
kal'ft alika11nm gunden giine son· 
diijiinii goren c:emiyet bu ite dort 
el ile sartlmttllr. 

Kaytk~alar Kaitthanede bir lia
Jlk giinii yapmak iatiyodar. Ka· 
ytk~tlar ve motorciiler c:emiyeti bu 
kaytk giinu ve kay1k~Ihg1D ilerile
meai, memleketin kaytga karti 
alikasmm fazlalafm&SI i~in taaav
vurlannt bir rapor halinde bele
diyeye vermittir. Bu raporu haztr
ltyan kay1k~tlar, motorc:iiler kii
~iik deniz nakliyah cemiyeti umu
mi katibi Ali bey kendisile gorii
ten bir muharririmize ~unlan an
latmtthr: 

- Venedigin en goze ~arpan 

en cazibeli tarafa oradaki gondol 
hayahd'll'. Sui Venedikte gondo
la binmek i~in oraya giden sey· 
yahlar vard1r. Halbuki lstanbuluQ 
Bogazi~isi, buradaki mehtap vo 
sandal ilemleri, Goksu, Kagatha· 
nedeki sandal alemleri diinya ede· 

biyatma ge9J1ittir. ' 
.Sandal ilemlerini c:anlandtr: 

mak i~in bir taktm tasavvurlart• 
mtz var. Mesela Goksuda bir san
dal alemi yapmak, bir mehtap ge
cesi ... Belediyeden Goksu deresi· 

• nin renkli projektorlerle aydmla
hlmasmt, derenin kenannda tim
di harap bir halde duran aga~la
rm tanzimini, burada deniz spor· 
Ian i~in baza tesisat yap1lmasJni 
iatiyecegiz. T abii yapac:ag1mtz it-

[Devama ~d sahilede] 

Beyotlunda yakalanan Dq kaqak«;l = Ortada Penegamt. · eaflnda 
metreal Eliza, aolda plyanlat Frl«; Pllfkl 

( Tafsllat iklncl sabifemlsde ) 

- Soldaki bnkkal, pirincin kilosuna 5 

~ru~ :zanuaetmif, ihtikar yapayo~l .. 
'})1 

Bu hal pirincin kilosunu ktrka satan 

•oldak.i bakkaltn bamiyetme dokundul .. 
<;arfJdak.i ticari seviyenin llozulma: ,l ~una bir ~~re bulmali ivin d\ifiind.ii, l' Ye o da pirinci 45. e ~akardal.._ .,. 

aina gonlii rUJ o!machl .. , r l!t9ca.4 



Sabife 2 

f' Trabzo~- Iran 
\" olun ufak tefek 

noksan lan tamamlan1yor 
Karakose 4 (liuausi)- Trabzon 

Iran transit yolunun tamamen 
mUkemmel bir hale getirilmesi 
karnrJa,tmlma,t.r. 

Vali Umadeddin bey, refakabnda 
nafia miibendisi Niyazi bey bu
lundugu halde Sa~dagma kadar 
gidip §OsayJ tefti1 etmi~tir. $osa· 
daki ufak tefek noksanlar tamam
lanacak ve baz1 noktalar tahkim 
edilecektir. 

Kay1k~1llk 
(Ba$ taraft 1 inci sahilede) 

te belediycnin yardtmma pek zi
yade ihtiyactmtz var. 

Goksu boyle projektOrlerle ay
i:lmlattlmca orada binlerce sanda
lm yapacagt t-ehrayini diitiiniin. 
Her sandala hirer metale koyaca• 
gtz. v e ilk gece alemlerine halkl 
adeta bedava denilecek derecede 

ucuz bir fiatle aoturecegiz. 
Bundan batka Kagtthane dere· 

sinde de bir kaytk~tlar ve kaytk 
safas1 giinii yapacagtz. Buna bir 
~ok lstanbullulart, gazetecileri da
vet edecejiz. 

Bundan hatka Kalam•t koyunda 
mehte.p ilemleri tertip edecegiz. 

Sonra bu agustosta Bebekte ve 
yahut Bogazm ba~ka bir yerinde 
deniz sporlan, kaytk yan~lan ya
pacagtz. iran ~aht Hz. nin istan
hulda bulunduklan suada yapt
lan gece i.lemini halk ~ok begen
di, Bilhusa binlerce sandahn me· 
f.Blelerle deniz iistiinde duru;lan 
nefis bir manzara idi. Agustosta 
ucuz: me~alelerle bir ~ehrayin da
ha yapmak istiyoruz. Bu suretle 
halkt deniz sporlarma bilhassa ka
yJga, kaytk yan,larma ah~hrma· 
ga ~aii~acagtz. 

- istanbulda kaytk gunden gii
ne ek~iliyor. Bilhassa Bogaz ve 
Adalard a . . . 927 senesinde Heybe
lide 30 kay1k vard1. Bugiin ayni 
yerde 9 kaytk yok. Bogazm Ana
dolu ktytsmda biitiin kaytklar 49 
tanedir. Tekmil lstanbulda da 
3000 kay1k vardtr. 
Mesela eskiden istanbul Bahkpa-
2an cihetinde 150 kaytk vardt. 
~imdi bu 65 kay1ga dii~tii. Kara
koy cihetinde de timdi 25 sandal 
~ar. 

Von Papen 
(S.. tarah 1 inei eabifede) 

kat reami a1fah olm1yan kimaeler, 
Munichde 122, Berlinde 73, Brea
lauda 54, Dreadende 5, Stuttgartta 
1 idam yapaldiglm aoylemekte
Ciirler. 
I Berlin 7 (A.A.)- Havas ajan
ai bikliriliyor: Batvekil muavini 
von Papenin arkadatlart olan 
mevkuf milli aoayaliat riieaanm 
tahliyeai, mumaileyhin vaziyeti
nin timdilik istikrar bulduguna 
hiikmettirebilir. Habrla.rdadu ki, 
~on Papenin en yakm meaai arka
"datl von Rose, batvekil muavini
Din odasmda tabanca ile o}diiriil
miit ve bizzat von Papen de dera
kap tevkif edilerek bir ka~ giin 
oezaret albnda bulundurulmuttu• 

oldDrDienler 
r Paris 7 (A.A.)- Berlinden bii
Clirildigine gore, eski naz1rlardan 
il'ratviranus 3 haziran hadisesin
ile olenler araamda bulunmakta
~hr. Soylendigine gore von Pa
pen, mesai arkadatlarmdan bazt
larmm oliimiine sebep olan icraat 
hakkmda M. Hitlerden izahat is
temis ve kendilerine karst tevcih . . , 
olunan h1yaneti vataniye ciirmiinu 
isbat eden ve.aik gosteril_mesinde 
tsra.r eylemiftil' 

( au Sabahld Telgra.flar ) 

M. Barthou Londraya gidiyor 
F railSiZ-meclisi hariciye enciimeninde 

miihim izahat verdi 
Londra 7 (A.A.)- Fransa ha

riciye naz1r1 M. Barthou, Paristen 
pazar giinii ogleden sonra hare
ket ederek Londraya gelecektir. 
lngiliz nazulan ile miizakerelere 
pazarteai giinii haflanacakhr. 

M. Barthouya, bahriye naztrt 
M. Pietri, hariciye nezaretinin ba
Zl yuksek memurlara ve bu arada 
katibi umumi M. Alexis Leger, 
Milletler cemiyeti fubesi miidiiru 
M. Rene Massigli ve hariciye ne
zareti miiatetarl M. Charles 
Rochet refakat edecektir. 

Amiral Odendall da FransiZ 
heyeti ile aeyahat edecektir. 

Paris 7 (A.A.)~ Havas ajanst 
bildiriyor: Meclis hariciye encii
meni dun M. Barthounun miihim 
izahabm dinlemittir. 

Hariciye nazm, aon Alman ha
diseleri munaaebetile Fransa aley-

l K1ymetli bir iltifat 
~ahin§ah Ilz. Tokathyan 
oteli miidi.irii Vahap beyi 

Irana davet etti 
~ahintah Hz. Ankaraya gelir

ken ve avdet ederken tevakkuf 
ettikleri yerlerde yemek ve sair 
aervis ciheti T okathyan oteli mii
diirii Vahap bey tarafmdan te· 
min edilmi-tti. ~a.hintah Hz. bu 
defa Bayburtta Vahap beyi hu
zurlarma kabul ederek bu aervia
lerin intizammdan ve Tarabyada 
Tokatbyan otelinde gordiigu mii
kemmeliyetten pek memnun ol
duklarmt soylemi,ler ve lranda 
lhir kutm otellerin idaresi 1~m 

lsvi~reden bu i,ten anlar i1- adam· 
lart getirtmek arzusunda iken 
bundan ·sarft nazar eylediklerini 
beyan etmitlerdir. 

~ahintah Hz. Vahap beyi ve 
temsil ettigi miiesseseyi bu itler· 
le alakadar olmak ve icap eden 
huaus.lar hakkmda miitalea be· 
yan etmek iizere Tahrana davet 
etmitlerdiT. $ahintah Hz. 4iik
ranlar1m arzeden Vahap beye 
bu itlerin bir Tiirk tarafmdan ba
~f-arilmaamdan bilhana memnun 
olacaimt ve aefir Sadtk Han ile 
te.maata lbulunarak sonhahara 
doiru kendisini bekliyeceklerini . 
ve bilhaua himayelerinde bulun
durmakta olan oteller i~in maddi 
ve manevi yardtmt eairgemiyece· 
iini ili.ve eylemitlerdir. 

Hudut komisyonu 
Tiirk - Bulgar hududuna 

i~aret koyacak 
Edirne 5 - Tiirkiye Bulgaria

tan hudut haritasm1 tanzim et
mek iizere Tiirk ve Bulgar milli 
mudafaa vekaletleri miimessille
rinden miirekkep bir heyet tehri
mizde toplanmaktad1r. 

Bulgar zabitleri Edirneye gel
mitlerdir. 

Komisyon tehrimizdeki miiza
kerelerini miiteakip hudut iiz:erin
de dolatarak arazi uzerine itaret

ler koyac.akbr. 
Bulgar zabitleri otomobillerle 

tehrimize gelmif.ler ve resmi ma
kamlan ziyaret ederek Avrupa 
~teline yerletmitlerdir. 

hinde yaptlan yalan ne,riyab mii
naka~ya liizum gormedigini tas
rih ettikten sonra, Fransamn ha
rici siyasetini heyeti umumiyesi 
itibarile toyle tavsif etmittir: «Her 
yerde ve nerede olursa olsun sulh 
imki.nlarmt ve zamanlarmt ara
mak. Bu siyaset Milletler cemiye
tine s1k1 s1k1ya baghdu.» 

Miiteakiben M. Barthou, Ro
manya ve Yugoslavyaya yapbg1 
ziyaretlerin evvelce Lehistan ve 
Cekoslovakyaya olan ziyaretleri
ni tamamlad•imt ve evvelki ziya
retleri gibi bunlarm da Franaanm 
Milletler cemiyeti ~er~evesi i~in· 

de itifaklarm1 tarsin ve teyit ey· 
ledigini gostermittir. Naz1r sulh 
imkin ve zamanlarmm her taraf
ta aramlmasi tezini tekrar ele ala
rak Sovyet Rusya ve diger alaka
dar memleketlerle yaptlmakta 

Delilik yuziinden 
bir aile faciasr 

Husameddin bey zevcesini 
kesmek isterken ag,rca 

yaraJanarak oldtl 
Evvelki gece, Kuledibinde 

Cielilik yiiziinden hir aile faciast 
olmuttur. Tahkikattm1za gore 
~ocuklart kurtarma mektehi es
ki muhasebecisi Huaameddin 
bey, gece yatarken birden hire 
delirmif, ve eline ge~irdig~ bir 
jiletle yamnda uyuyan zevcesi 
Sabiha hammm boynunu, me· 
mesini kesmege lb&llamtthr. 

Can actsile uyanan zavalh ka
(hn, kendisini kurtarmak i~in 

kocasile bogu,maga batlamlf 
mucadele esnaamda, ve Sabiha 
hammtn jileti almak i~in kocast· 
nm kolunu biiktiigii strada us
tura Hiisameddin beyin boynu· 
na saplanarak ag1r surette yara-
lanmasma sebebiyet vermittir. 

Kart kocamn feryadmt duyan 
komfular polise haber vermitler
Ciir. Poli•ler odaya girdikleri za· 
man kart Jcocayt kanlar i~inde 
baygm bir halde bulmutlardlr. 

Yarahlar, derhal Sen Jorj haa
tanesine kald~rtlmttlardtr. Fa
kat bir muddet sonra Hiisamed
<Iin bey, hastanede olmii~tiir. 

Su yiiziinden .. 
Bir gen~ ayni koyden 

birini oldiirdti 
Malatya 3 - Malatyanan Hact 

Halil oglu ~iftliginde su yuzUn· 
den bir kavga olmu~, nibayet it 
bUyumiit ve koyden Mehmet oglu 
Mustafa tabanca kurtunu ve kama 
vurutlarJ neticesinde almii§tiir. 

Katil Ke~olar koyiinden Vahap 
oglu Abdullah adb bir gen~tir. 
Vakadan aonra ka~an katil dUn 
ak,ama dogru yola ~tkar1lan mUf
reze tarafmdan takip edilmi~ ve 
yakalanmafbr. Katilin tabanca ve 
kamasa da elde edilmi§tir. Tahki· 
kat devam etmektedir. 

Kapatllan sinemalar meselesi 
Ankara 7 - istanbulda ka

pattlan sinemalar miinasebetile 
dahiliye vekaleti, dariilaceze res· 
minin tahsili emval kanunu hii
kumleri dairesinde tahsil edile
)1liyecegini maliye yeki.letine 
bildirmi,tir. 

olan miizakereleri bu teze bagla
Mlf ve konu.tmalarm heniiz daha 
sarih izahat verilecek bir derece
ye gelmemi~ oldugunu soylemittir. 

M. Barthou, Viyanada A vustur
ya ba,.vekili M. Dolfuss ile olan 
muli.kabm hiili.sa ettikten sonra 
M. Makdonaldm 7 haziran tari
hinde ingiltere ile Fransa arasm· 
da husule gelen itilaft teyit ve tev
ai ic;in ayni tarihte yapbg1 daveti 
kabul ederek Londraya gidecegi
ni bildirmittir. 

M. Barthou Lotulra miiza· 
kerelerinden hemen bir netice 
beklenmemesi liztm geldigini 
ehemmiyetle kaydetmit ve her 
halde bu muzakerelerin hie; olmaz
aa eaas sulh tartlarml taazzuv et
tiren iti1afm tarsinine muncer ola

caim• •oylemittir. Enciimen M. 
Barthouyu tebrik etmi,tir. 

Heroin ka~ak~tlari 
Biri kadtn ii~ ka~ak~t 

yakalandt 

Polis ikinci ,ube ka~akc;tlak bii
rosu latanbulda yeni bir heroin 
fabrikast meydana ~tkarmtttlr. 

Bundan bir ay kadar evvel ;l;a
btta Beyoglunda Ttmbm mahalle· 
sinde oturan Karl Fenegant ile 

metresi Elizanm heroin ka~ak~t
hgt yapmakta olduklartnl haber 

alm1~ ve bunlart takibe ha,Iamt~.· 

br. Tahkikat esnasmda bunlann 

beynelmilel heroin ka~ak~tlarm
dan Halpern isminde bir adamla 
Cia temas ettikleri tesbit edilmittir. 

Halpern buradan bir miiddet Karl 

Fenegant ile temas etmif.se de za
bttanm elinden kurtulamtyacagmt 
anlaymca bundan yirmi bet gun 

kadar evvel bir tayyare ile Buda
petteye ka~ml,hr. Evvelki gun ka
~ak~thk burosu memurlar1 Karl 

Fenegant ile metresi Elizanm otur
duklarl Beyoglundaki evde ani 

bir arafhrrna yapmttlar ve bu arat· 
ttrmada tavan arasmda bavulJar 
i~inde on bet bu~uk kilo heroin 
bulunmuftur. 

.Avusturya tebaasmdan piyaniat 
Fri~ Pilaski isminde birinin de 

bunlarla alakadar bulundugu an
latilarak bu da tevkif edilmittir. 
Tahkikat devam ediyor. 

Kumkap1da cinayet 
Arkada§tntn 25 lirastnt 
a~ardaktan sonra tabanca 

ile oldurdii 
Kumkaptda Li.tifik ve Nobar 

isimlerinde iki arkadaf meyha
nede rakt i~erlerken Latifik iitii· 
diigunii aoyliyerek Nobarm ce-
ketini ahp giymit ve bu 'Strada 
Nobarm cebindeki 25 lirayt da 
aprml.ttr. Biraz aonra Li.tifik 

helinden bir de tabanca ~eke
rek sa!lho,lukla Nobarm uzerine 
~te~ edip tehlikeli surette yara· 
lamlttlr. 

Vakaya polisler yeti,mi,Ier ve 

Nobar hastaneye kaldirtlmttsa 
da biraz aonra olmiittur. Katil 
li.tifik yakalanmithr. 

8 Temmuz 1934 

Dahiliye vekili 
(Btlf tmalr 1 inci sahilede) 

kumetc;e ahnan tiddetli tedbirler 
iizerine buraya gelen museviler, 
J'rakyaya donmege hatlamtflar
dir. Trakyadan yeni gelmif muse
vi ailesi yoktur. Hiikumetin bu 
muhaceret cereyamm durdurmak 
ic;in ald1g1 ciddi tedbirler, musevi 
mahafilinde biiyuk bir memnuni
yetle karftlanmt~br. 

J 

Musevi aleyhtarhQt yok 
Gerek ha,vekilimizin, gerek da

hiliye vekilinin beyan ettikleri 
ve~hile Tiirkiyede musevi aleyh

tarhgl yoktur. Mesele bir iki ki~i
nin ta,kmlak yapmasmdan ibaret
tir. Musevi aleyhtarhgt mevcut ol-

sa bu cereyan her tarafta kendisi
ni hissettirirdi. Halbuki memleke-

timizin diger yerlerinde bu yolda 
hi~ bir hadise vuku bulmamtfbr. 

Bu da son hadiselerin mevzii ol
dugunu goateriyor. 

KAz1m pafa Hz. nin beyanah 
~ehrimizde bulunan B. M. Mec

lisi reisi Kaz1m pa~.a Hz. Trakya
'daki musevilerin istanbu)a geln e
leri hakkmda ~u beyanatta bulun· 
mustur: . 

«- c;ok teessiife deger bir ha
CJisedir. 

Ba~ka memleketlerin baztlarm· 
da otedenberi musevi aleyhtarhgl 
oldugu malumdur. 

Bu cereyanlar bazan memleke· 
timize kadar gelebilmi' ise de ka
tiyen fili ve umumi bir tesir yapa
mamtt ve hi~ bir yolsuzluga mey
dan verilmemi,tir. ·• 

Bi.itiin vatanda~lar, cumhuriyet 
kanunlarmm himayesi altmdadtr
lar. Hi~ bir ferdin tecaviize ugra
ma•ma katiyen meydan verile
mez. Trakyamn bazt yerlerindeki 

Musevileri, memleketlerini terket
mege mecbur edenlerin her kim 

olursa olsun cumhuriyet kanunla
nnm hiikiimleri daireainde tecziye 
edilecekleTi tabiidir. HiikUmet bu 

hususta li.ztm gelen tedbirleri sii
ratle almlf.hr. Miitecasirlerin sii
ratle ceza goreceklerine tiiphe 
yoktur. 

Batvekil paf-a Hz. bu bapta Bii
yiik Millet Mecliainde sarahat ve 
katiyetle beyanatta bulunmu,tur. 
Yerlerini terketmit olan muaevi
lerin, tekrar yurtlartna avdet et
melerine hi~ bir mani yoktur. 

Hiikumet onlart, biitiin Turk va· 
tandatlan gibi bimaye eder.» 

:J 

Dahiliye vekilinin tahkikatl 
Ktrklareli 7 (Hu•usi) - Da· 

hiliye vekili $iikrii Kaya bey, re
faatinde miifetti•i umumi Ibra
him Tali bey hulundugu halde, 
bugiin Krrklareline gelmi,ler ve 
lutaah aakeriye, memurlar ve 

balk tarafmdan kar,Jlanmiflar-
dtr. 

~ 

Vekil bey, dogruca viliyet ko· 
nagma giderek derhal tahkika· 
ta batlamt,lard u·. Vekil bey tah· 
kikahnt bitirdrkten ve valiye li· 
zrm gelen emirleri verdikten aon
ra otomobil ile Edimeye git· l 
mitlerdir. . 

Edirne 7 (Huausi) - Karklar•, 
elinden buraya gelen dahiliye 
vekili ve umumi miifetti,, viti· 
yet hududunda, valimiz ve tehir 

kap1larmda da k1taab askeri
ye , memurlar ve balk tarafan· 
dan kaT,tlanm~ttr. Ve.kil bey 
validen musevilerin miihacereti 

hadisesi hakkmda izahat al· 
mttbr. ~iikrii Kaya bey, yaptt• 
gt tahkikat ve aldtgl tebdirleri 

bir l'&porla batvekile bildirecek· 
tir. 
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AK~AMDAN AK$AMA 

lhtikar yokmuf 
Butun Istanbul halkma mujde: 

lhtikar yokmuf. Arhk rahat bir 
uyku uyuyabiliriz, hi~ agztm1z1 
n~madan, esnaf kilo basma ne is
terse, kuzu gibi ~tkart~ verebili· 
1·iz. Gazetelerde ihtikar ba,hklan 
<lagthlstn. Cunkii bir daha kulla
tulnuyacak bir yaztdtr. Ciinkii ih
t:kar yoktur. 

Dogrusu, bu kadar cezri bir 
ll~dbir ittihaz edilecegi hi~ akla 
~elmezdi. Senelerdenberi ~ene ~a
lip duruyorduk. Kafa patlabyor
~uk. Ozuluyorduk. Sinirleniyor· 
cluk, ~u ihtikar canavarmm agzm
da kendimizi gorerek ne yapaca· 
i'tmtzt !aftrtyorduk. ~imdi bun· 
Jar1n hi~ birine mahal kalmadt. 
ihtikann kokiinii kaztdtk, viicu-

unu kaldtrdtk. Hem de ne kolay, 
ne ~abuk. Bir giin i~inde, haytr, 
l;ir giin de degil, bir dakikada. Bu, 
Kristof Kolombun yumurtastm da 
u~~ti. Bir hlstmh soz herkesin yii
r -iine su serpti, yiiziine renk ve 
ne~e getirdi: ihtikar yok! 

F akat bize bu kadarctk bir key
fi bile ~ok goren zatlar gene be
lediyeye mensup azalar. icrlerin
c! .:!n bir zah muhterem «ihtikar 
Var!» diye avaz avaz bagtrtyoro 

Var mt, yok mu? ide simdi isin 
i~inden ~tktlmaz bir hal~ geldi de
lllektiro Bir kere «ihtikar» ne de
ntek oldugunu tayin icap edecek, 
i"1tikar1n tarifi yaptlmadan viicu
du olup olmadtgt hakkmda miita· 
lea Yiiriitiilehilir mi? Arbk bu ta
tarifi tesbit icrin ne kadar ugras
rnak laztm gelecegini kolayhkl~ 
tahmin edebilirizo 

ihtikara verilecek manaya gO
re, varhg1 da iddia olunabilir, yok
lugu da. Binaenaleyh, it boyle 
lnedreseye dii,iince her iki taraf 
ta, emin olunuz ki, hakh ~akacak
bro Astl hakstzlar biziz ve biz de 
esnaftn insafma tabi bir halde 
istedikleri parayt vermekte de
Vam edecegizo 

Ote tarafta istanbulda «bir ta· 
ne» hilesiz terazi bulunmadtgt 
hakktnda havadisler ne~redilecek, 
toplanan terazilerin kamyonlara 
dolduruldugunu gosteren resim
ler bastlacak. T optan ve peraken· 
de f" 1 tat eri arastnda mukayeseler 
Yaptlacak, miithis farklar tesbit 
olunacak. Fa kat ~ademki ihtikar 
Yokmuf, ne demege hakktmtz 
olur? 

Onun i~in, su ihtikar kelimesi
ni defnedelim .de bari «hayat pa
"altlag-1 il .. d 1 d' · . e muca e e» tye yeru 
btr esas ortaya atahm ve bunu te-
:rnine ~altfahmo Her halde, fUrasi 
.rnuhakkaktar ki bugiin istanbulda 
rerli yiyecek fiatlerini ucuzlat
ntak kabildir ve muhakkakhr. Bu 
f' edefe dogru azim ile, vukuf ile 

Oo , 

anuessir. surette yiiriimek ferefini 
belediyemiz ihraz ederse bizim 
pek ciddi minnetlerimize iatih". 

.. i<ak kesbeder. Ak,amc"i 

0 -o i e<ler acJsJ manzara goziimiin 
~nune geldik~e hala yiiregim stzhyor 

rnca bey .•• 

AK~A:M 

R 
'--------·----~----~~~-~----------------·~ Tramvaylar 

Daha siiratli 
i§lemesine imkan 

goriilmii,yor 
Bir gazete, seyriiseferi ~ogalt

mak ve ·arabalardaki kalabahgl 
hafifletmek i~in belediye tarafm
dan yaptlan tebligat iizerine tram· 
vay arabalarmm siiratlerinin arti• 
rtlmasma karar verildigini ve ara• 
balardan baztlartnm motorlerinin 
deiittirildigini yaztyorduo 

Bizim yapbgrmtz tahkikata gO
re tramvay arabalannm siiratleri
nin arbrtlmast i~in belediyece hi~ 
bir tebligat yaptlmamtthr. Buua 
da sebep ,udur: Evvela yollann 
bugiinkii vaziyeti daha stk miina· 
kalat yaptlmasma miisait degildir. 
Eldeki seyriisefer talimatnamesi 
de buna manidir. Bundan ba,ka 
tramvay arabalarmtn motorleri 
bt,giinkii siiratten ~ok fazlaya mii· 
sait oldugundan arabalarm mo
torlerinde bir degi~iklik yapmaga 
liizum goriilmemektediro 

Y almz ~ithane yokulfoU !{ibi ba
zt yokut yerlerde cereyanm daha 
lruvvetli gelebilmesi i~in muhav• 
vile merkezleri takviye edilmit
tir. Tramvay firketi, Yollar bu 
halde iken tramvaylarm bun(lan: 
stk ve bundan siiratle iflemesine 
imkan goremiyor. Belediye de 
simdilik buna taraftar degildir. 

<;ocuk bah~eleri 
Bu sene Beyoglundaki 

bah~enin a~tlmas1 
muhtemeldir 

Kadtkoyij_nde, Modada yaptlan 
~ocuk bah~esine gitmek mere bu
radaki yollardan birinin daha ta· 
mir edilmesi kararlathnlmttbr. 
G~en seneki miidevver tahsisat~ 
tan bir miktar sarfedilecektir. 

Belediye bu sene diger yerlerde 

a~tb.cak ~ocuk bah~elerile uira.t· · 
maga bathyacakttro Bu sene Har-
biyede vilayet konagt kartismda· 
ki bostanlann bir kJSmmda bir 

bah~e a~tlmast diifiiniiliiyor. ~ifli, 
Ni,antat• cibetlerinde ~ocuklar1n: 

hava a.lmalan i~in miisait bir yer 
olmadtgmdan .bu bah~enin bir an· 
evvel a~1lmas1 QOk faydah ola
cakbr. 

Bir sene hapis 
Bogos isminde bir adam TUrk· 

liik ve ricali hUkiimet aleyhinde 
bakaret mabiyetinde bazt soder 
sarfettiginden yakalanap adliyeye 
teslim edilmi§ti. Ikinci ceza mah· 
kemesinde yapdan muhakeme 
nelicesinde Bogosun hakaret 
cUrmU sa bit oldugundan kendiai· 
nin bir sene miiddetle hapsine 
karar verilmiftir. 

.. 0 Hani bizim sokakta 25 .-eneli1i, 
giirbiiz bir 1hlamur agact vard1... .,• 

Beygir gezintisi! 
Sarho§ attan dii§tii, 

ag1r yaralandt 
Artin isminde birisi evvelki giin 

aktama kadar muhtelif meyhane· 
lerde i~tikten sonra aktam iizeri 
son derece sarho~ bir halde Tak
sim civarmda dola,maya batla· 
IDI!Jbr. 

Artin dolatarken bir beygir ge· 
zintisi yapmak hevesine diitmiit 
ve kira ile eline ge~irdigi bir bey
gire binip gezmege ~tkmttbr. 

Artin bir arahk sarho~ukla 
beygire htzhca bir ktrba~ vurmut 
ve hayvan olanca htzile ko,maya 
ba,Iamttbr. Bu siiratli kotma es
nasmda miivazenesini kaybede
rek beygirden yuvarlanmtfbr. Ka
fast tatlara ~arpan Artin ag1r su
rette yaralarup baydmt"br. Zabt· 
ta kendisini baygm bir halde has
taneye kaldtrmlfbr. 

~ocufta ktzmtf, kafastnl yarmtf! 
Kantarctlarda Adnan isminde 

u~ yaflarmda bir 90cuk diin so
kakta oynarken ayni mahallede 
~erife hammm ikaptsmm etiiine 
oturmut ve bagtrmaya b~lamtt
ttr. ~erife hamm ~ocugun baitr· 
masma hi·ddetlenmit ve ~ocugu 
kaptdan kogmUf:>a da kii~iik Ad· 
nan gene bagumasma devam et~ 
mittiro ~ocugun bu inat~tltgl ~
rife hammi biis1biitiin ktzdirtnlf 
ve eline g~i11digi bir la.!fl yavru
cagm kafasma vurup yarmtfbr. 

Vaka zabttaya haber verilmit, 
kii~iik Adnan ha.staneye kaldtrl• 
larak $erife Lantm yakalanmifbr. 

Mira davas1 
Esat pa§a Toptaninin 

varisleri aras1ndaki 
ihtilaf 

Sabtk Arnavutluk hiikumeti 
reisi Esat pafa T optani ailesile di-
ger verese arasmda arazi ve em· 
lak meselesinden ihtilaf ~tkmlf 
ve Esat paf.a T optaninin ailesi 
ikinci hukuk mahkemesinde iki 
yiiz bin lirahk bir dava a~mtt
lardt. 0 zaman dava riiyet 
olunmus ve ikinci hukuk mahke-• 
mesi miiddei tarafJD aleyhine ka-
rar vermitti. 
~ Ahiren temyiz mahkemeain'de 
tetkik edilen bu davamn miira• 
faaJSI ya.ptlmlf, ·miiddei taraftn le· 
hine olarak karari nakzetmit ve 
evraki mahkemeye iade eylemit-
tir. ~ 

Evlenecek ecnebi kadmlar 
Dahiliye vekilinden vilayetlere 

gonderilen bir emt'ide evlene~ek 
ecnebi tabaala kaz ve kadanlaran 
bekar olduklarana ve ili!}iklikleri 
bulunmadiklarma dair maballi 
konsolosluklarandan hirer vesika 
getirilmesinin usul ittihaz olunmast 
bildirilmi!jtir. 

Amca. heye gore! .• 

o o. Dallari sokail go~eler, kokueu 
!!l~lleyti sarardt ••• 

Toptan, perakende 
Belediye fiyatler 

hakkrnda tetkikata 
ba~ladr 

,Yiyecek maddelerinde toptan 
ve perakende fiatler arasmdaki 
biiyiik fark hakkmdaki nefriyat 
belediyenin nazan dikkatini cel
betmif.lir. Belediye de bu hususta 
tetkikata baslamtsbro Toptan fi-, . 
atler ge~en seneye nisbetle biiyiik 
fark gostermediginden iptida bu 
mesele ile mellgul olmaga liizum 
goriilmemittio Perakende fiatlerin 
yiiksekligi meydana ~tkmca bele
diye faaliyete batlamtlj.hr. 

tki giindenberi belediye iktisat 
miidiirliigiiniin murak1plari ~ehri
mizin muhtelif semtlerinde tetki· 
kat yaptyorlar. Bu tetkikat neti
cesinde nastl bir yol tutulacagt 
tayin edilecektir. 

T optan ve perakende fiatleri 
tetkik ederken yalmz Meyvaho~ta 
yaptlan sab,a baglanmamahdtr. 
Bir ~ok satr~1lar sebze ve meyva
lan dogrudan dogruya bah~e ve 
bostanlardan ahyorlaro Bunun 
i~in buralardaki sahf fiatini de 
goz oniinde bulundurmak laztm· 
dtr. 

Meclis reisi Valovaya gitti 
Medis reisi Kazam pa§a Hz. 

dun Yalovaya gitmi~tir. 

Sokakta :rulet! 
Paralan giden adam polise 

muracaat etti 
Ismail efendi isminde birisi Sa

latta mahalle arasmdan ge~erken 
oniine iki ki,i ~lkarak kendisini 

bir kenara ~ekmi,ler ve ceplerin· 
den bir rulet ~tkartp ~evirmeye 

batlamttlardtr. 

Ismail efendi de oyuna i~.tirak 
etmif ve ilk defa bir ka~ kurut ka· 

zanmtthr. Oyun gittik~e bararet· 
lenmif, ortaya liralar konmu' ve 

ktsa bir zaman i~inde Ismail efen
dinin yirmi bir lirasmt iki oyuncu 
almitlardtr. 

.. Paralar gidince cam yanan is
mail efendi polise miiracaatla ha· 

diseyi anlatnu,hr. Derhal tahki
kata ba~tyan polisler biraz sonra 

bu iki kitiyi gene ayni tekilde 

· batka bir adamt dolandtrmaya ug· 
rattrken ciirmii methut halinde 

yakalamttlardtr. Bunlar1n Davut 
ve ~iikrii isimlerinde iki kiti ol
duklari ve fusat bulduk~a boyle 

dolandartcthklar yaphklara anla· 
fllmtfbr.lki dolandtnct Fatih sulh 

ceza mahkemesine teslim edilmi~
lerdir. 

0 0 0 Ge~en giin ~ic;egine tamah eden r 
gaddann biri gelip zavalloyo kesmi, ..• 

1 
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IJ e;•rp1l a (I 
Yeni bir semt 

Sabah~t arkadatlardan birinde 
okudumo Halicin tamamile dolup 
kara haline girmesi i~in 10-15 seno 
kafi imifo Bilmem ne dereceye 
kadar dogrudur. Fakat muhak· 
kak olan bir ~y varsa o da Ha
li~ kara haline girdikten son:-a 
ep~y eglenceli sahneler goreceg~ 
mizdir. 

Mesela KasllDpa~adan Cibali
ye kadar bir marul t~rlast. Bostan 
dolab1 gtctr gtcrr doniiyor. Yak
tile kii~iik Hali~ transatlantikle
rinin ifledigi yerde has1rlar seril
mi~, sahncaklar kurulmu~, f&lur 
faktr marullar yeniyoro Y emit is
kelesi oniinde ko~kocaman bir 
stadyom. 

Karakoy kopriisiiniin iistiine ~~
ktp baktm1z mtlbu sta dyomda oy· 
nanan Galatasaray - Fener mactl• 
m miikemmel surette seyredebi· 
Jiyorsunuz. 

Senelerdenberi tamir edildigi 
halde bir tiiriii bir hale yola konu· 
lamtyan Unkapam .kopriisiiniil'lt 
yerinde kiibik aparhmanlar yi.ik
selmit. Haskoyiin oniinde umumi 
bir park y emif iskelesi on linden 
tramvaya binip kondoktore: _ 

- Kes bir Kagtthane!. 
Diyorsunuz. Hali~ tamamile 

kara olduktan sonra Kagtthane· 
ye ni~in Tramvayla gidemiyesi
niz? 0 Zannederim ki Halicin do!· 
masmdan en ziyade miiteessir 
olacak kimse liman ~irkzti mii· 
diirii Hamdi beydiro 

0 zaman Hamdi bey: 
- Karakoy kopriisiinii Un1-:a· 

panma ~ekelim diye iddia edip 
duramtyacak ..• 

Ne biliyorsunuz, belki <le bir 
giin Hali~ topraklan fevkalade 
krymetlenir, tstanbulun en asri, 
en kibar mahalleleri burada ku~ 
ruluro HaliC( mahallesi T aksime, 
Ayaspa,aya rakip ~1karo Onun 
i~in fimdiden daha Hali~ dolma
<lan oralarda arsa peylemege 
hakmah! Hikmet Feridun 

Bir dolandtnct yakalandl 
Ge~enlerde ~iikrU isminde birisi 

Gebzede i~ bulmak bahanesile 
Hatice hamm isminde bir kadam 
kandmp Gebzeye gotiirmek iizere 
yola ~tkarmt~ ve K1sakh civann• 
dan ge~erken kadmm fizerine 
atahp elli be~ lirasile albn be~i· 
birligini ahp ka~ma~b. 

Zabatanm tahkikah neticesinde 
,SiikrUntin Kantarcalar civarmda 
bir banda saklandagt anla~tlm1~ 
ve kendisi yakalanap adliyeye tes· 
lim edilmi~t:r. 

- ----
Belediye varidatt 

Belediye varidatml tahsil i{:ln 
bUyuk bir faaliyet gosteriyor. 
Her sene. sonuoda varidab mun· 
tazamen tahsil eden tahsildar)ara 
ikramiye verilmekte, gev~ekligi 
goriilenler cezaya ~arptmlmak· 
tadu. 

Belediye son zamanlarda baza 
tahsildarlara ceza vermi§tir. 

eoyle) 
$imdi sen olsan ne yaparstn 

A B. - Ne yapaca(bm, ceza ~.:a· 
nununu ac;ar, parasma tamaan adam 
ikesenler hakkmdaki maddeyi aranml .. 
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lttihat ve Terakki ~-, 
tarihinde esrar perdesi 
Yakup Oemil ni9iJI. ve nasll oldtlrtlldil 

Muharrlri: M. R. 
Yakup Cemil bey, ya bu zeva· 

tm arkada~lan idi, ya degildi .. Fa
kat ben zannediyorum ki Y akup 
Cemil bey, bizim ne kadar arka
daftmtzsa, merkezi umumi azast
mn, hiikiimet erkamndan bir ~o
gunun, hu.susile Talat beyin de o 
kadar f1rka ve siyaset arkadatt 
idi. Onlar; arkadatllk hissile ha
:reket etmit- olaydtlar, bu ta~km 
hareketlerine kart• mini olmala
n, bizim gibi, kendisine nasihat 
etmeleri, hatta bu fikirden vaz
gecrmesi i!fin miinasip bir tarzda 
tehdit etmeleri iktiza ederdi.. 0 
vakit te ortada mesele kalmaz, 
,Yakup Cemil bey muhitinden, bii
tiin arkada~larmdan ve tamdtkla
rmdan miizaheret gormeyince, 
bu gibi sergiizettlere attlmaga im
kan bulamazdt. 

"Maksat hem bizi, hem 
Yakup Cemili mahvetmektir •• , 

I ,Y akup Cemil bey, onlartn arka
dafl deiilee, bu takdirde bir ( tak
libi hiikumet) tetebbiisii halinde 
vazifedar olan bu zevahn hemen 
harekete ~~~meei icap etmez mi 
idi? ~iinkii mademki hiikiimeti 
baamak bir ciiriimdiir ve buna da 
filen letebhiis edilmittir. 

BabJi.liye 200 metre mesafede 
bulunan Meserret otelindeki i~ti
mat haher alan hiikumet burasmt 
kendi memurlarile sardudtgl ve 
tarauul ettirdiji ve hatti. Bab1i.li 
oniinde de miisellah kuvvet hu
lundurdugu halde neden derhal 
hu i~tima dag1hlarak Y akup Ce
mil beyle arkadatlart derhal lev
kif edilmemi!ler ve hugiinkii ta
kihata daha o zaman tahi tutul
mamttlardi? 

\ Yakup Cemil beyin Meserret 
oteli i~timaml, ienat edilen bu cur
me sebep ve mebde olarak goster· 
mek c;ok yanhtltr. 

i ~iinkii Yakup Cemil bey, kendi 
itiraf ettigine gore, hiikumet ha
tmda bulunan zevata ve merkezi 

· umumi azasma boyle bir harekete 
ge~ecegini evvelce soylemitti. Ya
kup Cemil beyin bu tetehbiisleri 
mademki bir ciirumdii, hatta Me
aerret otelindeki hu i~timaa bile 
imkin verilmemeli idi.. Halbuki 
goruyorum ki hu ciirmiin itlen· 
mesi hize ve arkadaflanmtza is
nat ediliyor!. 

(' Bu ciirmiin astl faillerinin kim 
oldugu ve bize bu ciirmii ianat 
edenler tarafmdan Y akup Cemil 
beyin ne suretle tahrik edildigi ve 
kendisinin Meserret otell i~timama 
ne gibi letviklerle sevkedildigi, hii· 
li.aa hem Yakup Cemil beyi, hem 
bizleri mahvetmek icrin nastl terti· 
bat yapddtgt heyeti muhtereme
lerince daha iyi takdir ve tahkik 
edilehilir. 

t- ~unu da arzedeyim ki, i~tima 
giinu Meserret otelinin sivil me
murlarla sar1h olmastna ragmen 
bastlmamasmm sebebi de tudur: 
,Yakup Cemil beyi itham etmek 
icrin bu latkm hareketlerini tahrik 
edenler, otele Hakkt beyin birden
l.ire gelerek orada i~tima eden
Jeri dag1tacagmt tahmin etmiyor· 
lardt. Onlar, Y akup Cemil hey in 
otelden ~1k1p Babtaliye dogru yii
riimesini beklediler. i~tima yaptl
dtgt halde oteli derhal basma
ga liizum gormcmeleri de huna 
delildir. Yakup Cemil bey, haki
katen otelden ~tkarak Bab1ali 
uzerine hiicum hareketine ge~mit 

olaydl, derhal mani olacaklar, fiil 
iiatiinde yakahyacaklard1. Bab1ali 
oniinde tertibat ta ahnmtt oldu
guna gore zaten astl maksatlan 
bu idi .. Fakat Hakkt beyin gelme
si, biitiin planlart altiist etti ve 
onlar da bu basktm daha evvel 
yapmad1klarma piJman oldular .. 

MUmtaz beyin ifadeleri, tahkikata 
yeni bir istikamet vermi1ti 
Miimtaz beyin biiyiik bir tecel

liitle soyledigi bu dikkate ,ayan 
olan sozler, tahkik heyeti iizerin
de derin hir tesir haatl etti. Miim
taz hey, bu sozlerile Yakup Cemil 
bey hakkmda yaptlan takibattn 
naa1l entrikalarm mahaulii oldugu· 
nu gostermif oluyordu. Bizzat Y a
kup Cemil bey bile Miimtaz beyin 
izah ettiii bu noktalara temas et· 
memi" kendisinin ne gihi ihtiraa 
ve maksatlarla mahkum edilmek 
iatendigini aoylememitti. y akup 
Cemil beyin bu ciheti meskUt ge~
mesi, arkadaftnm ortaya koydu
gu bu hu1usat1 tahlil etmemit ol
maamdandt. 

~iinkii Y akup Cemil bey miin· 
ferit aulh yapmak ve hiikumeti de
virmek igin propaganda yaptp 
- kendince - haztrhklara batladigt 
zaman bu fikrini tervi~ edenlerin 
ve kendisine huna ztt fikirler soy
lemiyenlerin samimiyetine kani 
olmuf, onlarm kendi aleyhinde 
hareket ettiklerini, bir an i~in bi
le, hatmna getirmemitti. $imdi 
Miimtaz bey, Y akup Cemil beyin 
goriip takdir edemedigi bu haki
katleri tahkik heyeti huzuru~a 
izah etmekle yaptlan tahkikata, 
iatikametini biitbiitiin deiiftire· 
cek hir mahiyet veriyordu .. 

Bununla heraber, kendisine so· 
rulan sual Y akup Cemil be yin ha
reketile alakadar oldugunu gos· 
terdigi halde Mumtaz bey, tahsmt 
boyle bir ithamdan kurtG.rmaktan 
ziyade muar1zlartm i'e kanfhr
mtf, bu ciiriimde mii~evvik ve mu~ 
harrik olmast laztm gelenlerin Y a
kup Cemil beyin fikirlerini tervi~ 
edenler oldugunu anlatmtflt. 

Tahkik heyeti Miimtaz beyin 
hu aozlerini kafi gordii ve Miim
tal:z beye serbest bulundugu bildi· 
rildi. 

Miimtaz bey, divam harpten 
~tkbktan sonra verdigi hu ifade· 
nin lay1k oldugu derecede akialer 
yapacagmt diitiiniiyor, tahkik he
yetinin, Y akup Cemil bey mesele
aini aydmlatmak i~in daha eaaslt 
noktalara giritecegini ve Y akup 
Cemil heyi te,.vik ve tahrik eden· 
lerin de mesuliyetleri cihetine gi
decegini zannediyordu .. 

.V.¥o¥o 

Harhiye naztn Enver pafa, Ya
kup Cemil beyin tevkif edildigi 
giindenheri divam harp~e yaptlan 
tahkikahn en kii~iik teferriiahna 
varmc1ya kadar biiyiik bir alaka 
goateriyor, tahkikalt pek yakm· 
dan takip ediyordu .. (:iinkii hadi
se, haddi zatmda pek ehemmiyet
li, pek hayati bir mahiyette idi. 
Evvela, Yakup Cemil beyin tahki
kata vesile veren hareketleri dog
rudan dogruya Enver pafanm 
aleyhinde bir suikast tetehbiisii 
,eklinde gosterilmif, harbiye na
ztrt hu nokta iistiinde ikna edil
mitti. Binaenaleyh Enver pat-a 
i~in bundan daha miihim, daha 
tehlikeli hir me:ele olamazdt. 

(Devam1 var ). 
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Adalarda 1enlik haftasr 
Adalan giizelle-ttirme cemiye

tinin bu seneki faaliyeti program1 
12 temmuz oniimiizdeki pertem· 
he aktammdan itiharen ba,hyor. 
0 aktam Y at kliip bah~esinde 
Ekrem ve Cemal Re~it beyler ta· 
rafmdan sureti mahsusada ha· 
ztrlanan gayet eglenceli on dort 

tabloluk «Adalar reviisii» Da
riilbedayiin en miimtaz artittleri 
taraftndan temsil ediJ.ecektir. 

Gerze mektuplarr 

Gerze kasabast Karade
nizin Y alovas1 olacak 

~ . 

Bu temailden aonra da tehrin 
en miikemmel cazbandile ge~ 

vakte kadar dans edilecektir. 

Bu miistesna tenlige ittirak et· 
mek istiyenler davetiye almak 

icrin Tepebit,tnda ~ehir tiyatrosu
na (Dariilbedayi) ve yahut Bii· 
yiikadarla Yat ldiihiine miiracaat 

ederek davetiye alabilirler. ~e
hirden gelecek zevat i~in sahah 
saat iicrte bir vapur tahsis edil· 
mittir. 

\ 
j 

1 
• ... 

13 temmuz cuma gunu saat 
on sekizde de Adalar merkepleri 

arasmda siir'at ve mukavemet ko
tulan yap1lacak ve . kazananlara 

hediyeler: en iyi balulm11 ve en 

Gerzede beledlye parkt 
Gerze 30 (Huauai)' - Gerze j leri hadana yaphnntf, kasaba i~in-

Karadenizini tirin ve giizel bir ka- deki bazt mezarhklart kaldutmt?, 
aabaatdlr. Son zamanlarda beledi- fener direklerini deiittirmit, park . 

giizel palana malik merkep sa· 
yenin gostermit olduiu faaliyet yolunu liiksle tenvir ettirmittir. 

hiplerine de miinasip miikafat 
verilecektir. 

cidden takdire laytkttr. Halktn Belediyenin timdi yapacagt iki 
medeni ihtiya~lannt nazart itiha- miihim fey daha vard1r: Biri En· 
ra alan helediyemiz giin gec;miyor gel auyunu demir borular i~erisine 

Bu yariflardan birisi Dariilbe
dayi artistlerinin binecekleri mer
kepler arasmda yapilacakttr. 

ki yeni bir varhk goatermi, olma· almak, obiirii de kasabayt elek-
110, Karadeniz ktyllartnda tabia- trikle aydmlatmakttr. Engel suyu 
tin elile ozene bezene bir mine gi- i!fin viliyet umumi medisi kaza 

Celli bey Zonguldaga gidiyor bi itlenmit olan bu kaaabaya ~·- belediye]erine yard1m faslmdan 

Zooguldak 7 (Hususi) - Iktisat 
vekili Celil bey gelecek haft~ 
i~inde tehrimize gelecektir. Verilen 
maliimata giSre Celli bey, burada 
TUrk i~ ocagmdaki miaafir ko~
ldinde bir hafta kadar istirahat 
edecektir. 

htJcan belediyenin ihtimamh eli olmak iizere iki,.er bin lira koy-
de dokanmca buras• Tiirkiyenin muttur. Bu parayt ahr almaz En· 
bir sayfiyesi olmaga lay1k bir ia· gel suyu demir borulara almacak-
tidatla inkitaf ediyor. tJr. 0 vakit kasabanm biitiin su-

Son zamanlarda belediyenin lart hemen hemen demir borular 
yaphrmlf oldugu yazhk ve ktthk i~erisine ahnmJf olacakhr. 
gazino binalart, kameriyeler, ne- Elektrik meselesi de Gerze i~in 
fia park cidden takdire sezadtr. uzun ve miitkOI hir it degildir. Bir 

YENI NE$RIYAT 

Miilldye mecmuasa 

Radyo ahnmlf, halkm hu ihtiyac1 lef.ehhiis meselesi helki de bir giin 
da tatmin edilmittir. Belediye bu meselesidir. Kasabaya {5) kilo-

Tier ay rnuntazaman int i~ar eden 
uMtllklye, mecmua!:mm u39, ncu say1s1 
d (']gun mOndericatla. c;lkml(lltr. 

defa kendi oturdugu hinastnl ta· metre mesafede Koyunlu dedik-
mir ettirmif, yam batmdaki met- l~ri yerde bir su vardtr. 0 suyun 
ruk bir evi istimlak etmi,., ~etme- tabii kuvvetlerinden istifade edi-

I inhisarlar U. Miidiirliijjiinden: I 
1 - Bursa bat mudiiriyeti bioaSlDlD her iki tarahnda mUcedde

deo yapalacak ilave ve in§aat kapah zarf uaulile kJrdtrmaga konul
mu~tur. 

2 - Ktrdarma §&rtoamesile evrakt fenniyesinin musaddak suret· 
leri be~ lira mukabilinde Cibalideki Levaztm Muhasibi MesullOgUn· 
den ve Bursa bat mUdUriyetinden altoacakbr. 

3 - Ktrd•rma 31/7/934 tarihine mUsadif aah gOnQ sa at 15 de 
Cibalideki Ahm Sabm Komisyooumuzda icra olunacakbr. 

4 - Teldif mektulara kanuoodaki htiktimlere glSre yukarada tayin 
olunan guo ve saatten evvel komisyooa verilmelidir. 

5 - Kndarma tarnamenin maddei mabsusaaa mucibince fennl 
ebliyeti haiz bulunaolar ittirak edebilir. 

6 - Her istekli bedelin °/0 yedi bu~ugu olan (1114) liralak mg. 
vakkat temioab tayin oluo•n aaatten evvel teslim etmelidir. 

7 - Kardtrma i~in tayio edilen aaatte tutulma11 ldet olan zabat 
kag-tda doldurulduktan sonra hi~ bir teklif kabul edilmez. (3692) .. 

1 - Pa,abah~e fabrikast l~in ,artoamesi mucibince .. 2500" ton 
Tuvaoeo maden klSmUrii. Saat 15 te. 

2 - NUmune ve Sartoamesi ve~hile "6000, metre band Sak· 
sonya saat 16 da 

Yukartda ciosi ve miktara yaz1h iki kalem malzeme 25/7}934 
tarihine mUsadif ~artamba gOon hizalarmda yaztla saatlerde pazar
hkla ahoacaiandan taliplerin °/0 7,5 teminatlarile Cibalide Levazam 
ve Miibayaat tubeaine miiracaatlart. (3693) .. 

Sartnameai mucibioce madenlerde kullaoalmak lizere u250,000, 
adet elektrik liapsUIU aabn ahoacagmdan taliplerin pazarhga itti· 
rAk edebilmek i~in 1117/934 taribine miisadif ~ar§amba guoii saat 
15 te yUzde yedi bu~uk temioatlariyle Cibafide Levaznn ve Muba· 
yaat ~ubesioe mliracaatlarJ. (3725) ,. 

Sartnameaiode yazth evsafta be, yiiz kilo Arap sabuounun pazar
hga 9/7/934 taribine mlisadif Pazartesi gfioii saat 16 da icra kaliDa· 
caktar. Taliplerin °/o 7 bu~uk temioatlariyle miiracaatlara ilan olunur. 

(3627) 

Ankara Ziraat miidiiriyetinden: 
Ankara vilayeti ~if~ilerioe dagtdalmak Uzere 235 adet sap arabas1 

26/ Temmuz I 934 pertembe gUnii saat 15 te ihale edilmek Uzere 
kapah zarf usulile mUnakasaya kooulmuttur. 

Sartoameyi g6rmek isteyen taliplerin Ankara, Istanbul, Eaki§ehir, 
Bursa ziraat miidUrlUklerine Adapazar ve loegBl :Liraat memurluk· 
larma mliracaat etmeleri ilin olunur. (3625) 

lerek hemen dokuz ay i~inde isti
fade edilebilir. 

$imdi biiyiik bir mektebin in~a
Sl bitmittir. S1va ifine devam edi
liyor. Stva hitince sualan ikmal 
edilecek ve aglebi ihtimal Cumhu· 
riyet bayrammda kiitat resmi ya· 
p1lacakttr. Bu mekteple Gerze 
merkezinde (3) mektep oluyor. 

Kazam1zm asayifi miikemmel, 
ahalisi ~ok c;ahtkandtr. Tiitiin sa· 
btlarl vasal derecede gitmekte
dir. Kazam1zm gayyur kaymaka
mi F ahri, faal belediye reisi ~iik
rii heylerin me,kiir ve musmir me
saileri bu giizel kasabay1 az bir 
zamanda Karadenizin bir Yalo
vast haline koyacaktu. Nefis rna· 
den suyu (Ac11u), ldemli, Soguk 
~u, Engel gibi aular1 Istanbul sula
rmt aratmaktadtr. Hulisa manza• 
ramn fiisunu, her kalpte hir inti· 

"" I rah yaratmakta, havaamm sag-
lamhgt ve auyunun iyiligile insan
lara s1hhat ve kuvvet hahtelmek- . 
tedir. 

-UIIIItllltllllltltlinUtlll"ttnnttUIUIIIIltlltiiUniiUIItlllltlfttiJIIDIII-

Iatanbul 7 Temmuz tt3.t 
( Ak,am kapsm~ "fiatleri) 

Esham ve Tahvlllt 
Ist. oahill 9S, - t~ B. Hamlllne 9,
Xuponsuz 1938 • Moessis 98 
istikrazt 98,60 T. C. Mcrkcz 
tnttnrk I 28,60 Bankas1 66,-

• II 27,70 Anadolu hisse 213,80 
• JII 27,70 Telefon 11,50 

:Momessll I 47,75 Terkos 19,40 
• II 47, - Qimento 11,15 
• Ill ,- lttihat de~ir. H 

1~ Banka!i\ 9,- ~nrk • 1,-
Para ( Cek tlatleri ) 

Paris 12 06j Sofya 66,24,75 
Londra 634

1

60 l'raf:t 19•14•60 

Nev York "'9 &0
1

40 Berlin 2•07•64 
1 

' ' Madrit 5 82 
Milano 9,!31,13 Belgrnt 85 01

1
60 

Alina 83,59,i5 Zlot i , 4:22 
Cencvre 2,44,55 1 Pengo S,98,26 
BrQksel 3,40,861 Bukre~ 79,65,60 
Amsterdam 1,17,36 :Moskova 10,8tJ,26 
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HABERLERi 

eni soguk hava 
depolarr 

~ehrimizdeki d;po]arda 
i~ler azahyor 

$ehrimizdeki soguk hava de
Pol ramn iicretleri arllrmnlan ge
ne kendi zararlarma netice vere
cektir. lstanbulda iicretlerin pa
halr oJdugunu goren Edirne tacir
lerinden bir grup, bir soguk hava 
aeposu yapllrmaga te~ebbiis et
llli,tir. Miiffetifi umumilik te bu ta· 
cirlerin tetebbiisiine yardtm et
rnektedir. 

Diger taraftan Bursada yeni ya· 
palan siit tozu fabrikasmda da, 
Bursanm ihtiyacam temin edecek 
tekilde bir soguk hava deposu ya· 
Ptlmlf.llr. 

Bu depolar, fstanbuldaki soguk 
hava depolarmm itlerinin azal
rnasma sebebiyet verecektir. Esa· 
sen Istanbul depolanndaki mal
larm ekserisi Trakya, ve Bursa 
rnallarayda. 

lzmir sthhat ve ictimal 
· muavenet mUdOriU gu 

Denidi vilayeti sahbat miidurii 
Cevdet beyin lzmir viliiyeti stbhat 
Ve i~timai muavenet miidiirliigUne 
nakledildigini haber aldak. Her 
bulundugu memuriyetlerde diiriist 
bareketi ve son derece ~ah~kan
hgiJe tanmmt~ olan Cevdet beyin 
Yeni vazifesinde de muvaffak ola· 
caga01 fuphesiz addederiz. 

Yunanistanm konyak ihracall 
Yunanistanm konyak ibracah 

artmakt<Adar. 932 senesinde 225 
bin 402 kilo konyak ibracah 933 
seQesinde 309 bin 365 kiloya 
k dar ~lkmt~hr. 

Italy a-Arnavutluk 
ltalya artak Arnavutlugu 

himaye etmiyecekmi~ 
Roma 6 (A.A.)- Havas ajan

smdan: Oriente ajanst, ttalya -

Arnavutluk munasebab hakkmda 
b' •r nota nefretmektedir. Bu nota, 
~imdiye kadar bu mesele hakkm· 

dn tintitar eden ilk notadtr. Nota· 
~n hilhassa deniliyor ki: 

Maddeten ve manen halya ta
rafandan viicuda getirilmis. olan 
Arnavutluk, ~ocuklarm b~ba na· 

ihatlerini dinlememek i~in sabtr· 
Slzlandtklan yata girmittir. 

Arnavutluk, italyaya Adriyatik 

muvazenes.inin bir unsuru olmas1 

itibarile alakadar eder. 

halyn, yarm Arnavutlugu hima

ye etmckten ibaret olan tarihi va

zifesini ifaya mecbur kaldtgl tak

dirde, bu memleketin diinku nan
korliigtinti unutm1yacakhr. 

Edirne h;pishanesi 
£dime 6 - Umumi hapishane 

haline getirilen eski Y an1kk1,Ja bi

nnsmdaki in,aat bitmittir. Hapis

hane binasmm kii,at resmi bu ay 

ortasma dogru yap1lacakbr. Ha

ber aldtgimtza gore kiif.Ol resmi 

i~in Adliye vekilinin 16 temmuz

da Edimeye gelmesi muhtemeldir. 

HergDn bir ata s6zD; 

Amsterdamda 
karrsrkllk , 

Hollanda komiinistleri 
niimayi§ler yapblar -Amsterdam 7 - Bur ad a komii-

nistler tarafmdan karJ~tkhklar ~~
karilmt~hr. Polis bunlarm niima· 
yifini dagat.mak istemi~, bu yiiz
den ~arp&fmalar olmu~tur. Komii
nistler bir takam sokaklarm kaldi· 
rJmlarmt bozmutlar, siperler yap
m•tlar, bir koprtiyii yakmaga te
~ebbus etmi~lerdir. Baz1 yarahlar 
vardtr. 

Hukumet tiddetli tedbirler al
maga karar vermiftir. Polis kuv
vetleri arhrahyor. Liman amelesi 
grev Han etmitse de grev devam 
etmemittir. 

Amsterdam 7 (A.A.) -~ktam 
iizeri, Jordaan i~.~i mahallesinde 
karlftkllklar ekrar ba§lama,, pi
yade ve siivari polisler, bir ka~ 
dcfa kalabahga hiicum etmif, ba
zan da ate~ etmege mecbur kal
Dllfllr. O~ii agtr olmak uzere 28 
yarah vardtr. 

lki kifi olmii~.tur. Doksan ya,ta
rmda bir seyirci bir kur~unla ol
mii,tiir. ~ehrin her tarafmdan ge· 
len asiler Jordaan mahallesinde 
toplanmaktadtrlar. Bir tramvay 
devrilmi~, iizerine ktzal bayrak ~e
kilmittir. 
0~ yiiz asker, icabmda poliae 

yard1m i~in hazar bulunmaktadtr. 
Bahriye silahendazlan limant it
gal etmitlerdir. Hiikumet kan~tk· 
hklart tiddetle ortadan kalduma
ga karar vermittir. Hadise mahal
lerine asker gonderiliyor. 

f;ocuk felci 
0~ Amerikah doktor 
bir serum bulmu~lar 

Nev York 6 (A.A.) - \\'illiam 
Park, Josephine Neal ve Henry 
Jacksam isimlerinde ii~ mumtaz 
doktor, ~ocuk felcine karfl bir se· 
rom bulmu\ilard1r. Doktorlar, tee· 
riibeyi bizzat kendi iizerlerinde 
yapmtflar ve viicutlarma bu se
rozr.dan bef santimetre mikabt fi· 
ringa etmiflerdir. 

Tecriibenin neticeleri, ii~ dort 
hafta sonra belli oiacaktJr. 

(<';ocuk felci biiyiikler amsmda da tah· 
ribat yapan bir hastalakttr. Buna knJll 
urom Lulunmast muhim bir ke,if te~
kil edecektir) . 

Muhaftz gUcfi-bisiklet~ileri 
Erci~ 7 ( A. A. ) - Van golii 

gemi i~letme idaresi mudur ve 
memurlan tarafandan Erci§e kadar 
ugurlanan Muhafaz giicii bisiklet· 
~leri saat 17 de buraya geldiler. 
Kaymakam, belediye reisi ve kaza 
erkam tarafmdan samimiyetle 
kar~tlandtlar. 

Almanyada mevkuf bir 
komDnist kendini astt 

Berlin 7 (A.A.) - Eski komli· 
nist riiesadan Honstin hapisbane· 
deki hiicresinde kendisini asmi§br. 
Mumaileyh Reichstag yangma ha
disesinden sonra ka~m1~, fakat 
sonra tekrar yakalanm1~ll. 

<;1km•yan canda ... 

AK$~M 

GIJNON MESELELERI 

M. Barthounun 
seyahati 

Fransa hnriciye nazm M. Bnrthou 
bugiinlerde Londroya cidecek v.e lngi· 

liz hlikumot erkiinile goriit~ecektir. Bu 

ziyaTet mer tarafta biiyiik bir ehemmi

yetle kartulanmt~ttr. Baz1 lngiliz gaze
teleri M. Barthounun lngiltere ile teda

fiii genis bir nnla~mn yapmnk hakkm· 
da miizakerede Lulunncagmt yaztyor· 

lnr. Bazt gazeteler ise daha ileri gide· 
rek tedafi.ii bir ittirok yaptlmasl miiza

kerc cd.ilecegini soyliiyorlar. 
M. Barthoudan evvel F ransiz ordu· 

su miifetti~ ceneral Weygnn<l Londra• 
ya giderek ingiliz erkim1 hnrbiye reisi

ne misnfir olmu~. bir hafta kadar bir· 
likte vakit ge~rmi~lerd.i. Bunu miitea· 
kip lngiltere harbiye nnZln Fransnya 
gitmi~ ve bir miiddet Pariste :kalmt~hr. 

Bu seyahatler M. Barthounun ziynrcti 
~trnfmd ki alukaya arttnmt~u. Mesele 
Avam kamara$mda mevzuu bahsolmuf, 
b fvekil muavini M. Baldvine baz.t sunl

ler sorulmu!!tur. 
M. Baldv.in '\·erdigi ccvapta gerek 

F rans1z ceneralmm ingiltereyi. gerek in
giliz harbiye nazmntn Fransay1 ziynret
lerinin tamamcn hususi mnhiyette oldu

gunu soylemi,tir. Bn~vekil muav.ini M. 
Barthounun z.iy. reti mtinasebctile Ce
miyeti nkvam haricindc bir anla!!m ya
palacagt faYinsmm da dogru olmadagma 
soylemi~tir. 

lngiliz bn,vekil muavininin eozleri 

son ziyaretler etrafmdaki l}ayialan t -

:Up ctmekk beraber bu pyialann ehem

miyetini az.altmtyor. Gerek cencral 
\Veygandm, gerek lngiliz harbiyc nn
zm M. Halishamm eeyahatleri hu usi 
mahiyc:tte olm kla ber her bu seynhat
lerde dunya sulhiine ait m~elelerin mii-
znkere cdildigt ~iiphesizdir. 

M. Barthounun ac:yahat.ine gelmce, 
F ran~a hariciye nazm Londrada labii 

diinya meselelerini ve sulhii ku\'Vetlcn· 

dirmek hususunu konu,acaktar. M. 
B rthounun lngiltereyi sulhu kuvvetlen· 
direcek misakl ra girmege da\·et ede· 
cegi de ~iiphesizdir. Bu mi nklar Cemi· 
yeti akvnm ~er~evesi dahilindedrr. Bu

nun ic;in cndi!eye mahal yoktur. 
ingilterede iki ce~yan vard1r. Bat~· 

vckil M. M kdonaldm temsil ettigi ce· 
re} nn lngilterenin yalmzhk politikasma 
tnmfturdtr, mi aklnra girmegi istemiyor. 

B -t~'ektl mun\JOI !\1. Baldvin .ise ya(mz· 
l1k po,it kasanrn kubil olam1yncaga ve 
anlasm:~ltr y pmak luzrm geldigi kn .. 
naatindedir. M. Barthounun aeyah ti 

ingilteremn bu cereyanlard n hangisini 
takibe knti surelte k'!rar verecegmi gos· 

terecektir. 

Fransada 6 §Ubat hadiseleri 
tahkikatt 

Paris 5 (A.A.) - 6 ~ubat hadi
telerini tetkike memur parlamen· 
to enciimeninin ekseriyeti o za· 
man dahiliye naztra bulunan M. 
Frotun hatta hareketine ait olan ve 

mezkur hadiselerin mesuliyetini 
niimnyif.~ilere atfeden dosyanm 

adliye nezaretine gonderilmesini 

reddettiginden ekalliyette kalnn 
aza encumenin mesaisine arbk it
tirak etmiyeceklerini beyan ede
rak istifa eylemitlerdir. 

Efganistanda, Hindistanda 
seylaplar 

Petaver 6 (A.A.) - ~imali Ef
ganistantn ii~ koyunde, sularm 
latmast yiiziinden 90 kiti ve bin 
kadar hayvan bogulmuttur. 

Lahur 6 (A.A.) -indus, Sut· 
lej, Zenap nehirleri taptUfttr. Lut
hiana :rmntakastnt ve gollerini su
Jar basmttllr. 

J 
••• Umut var! 

Sahife 5 

HAFTALiK SIYASt ICMA£ 

Almanyadaki iht.lal te~ebbiisii neden 
~1kt1 ve nas1l bastirildi?- Arnavutluk 

ve Yunan sahillerinde Italyan 
dona mas1n n n ·· mayi§i 

Almanyada Hitlerin reJima ve 
hiikumeti gayet vahim bir teh
Jike atlath. M. Hitlere on senelik 
fuka miicadelesinde ,ve ilttidar 
mevkiine geldikten sonra komii
nistl~ri, sosyalistleri, katolik fir· 
kasm1 ve bunlarm miisellah tet
kilabnt ve mukabil ihtilil te~eb
buslerlini ,imhada kcndisine en zi· 
yade yard1m eden ve alet olan 
hiicum kitalaridir. Sonralan bu 
kttalar devletin milis teklinde si
lihh kuvveti haline konulmu~tu. 
Kabinede de bu k1talarm sozu ge
~iyordu. Hatta hucum kattlarmm 
erkin1 harbiye reisi Rohm neza· 
retsiz naztr unvanile kabineye 
dahil bulunuyordu. 

M. Hitler mesul devlct vazife· 
sinde bulunmadtgl zaman muha
liflerini susturmak ve komunist
lerle sosyalistlerin o.i:ldialarml sii
riitmek uzere sosyalizm esaslarr
na 1atbik edecegini ilan etmi~ti: 
Zadeganm elindeki ~iflikler koy
liilere tevzi olunacak, buyiik rna· 
gazalar ortadan kaldaralarak bun
laran yerine ticaret kii~uk esnafa 
hasredilecek, buyiik sanayide 
amelenin -sozii olacakh. 

Lakin mesul hiikumet mev
kiine geldikten sonra devletin ha
ll'id emniyetinin ~ok tehlikede ve 
dahili iktisadi vaziyetin ~ok nazik 
ve vahim oldugunu gormii~ ve 
sosyalizm umdelerini tatbik et
mek suretile memlcketin i~timai 
vc iktisadi binasmr ve barice kar
~~ mudafaa ikabiliyetini ytkmak 
lletebbusiinde bunmaktnn sekin
mi~tir. 

Hiicum lntalarmdaki efradm 
bir ~ogu ikend!ilerine vadolunan 
· ~timai ve ikti:;adi miisaadelerin 
ifa edilmemesinden derin bir 
memnuniyetsizlik duymu~lardar. 

Bu ho,nutsuzh.:k zaman ge~tik~e 
devlet idn tehlike1i bir sekil al-

~ . 
rnt~h. 

Bunun i~in M. Hitler bu luta
larm niifuz ve kud!'etini te~ri

cen azaltmaga ve bunlarm yeri
ne kendisine bavka bir listinat
gah aramaga ~ah~1yordu. Evvela 
~iddetli emirler He ktta mensup
lartnl hukumet ve :balk i,Ierine 
hotbehot miidahalede bulunmak
tan menetmi~tir. Daha sonra 
bunlan yaz tatili bahanesile vasi 
mikyasta te11his eylemi~tir. 

Rohmii uzun ve mecburi bir me
zuniyet ile hii.'<umetten uzakla,
hrmt,hr. Hiicum kttalannm raki
bi bulunan harbi umumi muha
ripleri ve hunlarm yeti,frdig\: 
gen~lerden miite,ckkil («_;elik 
migferliler) ve bunlartn kabine
deki miimess.ili M. Hitler tarafm· 
dan himaye edilmi,tir. 

M. Hitler silahlart barakma 
konferansmm son toplantasmdan 
evvel devletler ile yaptaga miiza
kerelerde hiicum katalarma silah
tan tecrit edecegini ileri siirmesi 
ve bunun yerine .devlet ordusu
nun mevcudunu 300,000 ki,iye ~·
],armak hususunda 1srar eyleme· 
si manastz degildi. 

Hitler bir taraftan devlet or· 
dusu Reichsv..dtr ile miinaseba
bm arthrma ve bunun muzahe
retini temin etmi~tir. Son hadise· 
Jerden evvel mudafaai milliye na
zm ceneral Blomberg ordu ve 
donanmanm en biiyuk kuman
da.ru mnretal Hindenburgdan 

sonra M. Hitleri lider olarak ta· 
ntdJgam ve rejimi miidafaa ede
ceg-ini ilan etmisti. Son hadise-. 
lerde ordu sadaka'tini is.bat etmit 
ve M. Hitlerin ihiikumet ve reji
mini kurtarmtttu. . Hiicum k1talarmdaki gayrt 
memnunlar erkam barbiye reisi 
Rohmiin te~viki ve Hitlerin se
le~i ve en hiiyiik diitmant salnk 
batvekil ceneraf !?f.ayherin ittira
ki ve harici bir devletin pannagL 
ile Hitleri devirmek ve yeni bir 
miifrit sosyalist rejimi kurmak 
i~in ihtilal haztrlamttlardir. 

Boyle bir hareketin zuhurunu 
bekliyen Hitler ihtilali hazarhyan 
riiesan1n bir ilnsmm1 kendi elile 
ve kalanlarma kendisinin sag ko
lu makammda bulunan Pru"Sya 
batvekili M. Goring vasltasile te
mizlemit vc efradm isyanmt da 
ordu bas.tnm••hr. 

Maretal Hindenburg He ordu 
ve donanman1n tibi bulundugu 
miidafaai milliye nazm ceneral 
Blomberg M. Hitleri ihtilili bas· 
hrmakta gosterdigi muvaffakiye· 
tinden alenen tebrik etmi,.lerdir. ~ 

M. Hitler hiicum ]ntalarmm er· 
kam harbiye reisligine o !kadar 
miihim olmayan bir adam& tayin 
etmek ve bun!l kabinede yer ver· 
memek suretile bu te.kilahn hii
kiimetteki niifuz ve mevkiini her-

taraf etmittir. Hiicum llutalarmtn 

ehemmiyeti kalmayanca M. Hit
lerin yegane istinatgah1 olarak 
ordu lkalmt~hr. Daha dogrusu Al
manyada niifuz ve hakimiyet 

Kayzerler zamanmda .oldugu gi
bi ordunun eline ge~miftir. 

Almanyanrn mukadderah zap· 
tii rnph mu::.emmel olm1yan ve 
askeri kudret ve kahiliyeti mah
<lut bulunan hucum katalarmdan 

dunyanm en miikemmel bir or· 
dusu addolunan Reichsvehrin cli
ne ge~mesi ve fU strada Alman
yamn askeri ve bahri ve havai 
biit~elerini fevkalade arthrarak 

silahlanmakta olmas1 Almanya
nm eski askeri IS8tvetini elde et
mesinc yol a~mlf oluyor. 

ltalyamn bahrt nUmayi§i 
Fransa hariciye nazara M. 

Barthounun Belgrad1 ziyaretine 
.kadar F;ansanrn siyasi faaliyet
lerine kart• siikut eden halyan 
matbuab bu ziyareti mtiteak1p hep 

birden ~iddetli bir lisanla hiicu· 
rna ge~mi,tir. Bu gazete!er Fran• 
sanm yaprr.ak istedigi mevzii em
niyet misaklan degil, askeri it· 
tifaklar oldugunu ve lbunlarm t 
emniyeti muhafaza ve tarsin ede
cegi yerde emniyetsizlik ve hu
zursuzluk doguracaganl :ileri au-. 
riiyorlar. 

Barthou Belgrattan aynhrken 
yirmiden fazla harp gemisinden 
miirekkep bir ltalyan donanma
smm birdenbire Arnavutluk sa
hillerinde ve Yunan denizinde ve 
buradaki yedi ada oniinde peyda 
olarak n:.anevralar yapmas1 Fran· 
saya ve miittefiklerine kar'1 mii· 
-sellah bir niimayi' telakld edil
mi,tir. Bu miina$ebetle ltalyan· 
larm karaya ihra~ yapacaklan ve 
Yugoslavyamn Arnavutluk hu
dutlarmda tah~idat yaphgl ~ayi 

I olmu,tur. Bu ~ayialar tekzip edil-

1 
mekle beraber sebep oldugu he

. yecan zail olmamt,hr.-
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1ST ANBUL HAYATI 

Dualr, sarmrsaklr 
maflar 

$u memlekete ne modalar gir
di, ~tkb. Ne kadar yeni yeni, ga
rip, garip eglence vaaJtalarJ gel
di ge~ti. F akat hi~ hiri tamamile 
kokletemedi. Mesela, dans moda
at $i!li salonlarmdan Y edikule
nin toprak doteli avlularma ka-

,· dar yaytld1. Rogan iskarpinler
den yedi yamah c;apulalara ka· 

·dar ~e.it, ~et.it ayaklan tepindir-
di ve nihayet ktymetini kaybetti, 
gozden du~tu ve hemen hemen 
unutuldu. 

Ge~en sene de hir Yo-Yo ipti
last her taraf1 sardt. Her yere 
:;irdi, ~rktJ, fa..~at omru pek krsa 
&urdu, tamamile unutuldu. 

Radyo merakr da yavat yavaf 
sonuyor. 

Ve lakin gelgelelim fU futhole. 
Ne miizmin illetmit, ne koklii c;i
banmtt!. Gun ge;tik~e kokle~i
yor, yayrlryor, krymetleniyor. 

Bir zamanlar hahalarmm elin
den tutup rna~ seyrine gidenler 
bugiin de c;ocuklarmm eline yapt
flP hala ttadyom kapJiarmda no~ 
bet bekliyorlar. Erkekli, di~ili, iri
Ji ufakh her s1mf arasmda git
tik;e ragbeti arhyor. Alfabeyi ye
ni sokmeye ha,hyan afacanlann 
ilk yazr tatbikatlart komur par-
-~asile aparbman duvarlarma kliip 
ismi yazmakla bafhyor. Hangisi-

. ne sonamz kekeliye, kekeliye 
tampiyon kalecilerin, sag as:•kla
rm, sol hilmcm nelerin isimlerini 
&ayar. Biitiin fiddetile her giin 
hiraz daha yerleten, yaytlan hu 
.sari illet, batma yemenisini sa
rip seccadenin ortasmda «Yasini 

. ~erif» okuyan hammninelere bile 
airayet etmit. 

Ge~enlerde garip bir vakaya 
f&hit oldum. Bogazm Anadolu 
tarafmda oturan eski hir ahhah1 
ziyarete gitmittim. 0 gun me.
hallenin stadmda miihim ma~ 
varmtf. Beni de seyre gOtiirdiiler. 
<;aytrhk meydanrmn hir kotesi
ne oturduk. Merakh seyirciler 
akm akm etrafta toplanmaya haf· 
ladtlar. 

Ellerinde yiyecek sepetleri, ~~
kmlar, vaizler, kucaklarmda 
kundakh bebekler, fapkah, man
tolu, ~artafh, pe~eli, kocaman 
temsiyeli, kadm, erkek, tam ma~ 
nasile yediden yetmite kadar her 
boydan merakltlar bagrifa, ~agn
f& yerle,iyorlar. 

Nihayet taktm oyunculan aO
kun ettiler. Kiminin s1rtmda ka~ 
dmlara mahsus eski bir deniz ma
yosu, kimi u~urlu donunu srk1 
s1k1 baglamtf, ayaklarmda las
tikli keten iskarpinler, yamalar 
i~inde, yandan dugmeli eski za~ 
man potinleri, JLitlart ~ivili kun
duralar... Oyuncular yaldatmca 
aeyirciler arasmda bir kargatahk 
batladt. Cartaftm ~enesinin ucun· 
()an ignelemit yathca hir ka~ ha
ntm ilerilediler. Dudaklarmm 
arasmdan hir feyler rnlrtldanarak 
oyuncularm sirtlarmt stvadalar. 

Bir araltk yan1mda tiddetli bir 
sarsmll oldu. Ayni tekilde ~ar
f&fh bir hamm elindeki yemek 
sepetini hiddetle yere ftrlatlp 
ay.aga kalkh. Ayaklarrmtzt ~igni
ye ~igniye aram1zdan ge~ti. Ka· 
'leyi itaret i~in yrgilttltf ta~larm 
oniine ~orueldi. Mcrakla seyret
tim. Kadmcag'IZ koynundan ~~
kardtgl biiyiicek bir ~rkrm suratle 
ta,rarm arasma yerlettirdi ve 
iizerini kapad1. Gene ayni telaf• 
la yerine dondu ve yanmdaki ka
drna .anlatmaga batladJ: 

· bat •~rmt.aakla kara 
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Memleket haberleri 
~~ lokuyucu mektuplar•l 

~ Rumelihisarhlarm dlleGi 
..J~ 

--. - · =· ·=··=·~ -=-

lncir ve pamuk memleketi 
Nazillide pamuk mahsuliinii 1slah i~in 

• yen I 
NaziUi 2 (Hu. -

susi) - Nazilli 
Ege mmtakasl• 
mn '-irin ve ma
mur bir tehridir. 
lstikhali parlak 
her ve~hile te
rakkiye miisait 
bir yerdir. Mah
sulah miitenev
vidir. Jncir ve 
pamuk istihsala-
h noktai naza .. 
rmdan en onde 
burasr gelir. 
Menderes nehri-

nin sulamakta oldugu genit ova 
pamuk zeriyatile doludur. Bu ci
heti nazart itibara alan Ziraat ve
kaleti burada bir pamuk ulah 
istasyonu yapm•thr. 

Pamuk iatasyon binas1 evvelki 
gun ikmal edilerek Aydm valisi 
Feyzi, Nazilli kaymakamt Jhaan, 
vilayet hatmiihendiai Kemal hey
lerle diger alakadar memurin ve 
zevattan murekkep bir heyet hu
zurunda kahulii muvakkat mua
melesi yaptlrnlfhr. 

Ziraat vekaletinin Amerikadan 
getirttigi iyi cins tohumlar pamuk 
istasyon miidurii ve pamuk miite
haastst Celal bey tarafmdan yiiz 
doniime yakm hir araziye ekil~ 

mittir. Bu sene hu auretle ~ogala
cak olan tohumlar halka tevzi edi
lerek yerli tohumlann Ialahi cihe
tine gidilecektir. 

Halk ve ~if~i tohumlarm 11lahi· 
m buyuk bir aevin~le karttlamak· 
tad1r. Maamafih daha bereketli 
mahsul almabilmesi i~in, yiiz bin
lerce lira sarfedilerek Menderes 
nehrinde a~1lan kanahn hugiinkii 
vaziyetinin biraz daha ISlahi te
menni ediliyor. 

~ar~af yasag1 
1 temmuzdan itibaren 

~ lersinde ~ar§afh 

kad1n kalmada 

Mersin 3 - Bir temmuzdan iti
haren ~artafh gezmek te belediye 
yasaklan arasma girmi,tir . .$imdi 
Mersinin hi~ bir tarafmda ~artafh 
ve pe~eli hammlara raslanma· 
maktad1r. 

Eskiden pazarlarda umac1 gihi 
gezen hantmlar timdi medeni kt
ltkla ah,.verit ediyorlar. Hi~ miit
kiilata ugranmadan tatbik edilen 
bu yasak, kadmlartm1zm yeni ha
yah ve inktlap hareketlerimizi 
kavramrt olmalarmm hir netice
sidir. 

................................................................................. ., ..... ". 
uph br;ag1, ~ocugun esk~ patigi
ni beze sarap kaleye gomdum. 

$imdi goreceksiniz hizimkiler na· 
sri yenecckler. 

Bak hir daha bu kaleye kol 
(gol olacak) ats:hilec:ekler mi? 

Bu, dualarla, sogan, sarnnsak
larla takviye edilen taktmlann 

ma~lanm sonuna kadar ISeyret
mek istiyordum. Fakat vapur za· 
mnm yaklathit i~in maalesef ma~1 
yanda brraktlm. - C. R. 

ted~irler abn1yor 

Nazllllnln umumt gGrDna,a 

Vol faallyetleri 
Kaymakam lhsan beyin ~ah•· 

malart ve daimi kontrolu aayeain
de kazam1z dahilindeki biitiin 
koylerin biribirlerile irtibatlar1 te
min edilmit, (jdemit ve Ale.tehir 
yollarmm ikmaline pek az bir za
man kalmlfhr, kaymakam bey bil
baasa Sanca ova yaylas1 yolunun 
bir an evvel ikmali i~in ~ok !rabt· 
maktadu. 

Elektrik meselesi halledildi 
Burada yedi sene evvel miiteah

hit fabrikator Umer bey tarafm
dan elektrik tesisah yap1larak 
memleket batlanbata elektrikle 
ten vir edilmit-ti. T esisat tamamen 

aari bir tekilde yapiimamit oldu· 
iundan dort sene enel belediye 
bu teaiaab kendine maletmegi dii
tiinmuf, miiteahhitle muzakereye 
batlamifb. 

Sah1k belediye heyeti, u~ bu~uk 
sene hilifasiia devam eden hu 
muzakerelerinde miisbet bir neti
ceye varamamif, miiteahhitle ara
larmdaki ihtilif1 halletmeden iza
lanntn miitemadi iatifa etmelerile 
sukut etmit-ti. 

T rakya kozalari 
Bu sene, noksan koza 

istihsal edildi 
Edime 5-Bu seneki koza mah

auluniin arkaat ahnmtt olup aahfl 
da bitmittir. Borsaya en fazla mal 
ge~en hafta i~inde gelmittir. Bu 
seneki iatihsal yekunu 45,000 kilo
yu bulmut-tur. Ge~en sene ise 
52,000 kilo koza iatihsal edilmit· 
tir. Bu seneki iatihaal diituklugii 
bocek tohumlan kutulanndaki 
gram nokaanile besleme devresin
de ~1kan hastahga atfolunmakta
dir. Ayni zamanda Kuklareli, Ka· 
vakh, Jnece ve Uzunkopruden ge
tirilip borsam1zda sablan kozalar 
Cia bu y1lki yekuna dahil bulun

maktadtr. Ko:za fiatleri ise 53-
48-40 kuruf arastnda idi. 

Bugday aiimi 
Adanada kilosu 110 

paraya sahlsyor 
Adana s-= Burada- bugday sa· 

tlfl hararetle devam ediyor. Fakat 
sattlan bugdaylart yalmz Ziraat 
bankas1 satm almaktad1r. Tiicca r· 
dan bugday alan azdtr. 

Fiatler eakisi gibidir. Yani yerli 
bugday 2 kurut 30 para, K1bns 
bugday1 ii~ kurutlur. 

0~ ay evvel 
yeniden intihap 
edilen belediye 

heyeti , hilhassa 
reisl Hocazade 

Emin B. bu miibim 
ve muglak mese· 
leyi bir ay :zarfm· 
da memleketin 

menafii lehine hal
lederek 1 temmu:z· 

dan itibaren te· 
sisatr mQteahbit 

Qm e r beyden 
devrn tesJim al-
m•tbr. Reis Emin 

beyin ve mesai arkadatlarmm 
ciddi ~ahtmalan aayesinde elek
trik meaelesinin hallinden ve he
kdiyenin tenvirat masarifini 
azaltmlf olduklarmdan dolay1 ye
ni heyeti tebrik ederiz. Eminim ki 
timdiye kadar kilovahm otuz ku· 
ruta yakan halk belediyenin hiia

nii idareaile daha ucuz bir fiatle 
yakacak, ve fiatin yiiksekliginden 

dukkan ve evlerine elektrik almt• 
yan kimseler de elektrik alacak
lardtr. 

Belediye faaliyeti .• 
Yukan Nazillide su ihtiyac1 olan 

semt ve mahallita yeniden ii~ ~et
me daha ilave olunmut-tur. Atai• 
Nazillide sulann ge~tiii yollar 
yeniden temizlenerek a~1k olan 
yerleri kapahlmtf, otuz aenedir 

muattal kalan u~ ~etmeye su geti
rildigi gihi yeniden bir c;etme de 
yapbrtlmttbr. 

Belediyenin mezbaha baytarh
ima tayin edilen ~orum vilayeti 
aygtr deposu baytar1 Ali Haydar 
bey muvasalatla vazifeaine bat~ 

lamttbr. Yeni vazifesinde Haydar 
beye muvaffak1yetler dileriz. 

KarJSIDI oldiirdii 
Cinayeti, namusuna siiriilen 

lekeyi temizlemek 
• • 
t~tn yapmt§ 

Edirne 5 - Ge~en pertembe 

gunii, Havsa nahiyesine bagh Has· 

koyunde ~ok feci bir cinayet ol

muttur. 0 giin koy halkmdan kut-

~u Hasan karakola gelerek 23 yat' 

larmda karumm kayboldugunu 

iddia etmitlir. 

Hasanm teli.th hali ve iizerinde 

gorunen baz1 kan lekeleri jandar

manm tiipheaini arttrrmiJbr. Srkt 

bir sorgu ve tahkikat neticesinde 

bir ka~ saat evvel karJst ile orak 

bi~mek iizere tarlaya gittikleri ve 

burada karismJ 21 yerinden hl~ak

lamak suretile oldurdiigii anla,.t .. 

mtf ve cani curmiinii itiraf etmi .. 

tir. Kadmm sekiz bu~uk ayhk ha

mile oldugu anla,tlmt,br. Katil 

Hasamn bu cinayeti, zevcesinin 

namusuna surdugii lekeyi temiz

lemek i~in yapbgl soylenmektedir. 

Hasan evrak1 ile birlikte adliyeye 

teslim o)unmuttur. 

Rumelihisan halkt namma Necati 
bey yaZJyor: Her giin, gazetelerde, fi. 
lan yerde ve filan koyde, yeni yeni mek
tepler a~Jld1gmt sevin~le okuyup duru
yoruz. Beykoz, Oavutpa~. Anadoluhi
sar, Emirgan ve buna miimasil, daha 
yiizlerce koy ve nahiyelerde yeni mek
tep binalan yap.1luken birim ~ocukla
nmtz, mezarhk~ ka~l!!lLnda ytktlmaga 
yiiz tutmu~ bir ah~ap evde <lers oku· 
yorlar. 

T eneffiis esnasmda, ~;ocuklara bah~e 
diye •tahsis ed.ilen yer~ik bir bag1n ete~ 
gindeki me.zarhkhr. <;ocuklannuz, bu 
mezarhk ta!illan arasmda oynarlnrken, 
bazan dii~erek yaralamyorlar ve kan~ 
lar io;:nde ·~·e doniiyorlar. 

Acnba lstanbulun sair koylerinde ol
dugu gibi, bizim koyumiizde de yeni ve 
asri bir mektep in~a ctmck ve l<Ocuk
lannuzt anezarl1k etcgindc kain ah~p 
ve ytblmaga yi.iz tutmu' harnp bina
dan kurtarmnk kabil dcgil midir~ 

[Aktam: Rumelihisan hallu
nm, yeni hir ilk mel;:tep binasmm 
intaslm istemege hakk1 vard1r. 
lstanhulun her tarafmt yeni yeni 
m.ekteplerle osiisliyen valimizin 
Rumelihisarmm bu hakh dilegini 
de ilk fnsatta tatmin edecegin
den ~iiphe etmiyoruz]. 

Yenikap1 iskelesi 
Fatih, KJ.Zta~•· Hclvact aokngmda 

oturan okuyuculanmlzdan AU Ru~en 
bey yaz1yor: 
G~en cuma giinii, bir ka~ arknda~la 

bernber hava almak i~ Y eniknp1ya 
kadar gittik. Odun v~ komiirlcri, yelken
lilerde.n karaya ta'1mak i~in vaktile ~-a
pJimt~ olan ah~p :iskelenin iistiine yuz~ 
lerce kadm, ~oluk ~;ocuk oturmu~lar, ba
caklanm da a'"'g1ya sarkttm1,lard1. 

Ben de bu iskelenin iizerinde, yiiriir~ 
ken. birdenbire ayag1m bir. bo,lusa 
dald1. Az knldt ayag1m kmhyordu. Ar~ 
ikada~larJmln yard1mile nh~np iskelenin 
iistiinde a~tlm1~ olan kocaman bir de~ 
lige hk1lnn olan bacagum gii~;liikle 1;1· 

kardmt. 
B~1ma gelen bu knzn, iskeleyi daha 

dikkatli 'bir "ekild.e tetkik etmeklig:me 
bir vesile te,kil etti. 

Meger denize kndnr uznnan i.skele
nin iistii delik d~ik bir halde degil 
mi .imi~? Bu delikler bu iskelenin iize~ 
rinde dola!ilan kadm ve ~oluk ~ocuklar 
~n daimi hir tehlike tet~kil eder. Feci 
bir kazamn oniinii almak j~in merciinin 
dikkat nazanm c;ekerseniz biiyiik bir iyi-
lik yapm1~ olursunuz. . 

UmumT bahGeler 
Gedikpa,ada otumn Ali bey yaz1yor: 
Istanbul bdediyesi halkm istirahati 

ve temiz hava almast maksadile tehrin 
baz1 muntakalannda umumi bahc;eler 
ac;mlfhT. Buralenn idaresini derunde 
eden mustak.il bir miidiiriyet vardn. 
Fakat bu sene bahc;derin temiz.ligine ve 
cndde ve yollann tamirine maalesef 
lay1kile bak1lanuyor. 

lstanbulun en biiyiik bah~esi Giilha~ 
ne park1d1T. Denize yakm olmas1 dola~ 
yl8ile giiniin her eaatinde buras1 kala~ 
bahkt1r. Yazm &lcuk giinlerinde hnlk' 
hem deniz havaSJ almak, hem de isti~ 
rahat etmek ic;in Giilhane bahc;esine 
fazla ragbet etmektedir. Bu boyle ol
makla beraber yollar bozu1ttur. Sulan
rnadsg• i~in toz toprak ic;indedir. Halbu~ 
ki bahc;ede terkos m.usluklan vardtr. 

En ziyade nazan dikkati celbeden 
bir nokta da bah~;enin yukan IClsmm• 
da kl\in c;ocuk bah~esinin knpah bulun~ 
masJdJr. Bu k1smm kap1smda koca bir 
kilit as1h duruyor. Buras! ~ocuklara 
mahsustur. Belediyenin dikkat naznnnt 
c;ekmenizi bir c;ocuk ba)Jast s1fatile rica 
ediyorum. 

Diplomas1z ~i~~l 
Boyactkoyiinde oturan bir okuyucu

rnuz yaz1yor: 
· Koyiimiizde, diplomaSJz ve gizli bir 
surette .icrayi sanat eden bir diKi var
.Chr. Umumi ~nhhati alakadar eden bu 
mesele hakkmda s1hhiye rniidiiriyctinin 
bir defa daha dikkat nazanm c;ekme~ 
nizi rica ederim. 

Falk !;abrl 

HA.YVANLAB 
.A.LEMI 

BOyQk kitada 280 sahife • 350 resim 
A renkli lavh& • 8 motin lJarlcl tablo 

Bu merakh, et;lenceh kitab1 okudunuz mu? 
l'iyetl: 

llorytrdE> 150 
kuru~tur. 

Tn ra i~ln po ta 
ncrcti ahnma7 

~l'ev.d ve sati~ merk zi yalmz: 
AK$AM KiTAPHAi~ESI 

121, Ankara caddesl, lstanbul 
l'ara yerine po5ta JlUlu da 

gOnderebllirsiniz. 
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lktisadi buhrandan miiteessir 
olmtyanlar: Hint racalar1 

GOzliigiiniin ~er~evesine serapa 
p1rlanta kaplatanlar var! •• 

lktisadi buhran herkesi sarab, 
diinyantn hi~ bir tarafmda e~ki 
kazan~ kalmad1... Bir zamanlar 
Atnerikada ayda bir ka~ milyon 
lira iradt olanlar pek ~oktu. ~im
di senede bir ka~ milyon lira iradt 
olanlar parmakla gosteriliyor ve 
bu gibiler diinyamn en zengin 
adamt saythyorlar. 

Kazanct azalmakla beraber 
elan it yapabilen ve rahat~a ge~i
nen kimseler kendilerini bahtiyar 
aaymahdular. (;iinkii iktisadi huh
ran bir £Ok biiyiik zenginlerin, 
milyonerlerin aervetlerini silip aii• 
Piirmiit, bunlar1 bet parastz btrak
mtthr. Amerikada milyonerlerin 
miktan bir ka~ sene i~inde onda 
~i~e diifJiliittiir. Bunlar da endi,e 
·~•nde bulunuyorlar. 

Butiin diinya iktisadi buhran
dan zarar gordiigii en kuvvetli 
milyonerlerin bile ~evkileri sar
••1d•i• halde buhranm hi~ tesirini 
duym•yan ve servetlerini tamami
le muhafaza eden hatti arbran 
b . ' 

azt kamseler vardtr. Bunlar Hint 
racalalldtr ... 

Diinyamn en zengin kttalarm· 
dan hiri olan Hindistanda biiyiik
lii kii~iiklii 562 hiikiimdar vard1r. 
Bu hiikiimdarlardan her birinin, 
hir ka~ yiiz binden 20-30 milyona 
kadar tebaasa mevcuttur. Hint ra
calart bu tebaalartm esir gibi kul
lanirlar. Milyonlarca halk hep 
mihrace i~in ~ahttr ve bunlar, za
valh Hintlilerden topladtklari 
milyonlart debdebe ve sefahatleri 
uguruna sarfederler. 

lktiaadi buhran tabii Hindis
tanda da tesirini gostermittir. Fa
kat mibraceler huna ehemmiyet 
vermi~erek halktan ald,ldan para
DID mtktartm eksiltmemitler, er
bnmtlardlr. 

, Hint mihraceleri bugiin diinya
Dm en zengin adamlart aaydabi
lirler. Bilhaua Haydarabat mihra-

Udaipur 
mlhrace

slnln me,. 
hur Mer

meraaray• 
ve Blkanlr, In• 
dor, Udaipur, 

Travankor 
mlhracelerl 

Palyala mlhraceai 
ceai, aervetinin mikt&n tamamen 
malum olmamalda beraber, mu
hakkak diinyan1n en zeagin ada
mtdtr • . Umumi harp eanaamda ln
giliz ordusuna yard 1m diye 20 mil
yon lngiliz liraat hediye eden Hay• 
darabat mihraceainin bazinesin
de daima Dakit olarak 30 miJ.. 
yon lngiliz Hraai bulunur. 

F akat elmaalarm, miicevberle
rin yantnda bu 30 milyon hi£tir. 
Haydarabat mibraceainin elmas
lanna ktymet takdir etmek im
kinatz aibidir. Cunku bu tatlar 
miali mevcut olm1yan Clerecede 
biiyiiktiir ve pek ~oktur. Hazinede 
aandtklar do luau inciter, ptrlanta
lar, firuzeler ve diier tatler vardtr. 

Patyala, Udaipur mibraceleri
nin elmaslan da pek methurdur. 

Mihracelerin aaraylannda el
maa o kadar boldur ki bunlar bir 
~ok eJJ&Jl Jiizumlu liizumauz el
masla aiialemektedirler. Pll"lanta 
ve incilerle aiialenmit bastonlar, 
temaiyeler pek ~r. Hatti aOz
lUklerinin ~~velerini bile pl1'lan
talarla aiialeten racalar :vanbr. 

MihMceler, her aene topladtk
lart milyonlari aui kendi zevkleri 

i~in aarfederler. Hepainln mubte
fe!D aaraylan vardtr. Saraylar ~·
riyelerle doludur. Mihracelerin 
ekaerisi saraymda ii~ dort yijz ca· 
riye bulundurur. Saz beyetleri, 
hokkabazlar, Utaklar da ilive eCii
lirae bir aarayda yaftyanlann ye
kunu bini ~~r. 

Mihracelerin bu cariyelerden 
batka reami kanlari da vanlu. 
Bunlar sarayda mahpus gibi ya
tarlar, bir tarafa ~tkmazlar. 

Mihrceler astl ihtipmlarini Av
rupaya aeyabat ettikleri zaman 
goaterit-ler. Biiyiik mihracelerin 
yanlannda yii.zlerce kifiden mirek
kep maiyet balokt, aaacltklarla el
maa tatar. Mibraceler AvrupaJa 
ekseriya yalmz gelirler, nadiren 
kanlanni da ahrlar. Kanlan ken· 
C:lilerine refakat edene, Hindis
tanda olduiu gibi, indikleri otel
den pek az dtpri ~tkar. Mihrace · 
iatedigi &ibi gezer, eglenir. 

Mihraceler araa1nda rakkaaeler, 
hafifmetrep kadmlar arkaaindan 
kof&Dlar pek ~oktur. Bir ka~ aene 
evvel lndor mihraceainin Miim
taz Begiim iaminde bir rakkue ile 

olan maceraai heniiz habrlanla
dw. Mibrace bu rakkaseyi ka~Jf'· 
mak istemit, bir takun ~arp•tma
lar olmuf, aibayet lngiltere ite ka
ritarak mihraceyi Avrupada ika
mete memur etmitti• 

Ilk mektepler talebesine mUjde 

Tarih derslerlnizi kolayca ve herkesten 
daha tyl Otrenmek i~in alaca~amz kltap: 

Yard1mc1 Tarlh 
Hullsas• 

124 sahife - yaln1z 10 kuru, 
Posta Qcretl 8 kuru(! 

SatJf merkezl: 

AKtAM KITAPHANESI 
Ul, Ankara caddesi 

Haydarabada Nlzamlnln aarafl ve Ulebar llaan 
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Eskifehir mektuplarr 

Eski§ehir Halkevinin 
kOy gezintileri 

K•z•linlere yap1lan gezinti ~ok faydal1 
ve eglenceli oldu 

Gezlntlye lttlrall edenlerclen ltlr gru' k8JID coculdarfle blr arada 
Eakitehir 3 (Huauai), - Ekseri 

mektuplanmda halke-vlerioin fa
~&liyetinden baluediyorum. Evimi
IZin yapbiJ itler o kadar ~ok ki. 
bunlari, hirer hirer aaymak ve 
anlatmak gii~ oluyor. Halkevmin 
biitiin tubeleri; kiiltiir yoluuda el 
l;irlijile ~httrken, hallon; boiu
cu a1cak giinl~rde haft.anin biri
cik cumaatnt bot ge~rmelerini ar• 
•u etmiyor, onlar i~ili gezintiler, 
eilenceler tertip ediyor. Bu gezin• 
tiler iki noktadan ~ok miihimdir. 

1 - Halk ile koyliiyii tant fbr
mak. 

2 - Koyliilerin Y•t•Y•~lanm 
~etkik etmek ve istediklerini an• 
Jamak. 

On bet milyonluk bir kiitlenin 
l~iode yahuz aapanma dayanarali 
&ahtan koyliiniin; aaatl Y•tadtimi 
aormek, ,ehirdeki liardetJerile on
~arl tan•ttlrmak ve nibayet iatek
lerini bilmek kadar iyi ve giizel 
J,ir hareket olur mu? . .• 

~imdiye kadar yapbgtmtz bii
tiin koy. gezintilerinde bir koylii
niin en biiyiigiinden en kii~iigiine 
kadar istedigi ve arzu ettigi fey 
aari ve yeni bir mektep binastdtr. 
Biitiin koylerde okumak ve her 
feyi nazari bir tekilde ogrenmek 
erzusu ~ok biiyiiktiir. Bu hakikat 
cuma giinii Ktzilinlere yapbgtmtz 
gezintide bir daha tezahiir et
mittir. 

Ktztlinler, Eskitehire bir bu~uk 
saatlik bir mesafededir ve tren 
giizergabmdadtr. Koyiin fArk ta
IJ'afmda yiikselen ktztl bir kaya
DlD iizerinde inler mevcuttur ve 
bundan dolayt koye Ktztlinler, de
mitlerdir. 

Bu aeferki gezintiye 150 kiti it
tirak etti. Ktziiinlere trenle gidi
lip gelindi. Orada ogle yemega 
yenildr ve herkes bunun i~in bir 
lira verdi. Bir lira ile giizel bir 
cuma ge~irmek fusatm1 kazandt. 

Bu gezintiye hammlar da i!!ti
rak ettiler. Sabahleyin saat 8,30 
da istasyondan kalkan tren, ban
"do mtztkamn ~aldti• Cumhuriyet 
mart• nagmeleri arasmda K•zalin
lere hareket etti. Herkes tek bir 
kalp gibi heyecanh ve nefeli idi. 
Tren, duracagt yere varmadan 
koyliiler tarafmdan karftland• ve 
hep beraber bahc;;eler i~erisinde 

haztrlanan yere gidildi. Ate~.ler 

yand1. Gruplar ayr1ldi. Herkes ilk 
yorgunlugun durgunlugunu ge~ir
mek i~in bir an yerlere, ye~il c;;i
menler in iizerine uzand1, akan 
auyun hafif ftrtlhlarmt d inledi. 

H avamn a1cak olacagt daha sa• 

Gezlntlye l'tlrak edenler 
kByiGierle blr arada 

bahtan belli idi. Nitekim ogle iize
ri tahamnaul edilemiyecek kada11 
a1cakhk butt. F akat yantmtzdan 
akan Pora.ujun soguk suyu s•cak
hgm teairini ~abuk ge~irdi. Nete
ler yerine geldi, oyunlar oynandr, 
zeybek, kazaaka ve diier milli 
oyunlar cidden ~ok giizel oldu. 

tigleye dogru civar koylerden 
gelenler karftlandt. Karka koyii
niin zeybeklerinin gelit i bilhaua 
giizel oldu. Bandonun ktvrak nag
melerine dayanamtyan z~ybekle-

rimiz, daha, «hot bulduk» de
meden ortaya f•rladalar, cotkun 
bir goniil ile zeybek oynadtlar. 
Onlarm oynayi~Iarmda bile b ir 
baskahk vard1. Hep birden (hay· 
da) deyip diz ~okiitleri ve tek 
ayak iizerinde ztplayip ileriye, ge

riye kay•tlart takdir ve hayretle 
seyredildi. 

Ogle iizeri yemek yenildi. Y e
megimiz ; kuzu, borek ve heh·e.· 
dan miirekkepti. Koylii karde~ 1 e

rimizle konuta konufa, nete Ye 
kahkahalar arasmda tam bir aar t .. 
te yemeklerimizi ancak bitireb 'J. 
dik. Og]eden sonra oyunlar batl~
dt. Halat c;;ekildi, ~uval yarlfl y .. 
p1ld•, birdirbir oynandt, bu oyu~
larm hepsine, koyliilerimiz de i~
tirak ettiler. 
Ak~am iizer i trenimizin tiz sesi 

bizi harekete getirdi. $ehre dO
nerken herkes memnun, fakat bu 
giizel giiniin ~abuk biUiginden do
layi da mahzundu. 

~ .oskovada yahudi i~Qil ri 
korkutan ar 

Londra, 7 (A.A.) Reuter 
ajansmm Mos1mvadaa haber al· 
dtgma gore, yahudi i~~ileri tethi!} 
ctmekle maznun elliden fazla 
i~~i kakktnda takibat yapdacaktar. 
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es 'eri ltanunu esas·ni ·Ian n1 

Alb devletin murahhaslar1 ken
di ralannda miizakerelerini it
mam cyledikleri strada sadarette 
tebeddiil vaki olmuf, Miitercim 
pafA yerine Mithat pa•a sadna
zam olmu~tu. 

Murahhaslar Mithat pa~a sada
retinin dordiincii giinii konferan
sm a~almasma karar verdiler. (23 
kanunuevvel 1876) ve bu karar
laram Babaaliye de teblig ile Os
manh murahhaslarmt da vet ey
lecliler. ... 

Konferans a~thnca riyaset hari
ciye naztn Saffet pafaya verildi. 
Kitabet vazifesini de hariciye 
miiste~art Kara Todori ve tahri
rat h riciye katibi Serkis efendi
ler ifa cylediler. 

Birinci celse mutat merasimle 
ge~ti. Avrupa murahhaslar1 bir 
ka~ yiiz sahifelik bir kitap ~ek

linde tanzim ettikleri . programt 
Osmanh murahhaslarma teblig 
ve tevdi eylediler. 

Saffet paf.ll programi tetkik 
edip cevabm1 sonra vermek iizere 
kabul eyledi. 0 nutuk irat eyler
ken dttaridan top sesleri gelmege 
batladt. Saffet pafa: 

- ltittiginiz fU top sesleri bii
tiin Osmanl1 mernleketlerinde ka
nunu esasinin ilan olundugunu ha
ber veriyor. Bu dakikadan itiba
ren devleti aliye metruti biiku
metler strasma girmi,tir, dedi. 

Alta devlet murahhaslarmm Os
manla naztrlarmt karlfJarnuyarak 
iptida ba11hba,larma devletin da
hili it~leri hakkmda boyle miiza
kerelerde bulunmalan Osmanh 
naztrlart i~in haysiyetlerini ktran, 
hakareti tazammun eden bir rnu
amele idi. 

Osmanlt viikelasmm tam kon
feransm resmen ac;IIdJgl Jnrada 
kanunu esasiyi ilan etmeleri de 
huna mukabil ecncbi murahhasla
rma istiskali tazammun eyliyordu. 
Fakat kuvvet ellerinde olan dev
letler buna aldtrmadalar. 6 zilhic
ce 1293 • 22 kimunuevvel 1876 da 
a~tlan konferans devam etti. 

Konferans esnasmda Abdiilha
mit siyasi bilgisini ve maharetini 
gostermek istedi. 

(Ziibdetiilhakayik) ta bildirildi
gine gore istanbul konfcransmm 
inikadmm ertesi gunii - miicerret 
sulhu tehlikeye koymamak cme
lile- bir muhhra tertip ederek Ba
braliye gonderdi. 

Abdiilhamit bu muhhrasmda 
viikelaya miidafaasma li.izum gos
terdigi maddeler arasmda fU tav
aiyeleri de ileri siirmiiflu: 

l - Bulgaristan hadisesinde 
miisliimanlar tarafmdan btristi
yanlar hakkmda taaddi vukuu id
diasma kar 1 miiUehimlerin yeni
den mubakemesi i~in devlet vi.ike
lasmdan ii~ zat ilc zamin devlet
ler tarafmdan intihap edilecek ze
vattan miirekkep fevkalade mah
keme stfahnda bir komisyon te~
l<il olunnrak Edirne veya Filibeye 
gonderilir; Avrupahlardan her 
kim isterse gelip bu aleni muha
kemcde baztr bulunabilir; hatta 
Jngilterede muhalif ft rka reisi lort 
Cladiston bu muhakemeyi gorme
ie davet olunabi._ 

2 - Devleti aliye gerek kanunu 

akika 
esasi abkamm1, gcrek onun hari
cinde (!) ltabul edecegi 1slahat1 
tamamen icraya koymak i£in za
min devletlerden bir mehil talep 
edebilir. Bu miiddetin inluzasmda 
taahhiit olunan "eyler yaptlamaz 
ise 0 zaman zi.min devletler za
man vazifelerini diledikleri ~ibi 
ifa ederler! 

Abdiilhamit hu miitalealan ser
deylerken murabhaslarm konfe· 
ransta bunlan miidafaaya kalktf• 
malar1 heniiz iiln olunan kanunu 
esas1y1 ktymetten di.itiirecegini 
acaba hahnna getirmif mi idi? 

Ne olsa, bu vesika Abdiilhami
din siyasilik stfahna bir l}eref iza
fe edecek mahiyette goriinmiiyor! 

Devleti aliye murahhaslanmn 
tersane konferansmda padi,ahm 
bu siyasi miitalealarmt miidafaa 
eylediklerini de gormiiyoruz. 

Marki Salisbori bir defa araba 
ile Karakoy - Eminonii kopriisii~ 
den ge~erken: 

- Bu kopriiye tahammiil eden 
bir balk her tiirlu idari seyyiata 
da tahammiil cder! 

Soziinii sarfetmi~ti. (Kopriinii.n 
ahfap halini hili tahattiir eden
lerimiz ~oktur!) 

lngiliz murahhaSI konferansta 
devleti aliyeye edilecek teklifle
rin s1kletini tahfife ~ah~.hg1 stra· 
da istanbulda gazeteler: 

- Sala.tpuru ka~a almah? 
Diye onunla istihza ediyorlardt! 
Protokol i~in ( ~iiruk portakal) 

tibirini lrullamyorlardt! 
(Gladiston dedikleri 

tohumundan imit!) diye 
lard a bulunuyorlard1! 

Bulgar 
ipham-

Bu istihzalar Londraya aksetti. 
Gladiston parlamentoda: 

- Tiirkler beni Bulgar samyor! 
Diye agzmt a~h, ate~ler sa~h? 
T ersane konferansmda devleti 

aliye aleyhindeki biitiin tertibah 
anlamakta, dinlemekte olan Os
manh murahhaslan melanet ve 
sekinetlerini muhafazaya ~ah{II· 

yorlard1. Fakat bazan i~ o derece
ye vartyordu ki soguk kanh dav· 
ranmaga tabammiil yetmiyordu. 

Fransa ikinci murahhast ~o

durdi Gladiston agzm1 kullanarak 
Tiirkler tarafmdan Bulgarlara ya
ptlan zuliimleri tafsile kalktftl ve 
bir Avrupa kontroluna liizum gos
terdi. 

Murahhas Ethem pafa art1k iti
dalini kaybetti ve ayaga kalka
rak Franstz murahhasma ~u hi
tapta bulundu: 

- Siz hep Bulgaristan vekayi
ini yi.izum"uze vuruyorsunuz. Fa
kat taribimizi..Oa,tanba~a okuyun, 
sizin Sen Bartelmi geccsinc - ~arl 

IX zamam; protestan katliam1 -
ve Dragonatlanmza • Lui XIV 
devri; protestanlar hakkmda zu
liimler - benzer miithi~ vakalarm 
hi~ birine tesadiif edemezsiniz! 

Bu ~Iktflan sonra Ethem pa~a 
Franstzlarm 1871 Komun ihtila
line kadar yaphklari mezalimi 
saydr, dokti.i; tarihi misaHer ira
dmda daha ileriye giderek diger 
milletlerin yaphklar1 taaddileri, 
katliamlar1 da sayacakh; zaten 
Babaalice Moskoflarm Rusya ta
biiyetinde bulunan miisliimanlara 
reva gordiigii bakstzhklan ve zu-

a Itiba --e • 
liimleri miibeyyin bir muhtlra da 
hazulanmifh. 

Diger murahhaslar Ethem paf~· 
mn bu vadide sozu uzatmastna 
meydan vermediler; araya girdi
ler; miinakataYI hiisnii auretle 
kapathlar. 

Bir garibe 
Ali Haydar Mithat beyefendi

den bir mektup aldun. 
Ben Mithat pafanm hayallni 

musa vvir olan Tebairei ibret ve 
Mirah Hayret eserlerinin Hicaz 
evrak miidiir muavini Ali Vasfi 
efendiye tevdi edilen miisvedde
ler esas ittihazile netredilmit ol
dugunu yazmtfhm. Ali Haydar 
bey bu mektubile bu noktay1 taa
hih ederken Sultan Hamidin dik
kate ~ayan bir garibesini de bildi
nyor: 

(A'k~1 gnze tcsindc yazmaktn oldu· 
gunuz miihim ve mufit tarihi tefrikn
lnnn 308 numnrnsmda ufnk bir ynnh~ 
hk va r. Nefsime aidiyeti cihetile tashi
hini rioa edeeegim. 

Mqrutiyetin ikinci senesinde n~ret· 
mili oldugum T obsirei ibret ve 
Mir'nti hayret Ali Vnsfi efendinin gon· 
clerdikleri degildir. Filhakika ben Fnh
ri bey V\\Sltasile Ali Vasfi efendiye 
gonderilen bu ynztlan da aldtm; bun
lnr da nqrettigim iki cildin aymdu. 
Ancell<. ben bu miitweddcleri olmoazdan 
evvel eli me ba11kalart g~mi$ti; 

31 mart hndiscsindc Ytldt7. bastldt· 
gt valcit Sult.nn Abdiilhamidin yaZ1 m11· 

lltndn iistii vaztstz, yalruz Abdiilhn
midin m iihiiril; miihiirlenmis beynz b ir 
za:rf bulunur, . bunu bula~ler halile 
Mahmut $c"-kct p~ya goturlirle.r; pa· 
sa d a a jiar ; beni bir m ektup ile Seras
ker kapnnnn davet cder ve zarfm i~in
de bulun nlan bana teslim eyler. Zar
fm iQmd~ ~nlar vard t: 

Ko rdonile bcraber iistiinde Mithat 
ynuh k ronometrc altm saat ; iki tahta 
hokka; kullamlmt• ve kmlm~ saz ka· 
Iemler; nile efrndnun resimleri; ~ocuk

lu~umda p edere fransiZca yazmt~ oldu· 
gum bir l:n~ mektup : be\1 alti sigarn I 
NC{!n lligim T eb irei ibret ve Mir"all 
hayretin pederin yaztsile miis..-eddeleri. 

hrte benim ne{lre esas tuttugum miis· 
veddcler bunlardu. 

Sultan Hamidm miihiirile miihii rlen· 
mi~ za rf, lahmut ~evket patmmn mek
tub u, b n. h ettigim el')-.L hep nezdimde 
m hfuzdur. 

J\bdiilhamidin bu e»"nyt l.>Oyle bir 
znrf i~inde 2 S sene ~ekmecesinde od
ressiz muhafaza etmesine hayret edil
m ez mi ? ) 
- ~u izahmdan dolaYJ Ali Hay-
dar beyc te;ekkurler ederim. 

Bu beyanat Mithat pa~amn ter
ciimei halini iki niisha olarak yaz
dJgtm, birisini yanmda ahkoyup 
hirisini de emin hir zata isal etti
gini, Sultan Hamidin adamlan pa
canm itlaf1 amnda odasmda bul
' duklar1m Sultan Hamide gonder-
tliklerini gosteriyor. (Arkast vnr) 

AK~AM 
Abone iicretleri 

Tiir1d11e 

SENELIK 1400 1n1rut 2700 kuru, 
6 AYUK 750 • 1450 • 
3 AYUK 400 • 800 • 
1 AYLIK 150 • --- --

Posta. Jlttha!lma dah1l o!mayan 
ccneb1 memleketltn: Seneli~i 
3GOO, all1 ayh~ 19 , 01( 

ayh(;t 1000 kuru~tur. 

Adres tebdtlt ic;m y irmi be~ 

L:uru~'uk pul gOndermek laztmd1r. 

-Rrb10levvel : 26 - RuzJhtztr : 64 
f. lll'".Nk CGn~ ~ lliodi A\:~ Y l•l 

I 6~6 8~3 4~5 8~5 12 ~00 
\a. 2,19 4136 12,19 16,19 19,43 21,44 

1Jarehane. BabJ:Ji civan 
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RON 
------ BUrhan Cahit 

Grevs kiz1nin lier puvamnda 
ellerini ~Irptyor, kaybettigi za .. 
manlar cesaret vermek i~in: 

- Zarar yok. Devam, devam l 
<Iiye haykmyordu. 

Lanteni's kliibiiniin en iyi oyun
cusu saydan mis Lidya teknik 
noksam olmastna ragmen ~ok gii
zel oynuyordu. fngilizler kendi· 
lerine mahsus bildikleri bu oyun
da batkalarmm galip gelrnesini 
adeta bir teref, haysiyet mesele
si telakki ettikleri i~in hiitiin se

yirciler de Suat Rahminin kaybe't
mesini istiyorlard1. 

Etrafmdaki bavanm bu men
fi kokusunu hisseden delikanh 
serapa <likkat kesilmitti. Gen~ 
lnzm hiitiin ha.mlelerini ~iiriit
mek i~in atletik kabiliyetinin bii· 
tiin kolayhklarmdan istifade edi
yordu. Birinci partide gen~ k1za 
fazla sayt yapbrmadan onu iyi
<len iyiye yordu. Kendisi astl ko
zunu ikinci partiye sakhyordu. 
Yer degi,tirip tekrar bafladtklan 
zaman Suat Rahmi adamak1Ih 
hiicuma gec;ti. Gen~ k1zm derhal 
ogrendigi bir ka~ jeatine kar~ll 
oyunun biitiin bilelerini, incelik
lerini tatbik ediyor, onu gafil av
hyordu. Mis Lidya top ka~1rd1k· 
~a sinirleniyor, sinirlendik~e ~a

~nrtyordu. Suat Rahmi arbk bir 
saganak halinde onu top yagmu
runa tutmu,tu. 

Mistre Grevsin direk iizerinde 
donup kald1gi, seyircilerin derin 
bir heyecanla kendilerinclen ge~
tikleri anda ikinci parti gen~ kt- 1 

zm bir puvan bile alamadan mag· 
li1p olmasile neticelendi. 

Suat Ra!hmi fileden bir ceylan 
gibi athyarak gen~ ktza yakla,h 
hiirmetle egildi. Dedi ki: 

- ttiraf ederim, ~arpiftlgtm 

rakiplerin en tehlikelisi siz oldu-
nuz. 

1 

Kayhetmenin verdigi tees.
siirle ince samur ka~lara titriyen 
gen~ ktz bu alakadan ~ok mem
nun oldu. ince l<eten mendili ile 
altm gihi ter damlalan f1~k1ran 
~akaklarmi tilerken: 

- T evazu gosteriyor, iltifat 
e::liyorsunuz, dedi. F akat ben de 
itiraf ederim ki sizin kategori
nizde oyuncu degilim. 

Mi"Sler Grevs yanlarma gelmit· 
ti. Son ciimleyi i,iui: 

- Boyle soylemeyin mis, dedi. 
Ona kar~I oymyabilecek burada 
b~ka kimse var m1? 

Gravs ktztmn peri~an bali kar· 
~asmda sinirlenmi~ti. 

- Evet, yiiksek kategoride bir 
oyuncu, dedi. 

Bir ~ok yabancdar bu sabah 
aralarma girip heyecanlarmt ka
bartan bu yeni oyuncuyu adeta 
yeni bir arz kttast katifi, kamer
den inmit bir mahlUk gi:bi hay~et
le seyrediyorlard1. 

Suat Rahmi gen~ k1z1 fazla har
paladtgmt biliyordu. 

Fakat bunu isterniy~rek yap• 
IDJfh.. EtrafJ.m hep ondan tarafa 
gormesi sinirine dokunmuttu. 

Sporu bil~assa tenisi, golfii bir 
centilmen idmam bilen tngilizle
rin bu dostluk ma~tnda ona ade
ta bir yabanc1 muamelesi yapma
lari milli gururunu tahrik etmitti. 

Bu iayana gen~ ktz kurban ol
muttu. 

Saat dokuz bu~gu ge~mit, ona 
geliyordu. 

Suat 'Rahmi kendisine tam,h
nlan ka:dm, erkek bir ~ok ecnebi
ler arasmda elbise degi,mek i~n 
soyunma odasma giderken mister 

Grevs ona yaldatb• 
Elini teklifsizce omuzuna koy

du. Giilerek: 
- Maglup lann bir r icasa var, 

dedi. :'f-efl'ifatsaz, etiketsiz bugiin 
seni yemege ~gmyorlar. 

Onlarm evlerine misafir kabul 
etmek hususundaki titizliklcrini, 
bilhassa sofralarma yabanca nl· 
rnaktaki mii~kiilpesentliklerini 
pek iyi bilen Suat Rahmi umma· 
d1g1 bu teklif karfismda ~aftrdi. 

Onun bu tereddiidiinii hisseden 
Grevs mahrem bl:r tey sayler gibi 
egilerek: 

- Seni hi~ oimazsa (bri~) te 
maglup etmek iimidi var. Anlar· 
s.m ya! 

Delikanli onlarm pek ehemmi· 
yet verdikleri te,rifat usullerini 
bu tekilde kitaba uydurmalarmi 
nazikane buldu. Onun teklifsi~ 

goriinmeni.ne ragmen gayet ciddi 
batmi egdi: 

- Te,ekkiirle mister Grevs! 
Suat Rahmi cevap verirken 

biraz ileride Didisle goriiten mis 
Lidyamn bahas1nrn teklifi karfl· 
smda kendisinin ne vaziyet al
digtnt gozucile kontrol ettigini 
hissetti. Ve anlad1 lid yiizde dok
san babasmm karart olmakla be
raber davetin ilk te~bbiisii gen~ 
krz tarafmdan yaprlmifhr. 

(Lantenis) kortlarmdan ~tka
rak agrr agrr mister Grevsin Gii
miitsuyundaki evine giderlerken 
mis Lidya yorgunlugunu unutmUf 
goriiniiyordu. 

tlnde babasi, arkada ikisi ko
nutuyorlard 1. 

Mis Lidya ona timdiye kadar 
bu kadar ~etin bir hastmla kartt· 
Ia,madtgmi s.Oyliiyordu: 

Suat Rahmi: 
- Oyunda sert davrandtgtmi 

yiiziime vurmak istiyorsunuz rnis. 
ttiraf ederim ki boyle oldu. Fa

kat emin olunuz ki size yaptlan 
tetvikler beni tahrik etti. Maa
mafih bu yorgunluk ilerideki 
oyunlarm1z i~in 6ize daha istifa· 
.deli olacakt1r. 

Gen~ ktz da ayni fikirde idi: 
- Ha.khsmtz, dedi. Biz daima 

ayni kategori arkadatlarla oyna· 
dJglmlz i;in adeta formumuzti 
kaybettik. Bugiin fazla ~ahtmak 
heni daha menmun etti. 

Giimi.itsuyunun deniz insmm
daki bi.iyi.ik, bah~eli bir evde otu• 
~ruyorlard1. Tiirkiyede ~ahfiP pa
ra kazanan hir ~ok ecnebiler gi· 
hi onlar da evlerinde liiks ve sus
ten ziyade medeni ihtiya~larm1 
tatmin edecek fekilde ya,tyorlar
'tlt. 

lnsa.na a-deta bof bissi veren 
biiyiik bir holde dort lane genif, 
derin ve rahat metin koltuk, iki 
als:ak mua vardt. Y erde sadece 
iyi cins bir bah goze ~a.rp1yordu. 

Denize bakan geni' tara~da 
ma.-dam Grevse tamtblar. 

Bu, ya~ma ragmen dipdiri, in· 
sana heniiz baityodan ~tkmti gibi 
goriinen renkLi, cildinin eskiligi. 
belli olmtyan bir kad1nd1. 

Ecnebi kadmlarmm ya~m1 an· 
hyabilmek i~in onlar1n adamalul
h ~oktiigu altmtttan sonraki za· 
manlarmt beklemek azlmdir. 
Hele lngiliz kachnlar1 i~in bu 
muhakkakttr, yapr.ak .dokiimii 
belli olm1yan manolya gibi bir 
cins aga~lara benzerler. Daima 
taze, her zaman y~il goriiniirler. 

Madam Grevs te ~lk bak•tta bir 
yeti~mit llnz anas1 olduguna fiUp
ihe ettirecek kadar gen~ goriinii• 
yordu. .(Arkasl var >: 
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K AKINCILARI lstanhul : 18,30-19,20 plali ne~ri
yab, 19,20-19,.30 ajans ve bor&a ha· 
berleri, 19,30-21 Turk musilci n~ri
yah {Eliza, lnci, Olku. Sevim Selim 
hammlar), 21:2 I 1 30 Ate~ Gune{l klii
biinden neklen konferans, 21,30-22.30 
Bedriye Rasim hammtn i~tirakile dana 
muslkisi. 

Ya.zan: }SKENDER FAHREDDlN Tefrlka No. toe 

"Vaktile bir yunan gemisine esir du§en kahraman 
( Flaminius) ii orta mah bir kad1n kurtarml§b. 0 Vaqova {1414 m.) - 18,10 Solist 

konseri, 19,15 piyano konseri, 20,15 
piyano refa.katile orkestra konseri. kurtulmasayd1, Roma mahvolacaktd, 

Omer bey bu hususta Murattan 
~ok daha tecriibeli bir erkekti. 

..... - Haydi yiirii! - diyerek kolun
dan ~ekti - Bunlarm sozlerile OZ· 
leri hi~ bir zaman biribirine uy
Jnaz. Ben kara gozliisiinii de de
nedim. Tam onun istedigi gibi, 
hem k1skan~trm; hem de sever
dim. Onun yiiziinden ka~ ki$.inin 
&oziinii oydum. Ne gen~leri~ ca-
01nt yakbm. Gene yaranamad1m .• 
J(endimi sevdiremedim. 
. En giirbiiz, en kuvvetli ~agtm· 
da, kara gozlii sevgilim, kap1mda
~i Ufakla sevitti. Bir gece ben ev· 
de Yokken, Ufagtmm koynuna gir· 
lnitti. 

Hem de nastl bir u'aktt, bil
cen .. ?! Upuzun bir bumu vard1 .. 
Aptaldt .. CthzdL. $a~1yd1 .. Sagtni 
solunu bilme:zdi .. Viicudu da ayak
larl kadar kokardt .. Ve elleri uyuz 
g~bi yarahyd1. Hasth ~ok igren~ 
htr erkektt. Kapmuzda babadan 
kalma bir yanatma idi .. Onu evde 
sakat hir hayvan gibi beslerdik. 
f!Je, sevgilim, bOyle bir mahlukun 
kollan ar:aama alllmt~h. 0 vakit
tenber~ ben, kadmlarm gozlerine 
inanmtyorum, Murat~tgam! 

(Andiriya) ft!)mahlardan ni~in 
bahsediyordu? 

Murat reis Atinada gezerken, 
Pire limanmda bekliyen (Marma
ra Kartah) mn au mahzeninde 
mahpus hulunan korsan (Andiri
ya) giiniin hirinde Tiirklerin elin
den kurtulup memleketine done-

_ceginden emindi. 

Jii:zetta hergiin Venedik kona
ntmn yanma gidiyor, bir s.eye ih-
t• • 
tyac1 olup olmadtgmi sorunca, 

Andiriya: 

_ «Hiirriyetten batka bir seye ih-
t• • 1Yactm yok. Eger damarlarmda 
ecdadtnm kamm tasiyorsan beni h . 

urad an kurtar! » 
Diye yalvanyordu. 
Korsan Andiriyay1 kurtarmak 

Jii~ettamn elinde degiidi. Andiri-
Jamn rnuhafazasma Kara Ali me
~urdu. Fakat, Jiizetta Kara Aliyi 
1kna edebilirdi. {Marmara Karta-
1t) Pireden hareket etmeden An
diriyayJ bir hahk~1 kay1gile :ahil
den uzaklathrmak istiyen Jiizet
ta kendi akibetini diitiinerek bu 
cesareti gosteremiyordu. i 

Andiriya Ji.izettaya mi.itemadi
yen eski harplerden ve Romahla
I'Jn bir vakitler biitiin Arnavutlu
iu, Makedonya ve Yunanistam na
au istila ettigini anlatarak: 

- Sen itte boyle hir milletin 
•tztsm! diyordu - Korkakhk sana 

Yaktttr mt? 
. Jiizetta muteredditti. 

Andiriya o aun g h 
- o ' ene er za-
manki gibi, ayaklara 21• • 1 d. nc1r e 1-
rekte bagh oldugu halde 1 t an at-
yordu: 

- $arkta (Biiyiik iskender) in 
hfadt olan Yunan krallart tara

fmdan idare olunan ii~ biiyiik 
hralhk vard1: Makedonya, Suri
ye, MlSlr. Romanm en yaktn kom-
!·Usu olan Makedonya krah diger
lerinden evvel Romahlarla harbe 
giri~ti. Methur (Anibal) italyada 
harbederken, Makedonya krah 
Romaya kar'1 Kartaca kumandam 
ile ittifak etmisti. Bu arada ktsa . 
hir sulh devresi gecrti, F akat, Pon 
muharebeleri bittigi zaman (Se-

nato) Makedonya kralile tekrar 21,12 keman konseri, 21.50 haberler, 
22,02 n~eli ne{!riyat, 23,30 dans plak· 

harbedilmesine karar verdi. Kon- lar1, 24,0.5 dans musikisi. 

siil, adet v~hile, millet meclisini Biikref ( 36~.5 m.) - 18,15 plakl 
i~timaa davet ederek rey topladJ. 19,15 orkestra, 20,40 plak, 21,15 dans 
Biitiin millet harbe taraftardJ. . musikisi, 22,15 radyo orkestras1. 

BudapeJte {550,5 m .) - 18 opera 
Harp ilan edildigi :zaman Roma· orkestras1, 20 arp konseri, 21 spor hn-
mn miittefikleri ~oktu. (Nomid- berleril 21,1 5 tiyatro temsili, 23,30 ha-
ya) krah siivarilerini gonderdi. berler, 23,50 cazbant, 24,20. ~igan mu-

sikisi. 
Kartaca hububat verdi. Asya da Roma (420,2 m.) _ 21,45 Manci-
Rodos ve Bergama gemilerini sev- nellinin (Ero ,e Leandre) .isimli operet 

ketti. Yunanilerin en cengaveri temsili. 
1 (E 1 ) 1 Viyana {506,8 m.) - 20,10 ha-

0 an to ya 1lar Tsalyayt tah- berler, 20.20 piyano konseri. 21 ope-
rip i~in bu havaliye iiivarilerini ret temsili, 23.15 haberler, 23,30 dan 
gonderdiler. · ikiye ka.dar caz. 

Rom a ord u lari h~reket~ g~ tik~ ::::::m::,•:::,•,•,•,w:,•,•:,•,w::.w.w:.w:.w.•.w:.w.·..::.w:m.·.• • ...::.w.w.w:.w:r.m::: 
Biraz aonra Romahlarm sag ce

leri zaman Makedonyay1 bir an-
da feth ve istila edeceklerini zan- nahlarJ da ilerilemege batlamt,b. 

Satta filler bulunuyordu. Make
nediyorlardt. Halbuki it tersine 

donyahlar fillerden ~ok korku· 
dondii. Makedonyahlar galip va-
ziyette bulunuyorlardi. Roma or- yorlar ve fillerle kar~tlathk~a 

m1zraklartm ahp ka~tyorlardt. 
dularmdaki muharipler de gayri 

Makedonyahlar bu ar1zah ara· 
memnun olarak harbediyorlard1. 

zide harp saflanmn intizamm1 
Omit ettikleri yajmayt yapama· 

muhafaza edememitlerdi. Ordu-
mltfar, emval ve ganaim elde lart dagmikh .. Ve kumandanla-
edememitlerdi. 

rmdan miiabet veya menfi bir 
Zaman zaman bir ~ok milletle-

emir de alamadtklarl i~in, fillerin 
rin eline ge~en bu havaliye Roma-

oniinden ricate mecbur oldular. 
hlar tamamile hakim olmak niye- 0 Strada gen~ bir Roma zabiti, 
tinde idiler, Nihayet (Flaminiua) 

arazinin, Roma ordusunu tetkil 
isn:.inde yeni bir komiil Makedon- eden kii'Yiik k1talartn harekatma 
ya ordusunu maglup etmif,ti. 

miisait oldugunu gorerek bundan 
On sene evvel (Fatih) in ge~ti-

istifade etmek istedi ve Makedon
gi bu yerlerden, milattan iki astr 

yahlara arkadan hiicum etti .. Mu
evvel de Romah kahraman (Fla-

vaffak oldu.. Dii,mam tepeler-
minius) ahm siirerek ge~mitti. den indirdi.. Piiskiirttii. Halbuki 

(Flaminius) Epirde (Filip) in bu gencr zabit (Flaminius) un gO-
karttsma ~tkmt~b. Bir gun Make- ziinden dii{.mii!l bir delikanlrydt. 
donyahlarm orducahmt anstzm Makedonyahlar bu taarruz kar-
basarak (Filip) in ordusunu boz- ~tsmda ne gogiis gogiise harbede-
du ve Tsalyaya girdi. bildiler, ne de mevkilerini muha-

Roma ordusu T salya ovasmda faza ettiler. M1zraklarm1 abp kac;-
ilerliyordu. (Filip) in ordusu bu talar. Makedonyahlardan sekiz 
ovay1 ikiye ay1ran dag silsilesinin bin ki~i telef oldu ve be' bin ki,i 
ote tarafma ge~mi,ti. tki ordu firar etti. Buna mukabil Romah· 
diitmanm kendilerine bu kadar Iarm zayiall ancak yedi yiiz kiti-
yakm o1dugunu bilmeden iki giin den ibaretti. Bu muzafferiyet iize-
yanyana yiiriidiiler. 0 zaman ordu rine (Filip) sulha talip olmuttu. 
oniinde ke,if kollart istihdamt ih- Romahlarm, Suriye krah (An-
mal edilirdi. tiagus) ile harbe tutu,malart da 

O~iincii giinii, yagmurlu bir ge
ceden sonra, sis ortasmda (Filip) 
Romahlardan kendi ordusunu 
ay1ran daglarm tepesine ~1kh. Bu 
tepeler harp tarihinde me~hurdur. 
Tepeler meme ba~ma benzedigi 
i'Yin {Gynoscephale - Kopekba~1) 

namile amhrdt. Makedonyahlar 
bu tepelere kendilerinden ba~ka 
yabanc1 kuvvetlerin ~Ikacag1m 

tahmj.n etmiyorlard1. Halbuki 
(Flaminius) un siivarileri en yiik
sek daglarm tepelerine brmanan 
cesur yijitlerdi. Bu siivariler {Ve
lit) silsilesini ge~erek hi~ iimit et
medikleri bir yerde Makedonyalt
larm ortasma diittiiler. lki askerin 
biribirine kan~arak harbetmesi 
cihan tarihinde goriilmii~ miicade
lelerden degildi.. 

Eger ecdad1mtz boyle bir tesa
diifle karttla,mamJ" olsayda, bu
giin Makedonyahlar tamamile 
mahvolmut ve orada Romaya mer
but bir hiikumet mevcut olacakti. 

(Filip) siivarilerini yetittirmit
ti. Romahlar tepelerden geriye fie· 
kilmege mecbur oldular. Ordu kts
rnen ovaya inmitti. (Fiaminius) 
on tarafmda filler bulunan sag 
cenahmt bulundugu yerde b1ra
karak, ordunun sol cenahm1 harp 
meydanma yani ovaya indirdi. 
Gencr Jrahraman iki cepheyi bir
den idare ediyordu. 

bundan sonra baf.lamtthr. Make
donyahlarm boynunu egen (Fla
minius) Suriyedeki Yunanhlan 
maglup etmek niyetile yola c;:tkhgl 
halde, denizde, nastlsa bir Yunan 
korsan gemisine raslarnlf ve gemi
yi esir almak isterken bir tesadiif 

eseri ola.rak kendiat esir dii,miit
tii. Halbuki {Fiaminius) un arka
smdan hir c;ok gemiler geliyordu. 
Fakat, ne ya::.uk ki, hakikat olan 
9u idi: Makedonyahlan yola geti
ren kahraman (Flaminius) bir 
ufac1k Yunan gemisinde esirdi ve 
geminin ambarmda bacaklarm
dan bagh, yabyordu. 

(Fiaminius) u bu esaretten bir 
kadtn kurtarm1,h. Giinahkir, ba
yagt, orta mah bir kadm. Bu ka
dm, bir gece gemi Adalar sahi
linden gec;erken, esir (Flamini
us) a yard1m ediyor. .. Bacakla
rmdaki ipleri kesiyor ve gencr ku
mandan kendini denize atarak, 
yiize yiize bir sahile ~1k1p kurtu
luyor. 

Bu kahramam kurtaran kadmm 
nd1 (Fran~eska) idi. 

Sen de bir Franc,reska olabilir
sin, Jiizetta! ~iinkii o kadm, Yu
nanhlarm elinden yalmz (Flami
nius) u kurtarmakla kalmadt. Ay
ni zamanda bir vatan kurtardt . 
Flaminius kurtulmasaydt, Roma 
mahvolacakbl .(J\rkasJ vor) 

Erenkoyiiniin mer:kezden epey
ce uzak lbir semtinde, yanyana, 
biribirine benzer iki kofk vardt. 
Genit bir hah~enin ortasmda 
idiler. Bir-inde Lutfi, diinyadan 
elini ~elani~ denilebilecek dere
cede ev itlerile, namaz ve niyazi
le metgul olan annesi Emine ha
mmefendi ile beraber yaftyordu. 
tltekinde Nihal hantmefendi He 
bera.ber Perran oturuyordu. Ni
hal hanJmefendi duldu, fakat hi.
li. gen'Y, zarif ve pek giizel'di. 

Emine hammefendi ile Nihal 
bammefendi biribirlerile tam,tr
lardJ. Onlar teklifsiz degildiler. 
Fakat Lutfi ile Perran hemen dai
ma bera:ber gibiydiler. Biribirle
rini tamdrklan vakit Lutfi on bir 
ya,mda, Perran on ya,mda idi. 

y a hi.r ·ha.h~ede, ya oteki bah
~ede oynarlar, arada kavga eder
ler, gene ban~trlard1. Lutfi yumu· 
fak ve uysal huylu idi. Daima 
Perrantn tesiri ve hiikmii altm
da kahyordu. Y a~lan biiyiidiik
ten sonra oyunlan daha ziyade 
opiitmek tekline inktlap etmitti. 
Bu oyunu oynamak i~in tercih et
ttikleri yer de bah~enin ta nihaye
tinde iizeri hammellerile ortiilii 
kiic;iik bir kameriye idi. Buraya 
ne yagmur, ne giinet girerdi. Ftr-

sat bulduk~a, gen~ k1z ile gen~ 
Lutfi buraya ko,arlar ve batbata 
mesut .dakikalar ya,arlardt. 

- Beni seviyor musun Perran! 
- Bunu pekala biliyorsun. 
Evet, biliyordu. Faka.t Perra

nm agzmdan bir ·kere daha itit
mek ayr1 bir saadetti. 

- Ne vakit evlenecegiz? 
- Ben nereden bileyim? 
- Mektebi bitir.ince annem 

beni Avrupaya yulhyacag•m soy
liiyor. 0 :zaman on dokuz yaflnda 
olacagtm... Evlenebiliziz, de gil 
mi? AQ send en hi~ ayralmamak, 
hep bir arada ya~amak, ne saa
det, degil mi Perran? 

- Ben de seni ne kadar sevi
yorum, hilsen, Lutfi! 

Karfthkh sevgilerini isbat 
muttasll opii~iiyorlardl. 

:(.:,. :(. 

Etraka lbaska komsularla da . . 
gOriitiiyorlar<h. Nihal hantmefen-
di Perram eglendirmek i~in ko~k
te stk s1k eglenceler tertip eder· 
di. Danslar yap1hrd1. Lutfi bazan 
ku~kan~hk gos:terirdi: 

- Perran, ~u Muhtar beyefen
di kim? Arhk hi~ ~Si:zin kotkten 
~tknuyor? 

- Kim oldugunu sen de bili
yorsun ya! 

- Ho,una gidiyor mu? 
- Deli misin Liitfi? Muhtar 

bey teyzeme kur ediyor. Bize ge
litinin hikmeti de bu. 

-(lyle amma tey-%enden daha 

gen'Y· 
- Zannetmem. Olsa ol$a bir 

iki ya~. 
F akat tey:zem o kadar gijzel ve 

flk ki ... Sen teyzemi begenmiyor 
musun? 

- Benim goziim senden batka 
kims-eyi gormiiyor. 

- Ne tath feyler soyliiyorsun, 
Lutfi! 

Bu Per:ranm agzmdan itittigi 
on lath sozler oldu. Mewim yaz

dt. lmtihanlnr ba'?1amJ~h. Lutfi 
on giin kadar derslere ~ah~mak 
yiiziinden Pernn1 goT.emedi. Bir 
aa.bah tenia kortunda buluftular. 
Perran degifmi gibiydi. 

- Nen vax, Perran? 
- Bu akfAm kameriyeye gel, 

seninle konutacaiJm. 
Perran etrafmdakiler i§itmesin 

Sahife g 

Teselli 

diye bunu yavaKa soyledi ve 
uzakla1t1. 

• •• 

' 

{ 

0 giin ogle yemeginde annesi:' 
- Lutfi, dedi, biliyor musun, 

Perran evleniyor. Muhtar beye 
varryor. fyi bir izdiva~ ..• 

Lutfi bogazmda bir teyler dii-' 
giimlendigini hissetti. Bin tiirlii 
lzhrap i~inde aksam1 bekledi. 
Perran kameriyeye' geJdi. Fakat 
hi~ eski Perran degildi. Lutfi he
men ahldt: 

- Dogru degil, ~egil mi Per· 
ran? 

- Ya, haber nldm mt? Dogru.
1 

Evleniyorum. ikimizde pek ~o
cuktuk... Neier dii~iiniiyorduk . .. 1 

- Ni~in beni heklemiyorsun, 
Perran? Hani Muhtar bey teyze· 
ne kur yaptyordu? 

- ()yle zannediyordum. Tey
zem de oyle zannediyordu. Hal
buki benim ic;:in geliyormuf. Tey
zemle lkonu~mu~, soylemi~... l 

- 0 ne cevap vermit? 
- Benim i~in ~ok iyi bir fey 

oldugu fikrinde. Muhtar bey beni 
~ok seviyor. Ne istersem yapa
cak. Senenin alll aym1 Avrupada 
ge~irecegim. . 

- Sana s.ore crok yath deiil 
mi? 

- Otuz dort yatmda ..• 
- Onu sevmiyonun, hep beni 

.seviyorsun, de gil mi Perran? On a 
varmaga seni teyzen zorluyor de
gil mi? Ben gider, teyzene soyle
rim, sevi~tigimizi anlatmm. 

- Sakm ha, Lutfi. Ne kadar 
hotkamsm! Benim rahat e!tigimi 
iatemiyorsun. Dogrusu senin bu 
kadar fena kalpli olacagm1 tab
min etmezdim. Sow udum send en, 
Lutfi. Adiyo! 

Lutfi diz ~Okerek h1~kJr1rken, 
Perran luzmlf ve .daralmtf gihi 
goriinerek uzckl.a-fh. 

••• 
Lutfi ~ok miithif giinler ge~ir

mege batladt. Yesinden hastalan· 
d1. Annesi bunu derolere fazla ~a
hsmasma atfederek hava tebdili 

I 

i~in Lutfiyi Adaya gotiirdii. Son-
baharda Erenkoyiine dondiikleri 
:zaman Perran evlenmifti. Koca
sile beraber seyahate ~tkmitlardJ. 
Lutfi ko,ke gelince kederi ziya-

deletti. Burada her fey ona Per
~ram habrlallyordu. 

Kotke geldiklerinin ertesi gii
nii, akt-amiizeri, Perran ile bu· 
luttuklarl kameriyeye ~ekilereK 
yalmz hatma diitiinmege ba~.ladt. 
Burada Per.ran ile ne tath saat
ler ge~irmitlerdi. Lutfi bunlan 
dii,iinerek h•~karl1'ken omuzuna 
bir el dOkundu. Kartumda bir 
kadtn duruyordu. Bunun Nihal ha-
nunefendi oldugunu gordii. 

- Lutfi, yavrum, burada ne 
yap1yorsun? Ne aihyorsun? 

- Perr:an evlendi. Ben onu o 
a dar ~ok aevjyordum ki ... 
Lutfi kalhindeki biitiin n;brabt 

hikaye etti. Nihal hantmefendi bu 
temiz ve piirihtiras gencin aza
bmdan teessiirler i~inde, onun ya· 
nma oturmuf>, dinliyordu. Arada 
teseHi edecek bazl kelimeler soy
liiyordu. 

FHhakika Lutfi yavat yav~ 
siikunet buluyordu. F arkmda ol
madan, bu ~nk ve giizel k dm:.n 
yamnda oturmak i~ine bir ferah
hk ve,riyordu. Bir yere dayanmak 
istiyen b.ir ~ocuk tavrile balml gii· 
zel kadmtn omuzuns day dt. Na
stl oldugunu bilmedi, dudaklar1 
zarif kadmm dudaklarmt buldu 
ve orada derin bir sarbotluk duy
du. Art1k i~indeki azap maziye 
karr,mi~tt. Hikayeci , 

• 
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Yar1m as1r sonra 

Delikanlllar1n ba11na neler gelecek? 
- Komedi: 3 tabla -

- Blrlncl tabla -
[ 198! senesi. Yanl: Yar1m astr sonra... Almanyadaki 

(\tplakhk) ceroyam, dOnyay& dal budak ~alan (.Masonluk) 
glbi, lJPr Ulkeye sirayet etmi~tir. K1~, yaz ve her yerde 
ahali, (Adem) in cennetten yer ytlztlne indigi zaman koydu~u 
asma yapragma bile IUzum gOrmeden gezmektedir. Bu ser· 
bestiden iQtinap eden baz1 mubafazakAr kadm ve erkekler 
esvaplanm ~tkarmamakta tsrar etmekte ve yollarda <;tplak· 
lar tarafmdan ta!,llanmamak ic;in kapah otomobillerle gez· 
mektedirler. Kad1nlar, eski devlrlerin acts1m c;tkarmak ic;in 
gemi aztya almu~lardtr. I~le bu tarihte bir gtln mahallenln 
ktzlan bir meyhanede rak1 ic;mektedirler: I~larinden (San ktz) 
monner masaya blr yumruk vurur : ] 

- Camm1z kurban olsun bunu icat edene, 
Y eniden bayat verir bu anzarot bedene : 
Kadehe bula~ayor anason yogurt gibi, 
Kafayt tiitsiilersin meyhanede lort gibi I 
Yiiz dirhemlik bir ~i~e masada durur a~1k, 
Kl§ID mezen pilaki, yazm da buzlu cac1k I 
Meyhane aleminin sogukta gelmez sonu : 
£am kmklar1 gibi goriirsUn anasonu ! 
~oyle, Jsmmak i~in, birka~ tane ~akarsm, 
Masada dizi dizi tabaklara bakarsm : 
Fasulye pilakisi, ciger, salata, tur~u .•• 
Dersin: "~u faydahd1r •. Mideye dokunur §U •• " 

Kii~Uk ~atah ahp bu i§tahla eline, 
Sen, faydah faydastz, hepsini yersin yine l ••• 
Bir sigara yakarsm, balkalamr dumanJar; 
Once keyifli ge~er, ilk istimle, zamanlar, 
Fakat slinmege ba§lar arbk rakmm h1Z1, 
Yan yolda h1raku seni kabpenin ktzt t ••• 
Kabpenin k1z1.. dedik: "BintUline,p, tir rak1, 
Y ani : Uziim ktzJdar.. yoktur kahpeden farka: 
Az i~ersen tesirsiz, ~ok i~ersen azarsm, 
Hele binlik devirsen akiJm da bozarsm 1 •• 
Biitiin biitlin ba,larstn azgtnhk gostermege, 
Sen dUnyaya kalkarsm arbk nizam vermege: 
Istersin: Daglar ~oksiin •• Y oku~lar dilmdUz olsun •• 
Y1ldtzlar goz kupmasm •• Geceler giinduz olsun.. 
Ya, zivanadan ~1k1p, rast gelene kazarsan, 
Ya, biisbUtUn (zom) olur, bir ko~ede ••zarsin 1 •• ; 

[ Bir yumruk daba vurarak : ] 
1-;, be karde§iml •• Durma .• Raka getirsin (Vanael), 
Var ml kar§mda engt:l r .• Bo~alt binJigi, yaD gel f ••• 
[ Masa ba~mdakilerden (Kara k1z) Ontmden kadehi iter : 1 
- Zaten bagrtmt yakta benim kendi ate§im, 
F azlasm1 i~emem anam, babam karde4im 1 ••• 
- Keremden beter olduo, ne ateti bu, yabu?.~ 
- Bu y1l akhm1 aida benim bir gazu ahu f ••• 
- Kim bu ~aplnn bakayun ? •• 

- Maballedeki ~ocuk : 
Sa~lan san ipek, gozleri ye,il boncuk f •• 
Onu ya~hlar bile almaga etmit heves, 
Evet; sozUn k1sas1: Abay1 yakiDlt her kes, 
<;okmu!J ktzlar i~inde ~·lgmca A11k olan !. .• 
- Boyu, bosu gUzel mi ? .• 

- Asian gibi bir ojlan I 
[Buuu duyan k1zlar a~ka gelir ve fU tarktYI sOylerler :) 

Oglan J.. Oglan 1.. 
Boynuma dolan 1 •• 
Kolum •ana yastak, 
Sa~lanm yor1an !.. 

( Kara k1z tekrar sOze devam eder : ] 
- Oyle gonUl verdim ki : y alvarast, olea~ 
Beni bir gencin yapb kahpe felek k6lesi 1 •• 
- Vay, camna yand•iJml.. Alchn ma putesinl?.~ 
- Ne gezer .•• Duyamad1m hatti onun aesinif .• 
- Demek zora ~ekiyor.. Biz de zora ~ekerizr 
Bir tutu,ta yumrugu enseaine ekerlz! .• 
- Ne, yumruk mu? •• Vuramam ona bir flake bile!. 
- Oyleyse, ~1ra 1ibi yamp ~ekersin ~lef •• 
- Hayu.. Biz, gUler yUzle, ~akmala}'IZ yolunar.; 

I l - Tatb diller dokerek, girmeliyiz kuluna! .• 
- Kandannerya kadar yapmab her soziinii! •• 
- Opmell aa~laram, oktamab yUzUnU! .• 
- 0 incecik belini, kWJak gibi sarmabl •• 
- Otomobile atap, dag ba~10a varmah! •• 
- Arbk a-aiiis germeli gelecek her vartaya •• ~ 
- Biz bu delikanhyt almahyaz ortayaf .• 
- 0 zaman ne yapmab? •• 

- Bir lahzada kapmab: 
Atk yoluna sapmah, bu ~ocuga tapmah! •• 

[Dellkanhya a.~1k olan (Kara kLz) bir kadeh susuz raln 
ic;ip bagmr:] 

- Aman, Allah!.. Y and1m be f.. Susuz raka i~erim, 
Bu gen~ beni sevmezse sustalile bi~erim! •• 
[Deminden beri sOkflt eden (Kumral ktz) soze kan~u:J 
- Haytr, arkada~!. Vard1r sevdamn bir (yasa) s1: 
Bu oglam almakhr Karak1ztn tasast! 
BugUn tuzak kuraraz bu nazlt kii~tik beye, 
Hemen bu aktam koruz ikisini gerdegel 
En nihayet: "Oglumun namusu gittil •. ,. diye, 
Nikaba raz1 olur babas1 o saniyel .• 

[ Relsleri olan (San ktz) bir ~i~e claha Ismarlar:] 
- Arhk plan kuruldu .. Her §ey bitti.. Dakoruz, 
0 ye~il gozlU gen~le seni gerdege koruzl .• 

- lklncl tabla -
[ (Q1plakl!k cereyan1) na aksi gidC'n delikanll s1rtmda ca.ket, 

ayagmda pantalon, <;tplak kadmlar tarafmdan ta~lanm&mak 
i<;ln sapa yollardan evine ka<;arkeu dOrt Qtplak klz yolunu 
keser ve gencin aJzma bir mendil sokup otomobile atarlar. 
Bir saat sonra zavalh delikanh k~ndini da~ ba~mda metruk 
bir Manastlrda bulur. Reis (San k1z} bagmr:] 

- Hey, gidi; nane molla, ~.t kmldam kli~iik bey: 
Kulagma kUpe yllf>, sana soyleyim bir fey: 
Sen eger ~1karsaydin arkandan elbisenf, 
Hi~ ki mse, i~tk olup, zorla almazd1 senil 
f;UnkU: f;1plak ten gorsen fki U~ parmak kadu 
Bakarsan : Yiirejinde sonsuz bir heyecan varl 

Fakat, pl4ja gidip, soyunmu~ kadm g6rsen, 
Hi, heyecan duymazsm, yani: Kanaksars1n senl 
Bak, her keain aksine, esvapla geziyorsun, 
Y anm as1r evvelki insana benziyorsunl 
Meydanda belli olsun kim za}'lfbr, kim semiz, 
Anamtzdan dogarken var m1ydi elbisemiz? ... 

( Klzlara seslenir: ] 

Bak, hill, ~·karmtyor. .• K1zlar!.. ~una saldlfln, 
Esvaplanru tirtin •• Ortahktan kaldtnn! •• 
[Qalor, kmrCik ve kumral k1zlar delikanhya htlcum edip 

esvabm1 pan;alarlar. Delikanh bagmr:] 

- Esvapla dolqmak m1, yahu, benim gilnalum? 
lrz1m sana emanet, imdat aman Allah•mf •• 

- Ut;Gnca tablo -
[0 gece (Karaklz) delikanhmn mnmaniatma r~men, zorla 

gerdege girml{ltir. Ertesl gQnQ bir f1rsat1ru bulup deUk&nhJ 
eve dOnebilir. Zamanuruzda genet la.zlan izdivact vadUe kan· 
dmp lekeledikten sonra kaQ&n alc;ak adamlar gibi ( Kara 
kLZ ) da ortadan ka ybolur. Delikanllmn babas1 sorar:] 

- Demek ld ~akarc:blar arkandan el biaenJ, 
Bu al~ak lazlu aida senin zorla puseni? •• 
NamuiUD elden aitti, timdi De yapacaf•z? 
EvlAdam! •• Bi1 ~areaiz bu yola sapacaftz: 
Seni 1e~ldn, ~ok zengin bir dul kadan iatlyor, 
"Fellketi itittim •• Bana verinizl •• " diyor! 
Ger~ kachncajtztn ikl ~ocutu varmft, 
F akat, irada ayda betyUz lira kadarDUtl 
Madem ki evdo kald1D, arbk ona vanraan~ 
Kadere boyun eger, kendini kurtanrsan!.. 
rBatma blr e•n~lik fe!Aketl geUp evde kl\ld1ktan sonra 

ihtiyar adamlara •armtya raz1 olan zavalh klzlar gibt, dell· 
kanll da bu gtQkin kadma vanr ve yar1m asll' sonra hakikt 
hayatta seyredllmesi muhtemel olan bu aahnenin perdesl 
iner.] 

Necdd Riiltil 

Diyanbekir belediyesinden: Istanbul asUye mabkemeler1 blrinci 
yenilme bQroaundan: t/U/gss taJ1binden 
nvel ikt:t.me olunup Istanbul asliye mah· 
kemesl birlncl ticaret daireslnde derdesti 
rnyet Mandego er. namma nrilmlf olan 
ordinonun zlyainden dolayt lptaltne dalr 

u37323" otuz yedi bin o, yOz yirmi n~ lira bedeli ketlfll Diyar
bekir elektrik tesisatl hafriyat ve intaat kaamanan kapal& urfla ibale 
gUnU 19/6/934 Sab 1DnO aaat on ikiye kadar tallp zuhar etmedl• 
ginden ibale bu gUnden itibaren otuz 1Dn zar&oda pazarhlda lnta~ 
edilecektir. Taliplerin 19n/934 tarihine kadar belediyeye mUraca• 
atlara ve §artname ve projenin latanbul ve Diyarbekir belediyel .. 
rinden tedarik edilebilecegi ilin olunur. (3708) 

YUksek mlihendls mektebl satin alma 
komlsyonundan: 

Fizilc laboratuvar1 i.rin IOzumu olao Optik clhulan 30n/934 Pa· 
zartesi gUnU saat ut4, te icra edllmek lizere alent mlioakasaya 
konulmu~ oldugundan taUpleriD tartDamealai aataaek ilzere mektebe 
miiracantlar1 ve mUnakaaaya pecekleriD temlil eyledilderl fabrl· 
kalar1n resmi vekaletnamelerlnl hAmil balanmalan •• muayyen aaat• 
ten evvel muvakkat teminatlaraoa ~ oaektep veZJlpiae yebr•alan il&D 
~~ ~~ 

bulunan d&va doeya.s1Dll1 yenllenmesl 
l~in nrilen beyanname n ibraz edilen 
illn varakast ledeltetk!k va.ktllt fstanbul 
birlncl ticaret mabtemesince meskn.r 
ordlnonun kim.in yedinde 1st birinel ti· 
caret mahkemesine getirmesi zunnmda 
ilAnen tebUgat yaplldl~ anl&fllnuf ve 
Bilroca ylne olsuretle Uanen tebDRat 
lfum& ve 19/7/984. tarihlne mtltadit 
J,Jar~embe gnnn saa~ U yenileme mua· 
melesinin ifasma karar nrilmi{l oldutun· 
dan bu ordino Ue alakadar olan klmse
lerin mezkOr gQnde Yeni poatane bina· 
smda klin blrlncl yenlleme bnroauna 
gelmelerl n akal takd1rde 2867 .No.lu 
kallau ahkf.mlu tevtikan yenilemeniD 
llJ&biDda J&ptlac&ll Uln olunur. 

Adalarl gUzelle1tirme cemiyeti 
taraftp.dan bu yaz mevsimi 
i~in tertip edilen tenlikler 

12 Temmuz perfembe ak~am1 
Y at kuliibii behfesinde 

ADALAR REVUSU 
ile ba1hyor 

Bu revii Ekrem ve Cemal Re· 
tit beyler tarafmdan sureti 
mahsusada haztrlanmttbr. 
Ertugrul Muhsin beyin ida
resi altmda !;)ehir Tiyatrosu 
(Dariilbedayi) giizide artist· 

leri taraftndan temsil 
edilecektir. 

T emsilden sonra geo vakta 
kadar dansedilecektir. 

Sabah saat ii<;te avdet i<;in vapuT 
vardu. 

Davetiye almak irin Cemiyet 
nanuna Biiyiikada Y at kulii· 
biine ve T epebafl·nda $ehir 

Tiyatrosuna (Dariilbedayi) 
miiracaat edilebilir. 

--- ~ ... 
8 Temmuz 1934 

Harp maiOIIerile 1ehit 
yetimlerlne ikramiye 

EminonU askerlik ~ubesi reis· 
liginden : 

1 - Milli mUdafaa vekaletl 
celilesinden 934 aenesine ait ~u-
bemizde kay•tb harp malullerile 
§ebit yetimlerinin ikramiye hava• 
leleri a-elm if oldugundan 11 T em• 
muz 934 taribine rastlJyan <;ar• 
§amba gUniinden itibaren Pazar• 
tesi ve <;ar§amba giinleri ikra• 
miyeye miistabak kimselerin vesa• 
ikleri tamam olarak saat 9,30 daa 
17 ye kadar tubemize mUracaat• 
lar1. 

2 - On senelik maa~lannl al• 
m1§ olan §ehit yetimlerile henU1 
maa§lara iadeten baglanmam1~ olaa 
on senelik maa~mt alm11 malul• 
lerle vaziyeti me~hul kalan ve 
askeri malul olarak tespit edilen• 
lere ikramiye verilmiyecegindou 
bo~ yere §ubeye gelmemeleri. 

3 - Bu sene ikramiyeler k1sa 
bir miiddet .zarfmda daitblaca• 
gmdan vilayetimiz haricinde bu• 
lunan e~ha~m noterlikten musad• 
dak vekaletname ile vekillerine 
ikramiyelerini aldJrtmalart men
faatlart namma ilan olunur. 

T okat V aliliginden: 
Tokat • Turhal yolunun 213 • 225 ci kilometreleri arasmda 5121 

metre tulunda 9007 lira 38 kuruf bedeli ke~ifli esasla ~ose tami· 
rata kapah zarf usuli[e miinakasaya konularak 15 Temmuz 934 
tarihine miisadif pazar gUnii saat on alhda ihalei katiyesi icra 
kdmacagmdan talip olanJarm ke~if ve §artnamelerini gormek ve 
almak iizere Vilayet Naf1a Ba§miihendisligine mUracaat eylemeleri 
ve mUzayede ve miinakasa ve ihalat kanunu mucibince teklifna• 
melerini o gun saaat on be§te Vilayet Daimi Enciimeni Riyasetine 
vermeleri ilan olunur. (3570) 

Kilis GiimrkMuhafaza ta
buru kumandanhg1ndan: 

Kilis Gnmrilk Muhafaza Taburunun 934 seeesine ait efrat ve 
Hayvanabnm yiyecegidir. 

1 - A§ag1da cins ve m1ktara gosterilen Yirmi ii~ kalem erzak bir 
1enelik olmak Uzere pazarhk soretile me•ki miinakasaya lc:onulmu~tur. 

2 - Ktrdarma §artlart kag1danm tasdikli suretleri Urfa Gtimriik 
Satanalma, Antep Askeri Satmalma, Mara, Askeri Sahnalma ve 
Kilis Aakeri Satanalma komisyonlarmdad1r. 
3 - Pazarbk Kiliste GlimrUk Muhafaza Satinalma komisyonlugu 

tarafmdan yaptlacakhr. 
4 - Pazarhk 25171934 giinllne rastlayan <;ar~amba giinU saat onda 

kapah zarf usulile on gUnii mUteakip erzaklar vazedilecektir. 
5 - Her istekli muvakkat gUvenme temioatlarile belli saatteo evvel 

komisyona gelmeleri. 
6 - Ornegi gormek isteyenler hergUn saat alhdan on darde k .. 

dar Satanalma komisyonlugunda gorebilirler. "3706,. 
Cinsl Kilo gram Cinsi Kilo gram 
Un 28552 Bulgur 5460 
Fasulya 5460 Nohut 5460 
Pirin~ 5460 Mercimek 5460 
Patate1 5460 Sadeyag1 2620 
Tuz 4193 S1g1r etl 26207 
Gazyalt 3926 Sabun 222i 
<;ay 131 Seker 1310 
K1rmaza biber 262 Pekmez 1300 
Oznm 1300 Zeytinyaga 800 
Sal,a 1310 Sojan 546(} 
Odun 410580 Arpa 32849 
Saman 36865 

Belediye Sular idaresinden: 
1 - ldarenin Silihtar vo Karaaga~ depolarmdan T erkos koylin• 

dekl f•brikaya gooderilecek olan beheri 1.000 • 1100 kilo ag.rh· 
itnda 300 adet font borunuo nakliyesi kapala zarfla mUnakasaya 
konulmuttur. 

2 - Mtinakaaaya i§tirak edecek olanlar nakit veya muteber bir 
Banka mektubu olarak Be1 yUz lirahk teminat vermege mecbur
durlar. 

3 - Talipler nakliyata kara veya denizden yapacaklarana teklif· 
lerinde tasrih edeceklerdir. 

4 - MUnakasaya i~tirak edecek olanlar tartnameyi bir lira mu• 
kabilinde idare veznesinden alabilirler. 1 

5 - Talipler ihale gUnii olan , 11 Temmuz 934 <;ar§amba gUnO 
aaat ikiye kadar teklif zarflarm1 idare Heyeti Ba~kitibine verme· 
lidlrler. (3702) 

YUksek MUhendis Mektebl Sat1nalma 
komlsyonundan: 

Mektebin May1s 935 gayesine kadar ihtiyac1 olan ya~ sebzenia 
mOteaddlt defalar yap1lan mUnakasasmda verilen fiatlar fazla gO. 
rOldilgllnden 11t7/934 ~artamba iUDil aaat 15 te pazarhk suretile 
ihale edileceii ilia olunur. (3715) 



Barbn yolu 
BUR A r:! 

Pazartesl 19 da Sirked 
... b ..... ~ .... br. (5722} 

Trabzon yolu 
V A T A N •pan to Te••• ah 20 cle Galata n.b .... 

tlaa bbc:alr.. Giditte Zoa
I'IWalr. ......... SMp. .... 
~ Fataa, Gireloa, Vakfak .. 
..... Trabaoa, Rizeye. Dlallfte 
..... 0.. 

I.lmaDmnzdaD buektt eclecet TapurJar. 
BECELE UROL vapuru 9 Temmuz 

Pulrtlll ua\ 10 de (Pin, Beyrut, 
Jrarfa n takliadtlb'e) yt. 

aGIAWYA upara 10 Temmuz Sail 
uat lS de (KOstenee) ye. 

PILlS ftPW11 11 TuJ•z Pertembe 
eu.t 17 de (ftre, Kalta, Eleualr, Bane-
loDI, llarllll7.. Cenova "' IT.,u) JL 

Koaa.-. bt1\la AWQ& 1t1a llaNo 
kt' edtu treDltrle attanu. kUJI ft 
tAmaU ama,_. .,...._.~ .. 
Jan •• dotru IMJeL ...,.,.,. "~ 
tu1a \ataa .,..._... '.l'aDa llmnlan 
lqiD kQDfllltaW mttmplarlle lf)'&Jl ue.n,..ns. 

Fazla tatanlt Ga1Ma 1M1ka Mtua 
Hamada ktiD um• ._...,.. •• 
raeaat. Teleton '4111. _, 

Her gQa ak~ kadar haatalanm 
EminOnt V~haatbaneel ,...._. 
dati mu.,.ene...,bdeledaYI eaer. ---·TtltfW .,181- (986) 

... n• ..... lcp ...... 
l - Oz malll ye f8 

lerlaia 934 ...... 
lkramiye baftleli teldiiiadea 
teniat 9 Tem••• 934 talfh .... 
itibarea 4 ay deYam e ._ .... 
Fatih lraza• Kay. da IBihpkldl 
komiayoa tarafuadaa yapdacakbr. 
Ba mlddettea 1011ra telealer 
.. ldarma kaybederler. 

2 - Teniat auurtlll, ,._. 
tal, ,......be .Werl11 _, 
9 ..... 12 ,. laaclardar. 

s - Glbade .m ldtl,. temat 
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hukuk mahkemesindea: 
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Saliife 12 AK$~M 

Bir..- yetimi barzndzr .. 
mq_k iyi bir harekettir 

. 

• ra'it: babasl n1 · kaybetmi§ blr sO!'df \ tiiva dolaba 

: mevzuba_his' ~·•se ;. yani • onu im.il ~ etmi~ ' fabrikatOr "· , _ .., . . ' ~ 
p•yasay~ tert~tmi§se. bu ciddeo lena bir i§tir; Temioat 

· bo§a git~i~~ demekUr. 

~ 

FRIGIDAIRE Hie; aiR YAKifftTIM KALMAYACAKi1R 

(:unki9 so~utma. tertibatmda ihtisas· sahibi olan en 

mill!im bir §irket · tarafm<lan fmil edilmi§hr. -

(:unki. Frigida!re'iu )8 ~ senelik .. •.ecriibesi vud1r. 
...... ' - ' 

Yani 1. tecriibe zamaiuor ge~irml§tir~ (2,600,000 adedi 
hali astimaldedir.} 

(;unki, General Motors 'un bir §uhesi olan frigidaire 

gayri mahdut bir sermaye sahibidir. , 

Butiln bu esbap. sizin dahi yalmz bir 

r..oer•l Moton •• .,,,u .. 

so~uk hava dolab101 intihap e tmeniz i~in bir sehep te~k i l ~rlf"cektir; 

8 0 U R L A 8 I R A D E R L E R ve ~s• 

4 •• cu cilt ~Ikt1 
67-BG) (ror~na 

FiYETi: HERYERDE 80 KURU$ 
--c()p.--

Tevzi yeri: Y AL N IZ 

AK$AM KiTAPHANESi 
istanbul- 121 Ankara caddesi 

~ 

Ta~ra bayilerinin ve sipari~ verecek zevabn dogrudan dogruya 
kitaphanemize miiracaatlart mercudur. Ayrtca posta iicreti ahnmaz. 

Para yerine posta pulu kabul olunur. 

iRENE FEiN 
&•raselvl 38 Hrlsovergl apartlman No. 2 Tel ... 3813 

Mevslm dolaylsile kendi salonlannda. ve Perapalas salonlannda te~hir 
eylemi~ oldu~u son moda gayet zengin 

Jpekli ve Yiinlii Eabaplar1 Manto ve Gece tuvaletleri 
model kollekelyonunu 6 Temmuz 93' ten itlbaren 

sabta vazeyledigini muhterem mU~terilerine arzeyler 

" Satie , Vantilitiirleri 
ve fevkallde tediye 1artlan aayeainde 

-
Fakat i y ice kurulan d tl< ta n son ra 

vucudunuzu 

NiVEA 
~''""'"' ...... "~ J/ , krem'i ~ yaiit . 

l
p i 1 e uvmag•- unutmaytntz! 8 u say e de 

_ gune~te yanmak t e hI ike sine 
- kar~ t k o r u n m u 'i o I u r s u n u z, 

tentniz taze ve s a glamla!i• r . 
Cildiniz yumufak ve eergin kal tr. 

Di§leri 
Kurtarul 

Di~ et]erini 
Kuvvetlen
dirir I 

Agaz kokusuou 
defeder r 

Agtzdaki 
biitiin 

• muz1r 
mikroplari 

0/o 100 
Oldiiriir! 

Zayl - 1 U29 numarall sandalCl ehli· 
yetnamcmi ve nOfus tozkeremi zayi et· 
tim. Bir hOkmU olmallll11Dt iliin ederim. 
Yagkapam sandalc1lanndan 1brahim o(;lu 
Bnrllaneddin 

s.hibi : Necmeddio Sadik 
Umumi ne,riyat miidiirii: Enia Tabaia 

~Ma~ 

8 Temmuz 1934 

MODELi 

YEK:t KODAK 620 
616 

Fototraf makineleri 
KODAK 820: 8/9 ( Makinelerin 
KODAK 616: 6.50/11 en ufag. 

Rolfilim makinelerin incileri 
Bir defa. aortiniiz. 

En $1k 
En sajlam 

Objektifleri 
kuvetli ve parlak 

1\lakanizmast daima sabit 

100 ojo muvaffakiyet 

kopyalarlniZI 11Yeloks,, kaftdlna bast1r1n1z 
Resimler daha canh ~tkar, detaylar kaybolmaz, senelerce 

aararmadan dayamr. 

-· =--=-S» ... 
•• 

Kopyabrm arkasmda "VELOX, kelimesioi teminat 
olarak araymaz. 

Beyhude 

Ge~irmeyiniz ~ __ . 

Sivri sinekleri FLiT ile oldurunuz· 

·-
• S ivr i s l nek leri n sl n l rlendl ricl va;o 

ztltlla r • , azaph b i r gecen ln ala•., 
· metid i r . Nl vi n beyh ude ye re' 
l ztl r apll saatler gevl rmeli ? Flit 
lie bunla ra hemen bldurebill r sl n i zJ 
Fa kat a d i ve k a t' l yyen tesi r deni 
Uri Olan ha~arat Oldurucu m ayl. , 

~~,.~ ~~;;~ leri kullanm a ktan sakmrmz. FLi'f 
~~ d art harfl • F·L-1-T teda r ik edin l z. 

S l yah ku~al<h v e asl<or realmlt 
.-~ san t on ekotere d i k kat ve onlan 

musl rre~ t alop edlnlz. 

lJmuml Oeposu : JilL KREPEN , istanbul, Galata. Voyvoda Han No. I 

Muhterem 
istanbul halkznrn nazarr dikkatine 
Kandra odun sab~ yerinden toptan ve perakende 

Bir aenelik kuru me~e odunu 
sobahk kesilmit evlere teslim 
Bir senelik kuru me,e odunu 

<;ekisi 280 Kr. 

~amatar banyoluk kesilmi~ evlere teslim , 
Kuru fnaoca gUrgen odunu toptan kaytkta teslim , 

, elleme gOrgen , , , , , 
Fand1kh ressamlar sokagmda No 10·12 odun 

telefon: 49104 

10 beygir kuvvetinde ve rezistanile birlikte bir elektrik motorii .. 
Bir $eker Ogiitme Degirmeni 

Moteur type : C. A. C. V 41 IV. Serie Ry: 134233- Phases: 
3 No. 56566 HP. 10 Tours: 1425 • Freq: 50- Volts: 220/380 A.St. 

26/15 Coup • V. Rot. 117 A. Rot 41 
Keleplr fiyat1na satllrkt1r. 

Tafsilat i~in Pangalh postahanesi 46 numarah kutu adresine 

-------• tabrireo miiracaat oluomasr. (952) - .. 


