
-
Alemln atzana ••• • •• Ktrk art•n bez yetltm•z 1 .•• 

Sene 16- No: 5695 - Fiatt her yerde 5 leu~ CUMA - 17 Agustos 1934 Tele/on: 24240 (I dare)- 24249 (Tahrir)- 24248 (Matbaa)- 20113 (Kii,e) 
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Dii§en medeniyet 
Franaada (Stavisky) had~eai 

bir yangm oldu. Bunun alevleri 
•ltmda bir~ok yaralar gorundii: 
lktiaadi, i~timai, siyaai.. 

Frans•z biinyesi ac•larla k•vra
blyor. Paris sokaklarlnl boyayan 
bet yiiz kitinin kam biiyiik &CIDID 
kii~iiciik bir alZIDhlldlr. Y ara ka
panmada. Kapanacttia benzemi
yor. 1789 gozlerde beliriyori 

* Hitler, it hattna gelmek i~in 
basamak yaphit baz1 arkada,Jar•
DI oldiirttii. Nazi erkimharp reisi 
jiliilerin batJDdad•r. 

Hitler, huyiik salihiyetler aldt: 
0, Alman milletidir. Alman mec· 
lisidir. Alman cumhur reisidir, 
Alman batvekilidir. Almanyada 
her teydir. · 

Milli sosyalistligin siyasi veri
mi timdilik budur= 

* Avusturyada kan govdeyi gO-
tiiriiyor. Nihayet (Dolfiis) u ol
diirdiiler. Katilleri idam edildi. 
ldam ediliyorlar •• 

' Hudutlarda ~arp•tmalar oldu. 
.Yuzlerce yarah ve olii var. Karga
tahklar yer yer devamda. Sabr 
itliyor .. .. . * ,.: Mussolini, bi~ok . memurlari 
azletti. 0~ yiizden fazla faJist lev
kif olundu. (Nitti), (Kont Sfor
~a), (Labriyola) gibi DU~enin 
lllailubiyet kabul etmez hasamlan 
Detriyata devam ediyorlar. De
moku.tlar, komiinistler, sosyalist
ler ht~aklanm bilemekle me,gul.. 
ltalya biiyiik giiriiltiilerin arife-
. ainde Y&ftyor.. . 

Biitiin 1-.a hesaplar kanla tasfi
"yo edileceie benziyor. 

'. Amerikad~, ~orkun~ grevler al
a., yiiriidu Kan d""k··t·· . · o q uyor. 

Reaaicumbur, ortahit kas•p ka-
vuran buhranm a~bit deliklerl 
tJkamaga ~ahflyor!. Bu ~ahtma, 
Zit menfaatleri uzlatltram1yor. 
,(Roosevelt) in r~eceii yollara 
dinamit dokiiliiyor. Y eni diinya 
aallanar ribi .. . 

* . · Rusya, ileri geri hamleler i~in-
Cie miivazenesini bulmaga ~alat•· 
Yor: Mtilkiyeti ilga ediyor. Bir 
araltk miras1 kabul eden kanunu 
llledeni . k ' T' . lr Yt ~· arhyor. 1carett ya· 
ta ediyor D k k" ~,._ t" · er en ucUK acare· te a·· ' ~ 

I t
. oz YUmuyor! Araziyi devlet-e• •rmekte b.. ··k 

I 
"Y" zorluklarla kar· 

fl &flyor B"t•· · u un bunlarla beraher, 
(Devanu 4 iiacii aahifede) 

Muatuaut Eaat 
$abak adliye nkUi 

·Ba§vekil Ism.et pa§a dUn 
Zingal fabrikas1n1 gezdi 

Ba§vekiliQ ziyareti miinasebetile 
biiyiik tezahiiratta bulunuldu 

:Ayanc1k 16 (Husuai) - Bat
veldl !smet pafa, iktisat vekili 
Celil beyle diier zevab hamil 
olan Giilcemal vapuru bu aahah 
erkenden Ayanc•ia vasal oldu. 
Kasaba battan bata bayraklarla 
donanm•f, rlhbmda giizel bir kas 
tak kurulmuttu. 
· lsmet pata ve diier zevat mo
torlerle karaya ~tktalar. Buraya 
gelmit olan Sinop valiai Abdiilhak 
beyle mahalli memurlar ve Zingal 
fabrikalan erkim tarafandan kar• 
ftlandtlar. 

lsmet pafa, Celil bey ve Giil
cemal ile gelen zevat fabrikalan 
ve sair tesisah gezdiler. lsmet pa• 
ta buradaki tetkilit, itletileo or
manlar ve yap1lan sevkiyat itleri
le yaktndan alikadar oldu vo 
uzun malumat aida. 

Keailen ai~lar1n ne • suretlo t' llllliiii·~~~ 
sevkeclildiii, naatl kereate halino ~~ 

letirildiii goaterildi. 
· hmet pafa ve diger zevat aktam 
Gulcemal vapurile hareket etti
ler. Yann Bafrada Kunduz or
manlara, kereate tirketi miieaae
aelerini gezecekler ve cumarteai 
~abaha Jstaabula vasal olacak
lard•r. 

lsmet Pill Slnopta 
Ayanc1k 16 (Huausi). - ~iii-

l.....a pAt& Zonguldakta maden 
tlavzaaana gezlyor 

cemal vapuru aaat on bet bu~ukta 
Sinoba hareket etti. .. 
1• Sioop 16 - Jemet pafa aaat 22 
de Sinoba vital 'Oldu. Geceyi va
purda ge~irecek, yartn sabah teh· 
re ,tkacaktJr • 

8••••1111 lamet p ... tabrlkanan 

lktlsat vekilinhl lzmlr seyahatl 
lzmir 16 - lktisat vekili Celil 

bey 26 aipatosta It hank~a•n•n 
onuncu y•ldoniimiinde bulunduk

tan sonra aiu•toa sonuada Anka

radan lzmire 1elecektir. · 

.avrupaya o~ bukuk mezunu 
glnderilecak 

Adliye vekileti bu sene ii~ hu
kuk mezununu Avrupaya ronder-

meie karar vermiftir. Bunun i~in l 
J»ir miiNbalta imtihana a~dacaktar. 

Siirme, rime/ .• 

· GOzliik takanlar ned en 
gittik~e ~Ogabyor ? 

~akir Ahmet bey " Bona memnun 
olmak laztmd1r, diyor 

Soo zamanlarda latanbqlda ve 
memleketin diier bir~ok yerlerin
de gozliik takanlar ~oialmatttr. 
lnaan tamd1klart aras1nda, sokak
ta, vapurda, trende, tramvayda 
gozliikliilere pek ••k raaaelmek-
tedir. -
· Bu meaele haklunda goz mute
haas••• doktor ~akir Ahmet beyia 
fikirlerini sormak istedik. K•ymet-
li doktorumuz bize dedi ki: 

- Evet memleketimizde hil-
. hassa latanbulda gozliik takanlar 
pek ~ogalm•fhr. Bunun bathca iki 
sebebi vardu: Biri hota gidecek 
bir teYdir. Bir memlekette gozliil(
liilerin artmas1 orada ilim ve fen
~in, okumak zevkinin artttgiDa 
delilet eder. $iiphe yok ki ilim ve 
okumak zevki yeryiiziinde llerile
~ik~e gozliikliiler de fazlalqmak-
tadar. Eakiden bir ~oklaranlD iti, 
vazifeai okumak icap ettirmiyen 
teylerdi. Halbuki bugiin bilhaua 
Avrupada kap1c1dan arabaeaa1na 
kadar herkes okuyup yazan kim-

eez tablbl 'aklr Ahmet bey 
selerdir, hatti bunlartn araa1nda 
~ok fazla okumut olan1ar bile var. 

ltte bu fazla okuma, ilim ve fea 
merakl inaanlan aozliik takmaia 

(DeY&ml 10 UDCU uhifede) t l 
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- Haydi anne, beni doktora catiirl .. 
- Nedeo ~ocuium).. 1 

- ,Pelki ~ok meyya 7.edirio r. CI•L. 



Sabife 2 

Srcaklrk diin 33 
dereceye flktl 

Bu sabab yagmur yagd1, 
termometre 24 
dereceye indi 

tki giindenberi fehrimizde ge
ne ~iddetli stcaklar hiikiim siir
mektedir. Diin termometre 33 de· 
receye kadar ~tkmttbr. 

Steak bir lodos riizgir1 biitiin 
fstanbulu toz toprak i~inde buak· 
mtthr. Riizgirdan ve tozdan ra
bat~a nefes almak kabil ohni
yordu. 

Aktam saat bette yagmur yag ... 
mJ~sa da ancak bir ka!r dakika 
devam etmittir. Gece hararet dii'-
miif, termometre 22 dereceye ka
dar inmittir. Bo sabah yediyi ~ey
rek ge~e yagmur batlamitbr. Y ag
mur hir ~eyrek kadar siirmiittiir. 
Civarda daha fazla yagnn~tu. Bu 
aahah termometre 24 derece idi. 

Dil kurultay1 
Hazuhklar bitti,. kurultay 

yann a~IIacak 
tkinci dil kurultay1 yarm Dol

mabah~e saraymda ac;tlacakhr. 
Bu munasehetie yapdan hazuhk
lar hitmittir. Kurultay miizakera
bm dinlemek iizere Breslav iini
versitesi Tiirkiyat profesorii dok
tor Giese diin sehrimize gelmis.tir. . . 
Turk dili tetkik cemiyeti umumi 
kitibi ibrahim Necmi bey diin 
kendisini ziyaret etmi,tir. 

Tiirk dili tetkik cemiyeti mer
kez hurosunun diinkii toplanhsm
da mutat zevattan ba~ka profesor 
Giese, Sovyet profesorlerinden 
Samoilovitr, Me,aninof ve Agop 
Martayan beyler de bulunmu~- · 
lard1r. 

Kurultaya nasll nirilecek? 
T. D. T. C. umumi katipligin

den: tkind Tiirk dili kurultayma 
gelecek olanJar Dolmabah~e sara
ymrn saat kulesi oniindeki kapi
IIDdan gireceklerdir. Ellerinde he
yaz, yefil ve pembe renkte kart 
olanlar saraym on salonunda, ktr
mtzi ve san renkte kart olanlar 
da biiyuk merasim salonunda yer 
alacaklard1r. On salonun alahile
cegi kadar kart verilmif oldugun
dan yeniden kart almak, yahut 
kartmm nevini degi~.ti.rmek iizere 
miiracaat edilmemesi rica olunur. 

Belediyenin iyi bir te1ebbOsiJ 
Istanbul belediyesinden: Dil 

kurultaymm miizakerelerini muh
terem halkimizm Taksim, Beya
Zlt meydanlarile F atih parkmda 
ve Tepebafl belediye bah~esinde 
viicuda getirilmi' o1an hopar]or 
tesisahndan dinliyebilecekleri iJan 
olunur. 

Tramvay ilcretleri 
Yeni tarmavy tarifesi 1 eylul

Cien itibaren tatbik edilecektir. 
Fakat bu tarife muvakkat olacak
IJr. Esash yeni bir tarife haznla
pacakbr. Bu tarife mucibince f6• 
bir 3 ktsma ayrtlacak, fiatler ona 
gore tanzim edilecektir. 

Ders saatleri 
Ankara 16 - Mekteplerde 

_ders saatlerinin bete 1ndirilmesi 
kabul edilmittir. Ogleden evvel 
ii~, ogleden sonra iki ders verile
cektir. 

Musiki, jimnastik ve resim 
Clersleri haftada bir saate indiril-. . 
mi,, fizik - kimya dersleri ise 
liboratuvarJa beraber haftada 
'dort saatten ii~ saate tenzil olun
mu~tur. 

Bu suretle ta lebeler haf~i:. ~a 26 
aaat ders goreceklerd!r 

( Ba Sabahki 'Z*elgraflar ) 
Sovyet tayyareleri japonlar1 

endi§eye dii§iiriiyor 
Bir harp olursa Tokyonun ~abuk tahrip 

edilmesinden korkuyorlar 
Londra 15 (Hususi) -Tokyo

•an gelen haberlere gore Japon
yada Sovyet Rusya aleyhindeki 

cereyan eski tiddetini muhafaza 
etmektedir. Japon gazeteleri tid
detli makaleler netrediyorlar. 

Bazt gazeteler Sovyet hiikume
tine kart! harp ilin edilmesi Iii· 
~mundan bahsetmektedirler. Ma
amafih ekseriyet bu fikirde degil
dfr. Bunun sebehi Sovyetlerin Si-

biryada top1adlklart miihim tay
yare kuvvetleridi~. Bu kuvvetlerin 
Man~uri, Kora, hatta Japonya 

i~in biiyuk bir tehlike tef.kil etti
gi umumiyetle itiraf ediliyor. 

Japon harhiye nezareti askeri 
tayyare dairesi reisi ceneral Gen 

Suziyama vukubulan beyanahn· 
da bunu a~lktra ortaya koymu~tur. 
Ceneral demi~tir ki: 

-.... «Rusya uzun miiddet tayyare-

Sporcularimiz 
Kiyefe vardalar, parlak 

surette kar~danddar 
Kiyef 16 (A.A.) - Anadolu 

ajansmm Rusyadaki Tiirk sporcu 
kafilesine refakat eden hususi 
muhabirinden: 

1ki gun siiren bir tren yolculu
gundan sonra diin ak~am Kiyefe 
muvasalat ettik. Odesaya hareket 
eden trene, vakit oldugu i~in ka
file reisi, Okranya cumhuriyeti 
icra heyeti umumi katibi Vasa
kafski yoldaft ziyaret etti. 

Otelde terefimize verilen ziya
fet ~ok samimi oldu. Y emekten 
sonra ~ehri gezdik. Vapura ye
titmek zarureti oldugundan Kiyef 
ve Odesadaki ma~lardan vaz ge
~ildi. (;iinkii ikinci vapur 30 agus
tostadlr. 

Kiyeften, istikbalde oldugu ka· 
dar te,yide de ayni parlak me· 
rasimle ugurlandtk. 

Zeytin mahsulii 
Muglada bu seneki 

mahsul orta 

Mugla 15 (A.A.) - Bu sene vi
liyet dahilinde zeytin mahsulii 
ortadtr. Y aptian tetkiklere gore 
en kesif zeytin mmtakas1 Milis
tu. Sonra .snasile Bodrum, Dat-ra, 
Koycegiz, Marmaris ve Fethiye 
kazalart ge)iyor. 

Baz1 vilayetlerde oldugu gibi 
vilayetimizde de zeytincilik tetki
litt yaptldt. Bu te,kiJit snf zey
tinciliiin inki,.afile ugratacakhr. 
6numiizdeki devrede ziraat veki.
letince teklif edilecek bir kanunla 
zeytinlerde budama ve baktm 
mecburi olacakbr. . 

Te,kilib itmam i~in vili.yett· 
mize daba iic; ziraatc;i verilecektir. 

Vals ve tango miisabakas1 
Telsiz telefon ~irketi tarafmdan 

bir va)s ve tango mUsabakasJ 
yapihna§ltr. Gfinderilecek eserler 
tetki k edilerek teknike uygunsa 
kabul edilecektir. Kabul edilen 
eserler radyoda ~altnacak _ve dln-: 
liyenfer hakem O'lac'aklardli-:' Ve-
rilecek rey iizerine birinci, ikinci, 
u~iitKQ se~iletektir. 

cilikte !rOk geri kaldt. Fakat 1917, 
ihtililinden sonra tayyarenin is
tikbalde oyntyacagt rolii anladt 
ve derhal tayyareye ehemmiyet 

vermege ba,ladt. ilk zamanlar AI
manyadan, italyadan tayyareler 
sahn aldt. ilk planlara gore ordu

sunda 70 tayyare filosu buluna
cakti. Fakat 1930 da tayyare filo
larmiD miktan iki yiizii buldu. Bu 
200 filo 1700 tayyareden mii-

. rekkepti. Bugiin Sovyetlerin 2500 
askeri tayyaresi vardtr. 

Sivil tayyarecilik te pek miihim· 
dir. Sovyetler en uzak yerlere ka
dar tayyare postalar1 yaptyorlar. 

Bunun i~in Sibiryada bir~ok lay
yare karargi.hlart viicuda getir-

mi~lerdir. Bu sivil tay~·are lefki· 
latt derhal askerilettirilebilir. 

Sovyet hiikumeti Japonya ile 
bir harp olursa en miihim rolii 

Baba katilleri 
mahkrim oldular 

Karsta merakh bir cinayet 
mahkemesi bitti 

Kars 14 (Hususi) - Burada 
yedi ay evvel bir cinayet olmutr 

~1ldar nahiyesinin Pekre,en kO
yiinde Aga Dede isminde zengin 
obir tahts kansile birlikte oldiiriil
miittii. 

Y apxlan tahkikat neticesinde 
maktuliin ~obam Ahmedin bu it
te parmag1 oldugundan ~iiphe 

edilmit ve Ahmet tevkif edilmit· 
ti. (;oban isticvap edilince, Aga 
Dedenin, kendi kansile fena mii· 
nasebette bulundugundan, bir ka~ 
kitinin yard1mile cinayeti i,ledi
gini itiraf etmi,tir. Bu yardtm
CJ1ar maktuliin oglu Bala, karde,i 
og]u Hiiseyin ve iivey oglu, yani 
oldiiriilen kar1smm oglu Ziyaed
dindir. 

Mahkemede Ahmet curmiinii 
itiraf, digerleri inki.r etmitlerdir. 
Muhakeme epeyce uzun siirmiif, 
nihayet karar teblig edilmiftir. 
Maznunlarm ya,Ian ve ortada 
bir de namus meselesi oldugu na
zara dikkate ahnarak Bala he~ se· 
ne dart ay, digerleri sekizer se
ne dorder ay hapse mahkum edil
mitlerdir. Bunlar1 cinayete tetvik 
etmekle maznun, maktuliin kay
nanasl beraet etmittir. 

DDnkD yangm 
Duo saat 13 te, Yemitte Zin

dankapida siipiirgeci Medt efen
dinin diikkinmda siipiirgeler kii
kiirtlenirken alef ~akmstbr. Mecit 
efendi aondurmek i~in ugra,·mlf, 
.bu esnada mvhtelif yerlerinden: 
yaralanmlfhr. 

Atet biiyiimek istidadmt gos
terdigi auada itfaiyenin yetitme
si ile tehlikenin onii ahnml~, diik
kan ktsmen yandtktan sonra atef 
sondiiriilmlittiir. IVJecit efendi, 
Cerrahpafa hastanesine kaldtrtl· 
mi,tir. 

Macar gazeteciler 
~ehrimize &elen Macar gazete

·eiler diht Yalovaya bir t~nezziih 
yapmi~lardir. Bugiin matbuat ce
miyeti tarahndan Floryada bir 

tayyarenin oyn1yacag1 kanaabn· 
~adtr. Boyle bir harpte Japon: 
tayyareleri Vladivoatoku bom• 
bard1man edebilir, fakat Sovyet 
tayyareleri de Simonozakiyi, bat· 
ti T okyoyu pek giizel bombard•· 
man edebilirler. Ruslar: «Biz Vila
divostokun harap olmastm g~ 

ze alabiliriz, Japonlar T okyonuli 
' barabisine razt olabilirler mi? Bu 
tehir harap olursa Japonyamn: 
bali ne olur?» diyorlar. 

Sovyelterin tayyareye verdikleri 
ehemmiyeti unutmamahdrr. Yal
mz havai miidafaa cemiyetinin: 
sulh zamamnda 400 tayyaresi var
dlr. 

Hiilasa, Japon tayyareci]erinin 
Man~uri ve ~anghaydaki kolay 
muvaffaktyetlerine bakmamahdzr. 
Orada hi~ bir rakipleri yoktu. 
Sovyetlere kar~t vaziyet ba~ka· 
dtr.» 

Milletler cemiyeti 
Sovyetlerin girmesi i~in 
gizli miizakereler oluyor 

Cenevre 16 (A.A.) -Reuter 
lajanst muhabirinin haber ald1gi• 
na gore, Sovyetlerin Akvam ee

l 

miy·etine kabulii etrafmda, gizli 
miizakereler cereyan etmektedir. 

Akvam cemiyeti mahafilinden 
ihsas olunduguna gore Almanya
nm cemiyete avdet etmek 1~m 

vaki olabilecek talebi, baz1 kii~iik 
devletlerin muhalefetine ugriya
cakhr. 

Sovyetler, boyle bir vaziyete 
diitmemek ve cemiyete kahuliinii 
onceden temin etmek emelinde
dir1er. 

Goring iyileviyor 
Berlin 16 (A.A.) - Bir oto· 

mobil kazasmda yaralanan M. 
Goring'in sihhatindeki salah de· 
vam etmektedir. 

Hitler i~in 
:Aimanyada biiyiik mik

yasta propaganda yap1ltyor 
Berlin 16 (A.A.) - Reyiim 

giinii yakla~hk~a salahiyettar 

fahsiyetlerin yiikselen sesleri de o 
nisbette ~ogalmaktad1r. Feld ma
retal von Mackensen, ceneral von 

Kluck, iktisat nazareti i"lerine ve
kileten bakmakta olan Reischs-. 
bank miidiirii Schacht, Alman &a· 

nayii korporasyonu reiai Krupp, 
koylii reisi M. Darre ve hir~ok 

tahsiyet)er, mubtelif tekillerde 
yapttklarl beyanatlarda, gelecek 

pazar giinkii reyiimtn M. Hitlere 
bugiin Almanyada ve hari~te bi!r • tiiphe edilmiyen ekseriyeti temin 
etmekle kalmtyarak biitiin mille· 

tin, M. Hitlerin kendisine karfl 

olan imanma miittehit bir minnet

tarhk mukabelesi tetkil etmesi li

znn gelecegini kaydetmektedirler. 

Von Papen Viyanada 
Berlin 16 (A.A.)- V1yauadan 

~ blldirffiyor: Yeni Alman el~isi 
Von Papen Viyanaya muvasalat 
etmittlr. 

17 Agudos 1934 

Fransrz.: A:man 
dostlugu ifin 

Eski alman veliahhnJn 
bir makalesi 

Paris 16 (A.A.) - Fransa ile 
I 

Almanya arasmda bir yakmhl( 

husule getirmek i!rin sarfedilen:
1 

gayret1er, bu defa, sab1k Alman 

veliahtinin Petit Journalda trtkari 

bir makalesile kuvvet buluyor. 
'I 

Veliaht, bu makalede, Avrupa• 
n1n miisalemeti i~in elzem bulu· 

nan Frans1z • Alman dostlugunu 

temin hususunda kendi ~ahsi nii .. 1 

fuzunu, azami derecede kuHana· 
cagtm beyan etmektedir. 

V ekillerin seyahati 
NafJa ve maliye veldlleri 

Samsuna vas1l oldular 

Samsun 17 (Hususi) - Nafia 
vekili Ali ve maliye vekili Fuat 
•beyler dun .saat on be~te husus.i 
trenle Samsuna gelmi~lerdir. Ve
kil heyler vali beyle kumandan 
pafa, helediye ve ftrka reisleri 
tarafmdan Havzada kar~1larum, .. 
lard1r. ~ehirde !r-Ok kalabahk 
I balk, asker, polis ve jandarma 
k.ttalan vekil beyleri selamlamt~
lardtr. 

Ali ve Fuat beyler vilayet, be ... 
lediye, askeri firka, halk firkast, 
ve Halkevin1 ~iyaret ederek halk 
miimessilleriJ€1 hasb1haide bu]un
mu,lardll'. Bu meyanda kendileri• 
ne timendifer ve ]iman i~leri et· 
rafmda izahat verilmistir. Aksam 

' ' 
b-eled!yede elli ki,ilik bir ziyafet 
verilmistir. 

I ' 

Vekil beyler Samsuna gelir-
ken Turhal teker fabrikasile ~el· 
tik maden ocaklarmda tetkikat
ta bulunmu,Iardir. 

Misafir1erimiz dun gece saat 
on ikide Samsundan avdet etmis-• 
lerdir. 

Hi1am merasimi 
Biiyiik Millet Meclisi reisi Ka

ztm palla Hz. nin biraderleri mer• 
hum Astm beyin kerimeleri Saa .. 
det hammla izmir esrafmdan fab:. , 
rikator Mehmet Ru,en heyin ni· 
,an merasimleri bugiin Dolma• 
bah~e saraymda Kaztm pa~a Hz. 
nin dairelerinde aile erkim ara• 
smda hususi ·hir surette icra kthn· 
mlftlr. 

Harblya mektebinin yiizDncU 
senesi 

Bu agustosun 30 uncu per,em
be giinii, harbiye mektebimiz yii
ziincii y1ldoniimunii idrak etmek~ 
tedir. Muvazzaf, miitekait ve ma• 
lul hiitiin harbiye mektehi mezuq• 
larmm bugiinii kutlulamak i~in 
saat 15,5 ta biiyiik iiniforma ve 
yahut koyu renkli sivil elbise ile 
harbiye mektebini tetrifleri, meJi .. 
tep kumandanhgmdan rica edit .. 
mektedir( 

Yeni fabrikalar hakktnda 
tetkikat 

Siimer Bank umum miidiir\i 
Nurullah Esat beyin riyasetinde 
bulunan bir he,.t pamuklu men .. 
aucat aanayii iizerinde tetkikaH& 
bulunmak iizere diin Helian va• · 
purile ,-ehrimizden hareket etmi .. 
tir. Heyete Hereke fabrikas1 mii• 
diirii Retat, ~evket Turgut, Ce• 
lal beyler dahildir. 

Evvela italyada mensucat sa• 
nayii hakkmda tetkikatta bulu· 
nulacak, daha sonra Almanyaya 
,ge~ilecek, oradan da Moskovaya 
gidilecektir. 



AK$AMDAN AK$AMA 

~ifek savafl 
'Adalan giizellestirme cemiyeti 

Jiu sene sarfettigi ~eni gayretler 
arasmda bize hir de ~i~ek savatt 
niimunesi gosterdi. Sinemalartn 
biiyiik hizmeti oldugu inkar edi· 
lemez. F akat arada fena muziplik 
te ediyorlar. Ci~ek muhareheleri 
bizim i~in me~hul eglencclerdi. 
Biz bunlar1 yaln1z gazete siitun· 
larmda okuyorduk. Avrupaya se
yahat edenlerimi:z: tesadiif ettikleri 
yerlerde ne olduklannt goriiyor· 
lard1. Fakat umumiyet hir ~i~ek 
muharebesinin ne oldugunu yal· 
ntz zihninde tasavvur mecburiye
tinde kahyordu. 

F akat sinemalar i~e karlflt. Y e .. 
rinden ktmtldamamtf olanlara hi· 
le ~i~ek muharebesi denilen ,e .. 
yin ne oldugunu gosterdi. 

Onun i~in, Biiyiikadada tertip 
edilen ilk ~i~ek sava'-mt hakiki 
~i~ek eglencelerile mukayese et· 
mek imkamm herkes buldu ve hi· 
2im bu eglencemizin yepyeni, 
bambatka bir feY olduguna hiik· 
metti. 

Bunda Adalart giizelleflirme 
cemiye tine hi~ bir kabahat bul
muyoruz. Cemiyet, sevgili Adast• 
nt, diinyada hakikaten misli bu
lunmtyacak kadar giizel ve se-

vimli olan hu tabiat elmaslartm 
Claha giizellettirmek i~in biitiin 
muhabbet ve merbutiyetile elin· 
Uen geleni yap1yor. lnsanlarm ya• 
pabilecekleri feyler elden geldigi 
kadar1d1r ve her fey de kolay ko
lay elimizden gelmez. 

ftte bunun i~indir ki ~i~ek sa va· 
fJDI bu yolda ablan ilk adtm diye 
telakki eder ve bundan sonraki 
adtmlarm bunu geride barakmasl• 
n1 temenni eyleriz. 

Ci~ek savatt eglencesi bizim 
adetlerimiz arasma girmemi!J bir 
yeniliktir. Bundan dolay1 cans1z 
ve ruhsuz surette karftlandt. Ara· 
halarm i~ine oturtulan ~ocuklar 
Yerine biz tehrimizde 2arafetleri
le, giizelliklerile tanmmtf hant
lllefendilerimizi gormek isterdik, 
Etrafta, ne olacagmt bilmez goz
lerle hayran hayran bekliyen ses• 
siz ve hareketsiz seyirci kiitlesi 
Yel'ine eglenttn, giilen, savafa it· 
tirak eden canh hir balk beklerdik. 

Arabalar aakin sakin ge~it res· 
hli yapmtyacak, etrafa ne,e, ~i~ek 
~e tehessiim serpecekti. Arahalar
dan ~i~ekler ftrlattlacak, etraftan 
atllan ~i~eklerle huna mukabele 
olunacakb. Tabiidir ki ahtktn ol~ 
llladiglmtz hir eglence bizim i~i
ilni~den kopmuf bir hamle gibi 
bizi eglendiremedi. 

Bundan bahsedisimiz Adalari 
&iizelle,tirme cemi~etini miiaha
ze ve tenkit i~in degildir, te,eb
hiislerinde kendisini nevmit et• 
mek i~in degildir. Bilakis, onu at
bgt ad1mlardan dolayt tebrik eder
ken yapdacak itleri itaret sureti
Ie ~ah~.maga tetvik etmek i~indir, 
iiniimiizde daha ~ok vak•"t 
G var. 

elecek senenin ,.irek -
• 3' 3' savattnl 
Ohaba etrafh SUrette haztrlamak, 

alkt hu eglenceye ali.kadar et. 
:mek yollartnJ diitiinmek ve hunu 
Laztrlamak ister. Bu savaf hir ke
re adetlerimiz araslna girerse on
aan sonrast kolaydlr. A.detlerimiz 
aras1na sokmak i~in de ilk zaman
larda biraz fazla ugratmak, tet
~iklerde hulunmak zarureti var• Cltr, :Aksamca 

I 

Fransaya gidecek bakla 
va nohut 

Fransa h"'k" • tt•"• konte • u umeb ne~re •g• 
"l'Grki n~ah. cetv.elinde ii~ aybk i~in 
balda y 15 

18~estne 42 bin kental 
' ban kental nobut ayu·· IDifbr. 

Muhacirler 
Romanya ve 

Kosovadan iki 
kafile geldi 

Bugiinlerde Balkanlardan ana 
vatana bir ~ok trktatlarlmtz geli
yor. Evvelki giin de Romanyadan 
bir kafile, diin de Kosovada11 di
ger hir kafile tehrimize gelmi~ler
dir. Bunlar Anadoluya ve Trak
yaya yerlettirileceklerdir. 

Hiikumet, kom'u memleketler
den gelecek olan muhacirlerin 
Tiirkiyede hir an evvel yerletme
leri i~in Tiirltiyeye geldikleri 

• giinden itibaren pasaportlaramn 
tetkikile miir-ettep mahallerine 
sevklerine ait biitiin muameleleri· 
nin nihayet ii~ giin i~inde bitiril· 
mesini emretmittir. Bu emir iize
rine alakadar makamlar biiyiik 
bir faaliyet gostermekte ve bu 
miiddeti tecaviiz etmiyerek ge
lenlerin sevklerine gayret etmek· 
tedirler. 

Haber aldtglmtza gore Tiirki
yede yerletmek iizere memleketi
mize gelmek istiyen Tiirkler mii· 
him bir yekUn tetkil etmektedir
ler. 

c;orap makinesi 
Kadtn ~ar§aft i~ine 

gizlemi§! 

EvveJki giin Beyoglunda bUyiik 
bir magazaya iki kadm giderek 
en iyi kumatlardan hirer elbiselik 
alacaklaram sliylemi§lerdir. 

Uzun bir muayeneden sonra 
bu lki kadtn kuma~lan begen .. 
mediklerini aayliyerek btralap 
ayrllm•tlardtr. Kadmlar magazamn 
kapts1ndan ~akarlarken kap1ca 
buolardan hirinin koltugunun 
albnda bUylik bir ~eyi saldamaya 
,ab,hgmt g6rmtit ve fiiphelene
rek kadmtn Uzerini aramak iate
mittir. Mii§teri kadmlar kaptcmtn 
bu arama arzusuna fena halde 
hiddetlenerek kendilerinin yiiksek 
aile olduklannt ve bayle iizerleri· 
nin aranmas10a miisaade etmiye· 
ceklerini sayleyip savu~mu§lardar. 
Bu vaziyet kart•smda kapact poUse 
miiracaat etmek mecburiyetinde 
kalma~br. 

Tarif edilen e§kAl fizerioe za• 
b1ta bu iki kad1n1 yolda gider-
lerken yakalamt~br. Kadmlardan 
birioin Uzerindeki ipek ~artaf 
a~ahnca albnda kocaman bir ~orap 
makinesi sakla oldugu g6rUimUttllr. 

Yapalan tahkikatta bunlano 
Zeliba ve Hayriye isimlerinde iki 
harslz kadm olduklara anl&§tlm•t· 
br. <;ald1klara makine magazaya 
iade edilmit ve kendilerl adliyeye 
verilmitlerdir. 

Me~hul dost 
Yetmi§ lira dolandtrdt, 
fakat ~abuk yakalandt 

Cevd.et ve ~eref efendi isimle
r inde iki arkadaf Cihangir civa· 
rmdan ge~erlerken onlerine biri 
~tkmtf ve bunlarla ahbap olup 
konutmaya ha,lamifbrc 

Bir saat kadar siiren goriitme 
neticesinde me~hul adam Cevdet 
ve ~eref efendilerle dostlugu ile
riletmis ve hunlara beraher tica· 
ret ya~mak teklif ederek hir~ok 
kazan~h i~lerden bahsetmi~tir. 
Y eni ahhahm teklifleri bu iki ar
kadatm da ho,Iarma gitmit ve 
beraber ~ahfmayt kabul etmit· 
lerdir • 

Bu karar iizerine itgiizar ahbap 
Cevdet ve $eref efendilerden yet· 
mit lira da para almtf ve bir ad· 
res verip saVUfMUflur. Kararlath· 
r1lan saatte Cevdet ve ~eref efen· 
diler bu adrese gittikleri zaman 
orada boyle bir adamm bulunma· 
dtglnl ogrenmitlerdir. 

Bu defa dolandJrildiklarml an· 
hyan ~eref ve Cevdet efendiler 
polise miiracaat etmitler, verdik
leri etkalden bu adanun tanm· 
miJ dolandtrtcllardan Tarlk is
minde bir sabtkah oldugu anlaftl· 
mttbr. 

Dolandutcl Tartk daha bir~ok 
au~lardan dolay1 polis~e arant· 
yordu. Zabtta bu azth sabtkahYJ 
yakahyarak tahkikata batlami!Jbr. 

Keresteler kaldtrthnca 
Allin dan 700 paket ka~ak 

sigara ~1kb 
Ismail isminde birisi evvelki 

gUn kereste ynkln bir motarle 
Sillhtaragadan Azapkapa lskele· 
sine gelmit ve motor iskeleye 
yanatmttbr. • lskelede lsmailin 
adamlan motardeki keresteleri 
bo~albrken polisler §Uphelenmitler 
arama yapmt§lard1r. 

Bu aramada kerestelerin alhnda 
yedi yUz paket sigara ve kigatlar 
sakla oldugu gorUlmOttDr. Sia-ara• 
larla kig1tlar miisadere edilmit, 
mot6rcii Ismail yakalamp evrakile 
birlikte dokuzuncu ibtiaas mah· 
kemesine verilmivtir. 

NOtus i1lari vabuk gtirUiecak 
DOn sahab vilayette vali mua· 

viol AU Riza beyin riyaseti albnda 
kaza kaymakamlarmdan mnrek· 
kep bir komisyon toplanmatbr. 

Bu i~timada bentiz ntifus aicil· 
line kaydedilmemiv olanlarm ka· 
yitleri, kaybolanlarm kayitlerinin 
kapablmasa, liliim, dogum gibi 
vakalarm gUnti giiniine icra edile· 
bilmesi g8rDtDlmiit ve niifusa ait 
muamelelerin siiratle neticelnme1i 
l~in baz1 kararfar verilmi,tir. 

Yeni paviyon 
Belediye 

parayt almak ifin 
miisaade bekliyor 

T elefon §irketinin iade edecegi 
fazla paranln belediye namma 
irat kaydedilerek bununla bir 
hastane pavyonu yapdacait ma· 
liimdur. Belediyenin bu paray1 
merkez hankasmdan alabilmesi 
i~in vekaletin emri bekleniyor • 
Nafta vekaleti, telefon abonelerinin 
baklarm1 belediyeye teberrU etme• 
leri i~in 10 agustosa kadar mtiddet 
vermi~ti. Bu miiddet bitmi§tir. He· 
nuz daha 'mliracaat etmiyerek 
bisselerini belediyeye teberru et· 
miyen abooelerin bisseleri hak· 
lunda nasll bir karar verilmesi 
lizimgelecegi vekalet~e verilecek 
karardan sonra anla§tlacakbr. 

Bu para ile evvelce yalntz 
Cerrabpa~a hastanesinde bir pav• 
yon yapbnlmasa dii~iiniiliiyordu. 
Halbuki vekaletten gelen tebli-
gatta Haseki hastanesine de yeni 
bir pavyon ilave edilmesi bildiril· 
mi§tir. Telefon paralarile iki pav· 
yon birden inia etmek kabil ol· 
madtgma gore ikinci pavyonun 
in~asa i~in tramvay ~irketinin bi· 
let farklarmdan iade edecegl 
paradan bir losmtnm belediyeye 
terki icabetmektedir. 

Denizde bir ceset 
Kime ait oldugu heniiz 

anla§damadt 
Diin ogleden sonra Moda sahil-

l de otuz yatlarmda bir erkek 
cesedi bulunmuttur. 

Cesedin ge~enlerde o civarda 
Clenize girip kaybolan Marko is· 
mindeki museviye ait oldugu zan· 
nedilmitse de Markonun ailesine 

gosterilince o olmad1g1 anlattlmtt· 
tlr, 

Adamm hiiviyeti heniiz tesbit 
edilememiflir. Bunun orada !YI· 
kanmak iizere denize girip bogul-

duiu anlatthyor. Zah1ta tahkikat 
yapayor. 

lila soygunu doQru degilmil 
Istanbul vilAyetinden: 6 agustoa 

934 tarih ve 5684 numarah ga· 
zetenizin 3 flncU sabifesinin 4 DncO 
slitununda .$ilede soygun serlevha11 
albnda yanlan havadisin tamamen 
esasstz oldugu anla§tlmJJltr. 

Dotru degll 
BaZI gazeteler, tramvay ve 

elektrik tirketi memur ve mils· 
tahdemininin maat ve llcretlerinin 
indirilecegini bir iki giinden beri 
yaz1yorlar. Haber aldtgamiZa gore 
bu hususta kararlaJmtt bir vey 
yoktur. 

' 

Ge~en hafta lngilterede bUyllk kotra yara1lan yapalm1tbr. Yara1lara kral da yatile beraher girmfttir. 
Resmimlzde yarattan bir 1afba ve rar•t eena•anda krabD 1emicilere yardam etmesi 1orUIUyor. 

Sahife 3 

/tiUHABIR MEKTUPLARI 

Diyarlbeklr 
guzelle$1yor 

Diyar1bekir 12 (Hususi) 
~ehrimizin hava almasma mani 
olan dort bin senelik kadim sur~ 
lanmn bazt yerleri vaktile vali 
bey tarafmdan ytktJnlarak tehre 
hoi ziya ve havanm girmesi temin 
edilmit ve bu ytkilan yerlerden 
Dag kaptsmdan Elazize ve Mar-
din kap1smdan da Mardine gi
den fOseler yaptlmlfh. Nede ol
sa sur harici dahile hi~ bir vakit 
benzemez, sur dtfarlsl ~ok hava
dar ve diizdiir. ~hri miimkiin 
oldugu kadar surun dt~artsma al
mak gayesini takip i~in dag kapt· 
st dttarl!nna epice evvel lise ve 
san atmektebi ve niimune hasta-
nesile bir ~ok paviyonlar yaptl
mr" ii~ sene kadar evvel de yiiz 
bin lira ISarfedilmek suretile hii
yiik bir miiskirat fabrikasz ile Ela
ziz caddesinin sag tarafma zabit 
yurdu, Halkevi, ve vali konag1 
gibi muazzam binalar yaptlmtl.:_ 
ttr. 

Bu binalarm hepsinin on ktstin
larmda gayet giizel tarhedilmif 
bah~e ve aga~hklar yeti,tirilmi!J 
oldugu gibi bu binalan takip eden 
yolun iki taraftna da ba{ltanba,a 
aga~lar dikilmiflir. Binalar ~eh
rin dag kaptsl kiSmma o kadar 
giizellik vermittir ki tarif edile
mez. Belediye strf 'ehri dttarl ~~· 
karmak maksadile bu yerleri pa
rastz denecek bir fiatle ucuz ver
mektedir. ~u fartla ki o mevkie 
yakifacak bir tekilde ev yaphr
maga alb ay zarfmda ba,Iansan, 

Bu havadar ve giizel mevkile
rin ktymetini takdir eden halk 
buralarda ev yapbrmak istiyor
larsa da kuvvei maliyeleri hele
diyenin tayin etmi~ oldugp kroki 
dahilinde kagir veya betonarme. 
ev yaphrmaga miisait olmadtgtn· 
Clan fimdilik bu ite yanafam1yor· 
lar. 

Belediye fehrin en i~lek cadae
lerinin bozuk yerlerini soktiirmiif, 
gayet muntazam olarak yeniden 
yaphrtyor. Bu yollardan en iflegi 
olan belediye oniinden Dagkapt-
sma kadar olan kxosmtn yapJlmasa
na derhal baslanacakbr. 

Halkta da ~iihim imar faaliy&-
ti baslamtshr. Sehrin miihim ve . . . 
itlek caddelerinde bir kattan iba· 
ret havastz ve Acem tarzt mima
risinde yaptlm•t olan evlerinin 
tarzm1 degi,tirerek istanbul tarzt 
mimarisinde iki kattan ibaret ve 
iizeri ~ah, gayet giizel bir ,ekilde 
yaphrmaktad1rlar. Bu tarzda ha
va.dar bir ,ekilde yap.Ian evlerin 
kira i~in daha fazla ragbet kazan
daga, digerlerinin de nazara dik
katini celbetmif ve ~imdi herkes
te evlerinin tarzmt degi,tirmek 
hevesi uyanmt~br. Buna binaen 
'imdi 'ehrimizin her tarafm:la 
umumi bir insaat ve tamirat faa
liyeti vardtr. Bu yiizden fehrimiz 
de gittik~e giizelle~mektedir. 

Masull izcilerin te1ekkiir telgrafr 
~ehrimizde bir miiddet kald1k· 

tao sonra memJeketlerine donen 
Mas1rh lzciler lzmirden vali ve 
beJediye reisi Muhiddin beye bir 
tetekkur telgraf1 ~ekmi~ler ve 
lstanbulda gordiikleri hiisnii ka· 
bulden dolay1 memnuniyetleriol 
bildirmi~lerdir. -------

Trabzonda fmdak mahsuiO 
Her tarafta ticaret odalarJ, 

bulunduklar mtntakalarm mahsul 
vaziyeti hakkmda raporlar net· 
retmektedir. Trabzon ticaret oda· 
stnm ne§rettigi bir rapora gore 
Trabzoa ve civar kazalarmdaki 
fand1k mahsuiU 9 milyon 520 bin 
kilo olarak heaap edilmektedir. 
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r ---lttihat Ve -tei-Biiki -· 
Du .. ~en medeni•yetod j ll (:.. tan.h 1 lnci saiW'ede) 

e.na hatlan komiinizm o1an ken
dine has rejim i~inde istikrara 
yadtr. Eger harici tehlikelerden 
dogru giden memleket gene Rus
korunabilirse .. 

1

j tarihinde esrar perdesi 
lj Yakup ~~m~ niqia ve nasu oldttrtlldtt 

Muharrlrl: M. R. --

Fakat «<ttihat ve T erak- ' ~i imdadma yeti,mek istedigi bu 

ki» nin hana hucuma imki.n ve
ren taraf1, Y akup Cemil gibi adam
larm hareketleridir. ~u takdirde 
nas1l olur da henim Y akupla an
latabilecegime inan1yorsunuz? 

Tali.t bey, simdi isi sakaya vur
'inuf hi; tavuia guliim.siyerek de

.,di ki: 
- Sen bizi ona tepelettikten 

sonra Y akubu ortadan kaldtrmak 
.kolayd1! 

Satvet Liitfi bey ciddiyetini 
_pozmtyarak !.iddetle reddetti ve: 

- Aldamyorsunuz Talat bey, 
tledi, bunlar sizin usulleriniz .. . 
Ben ve benim gihiler bu tarzt ha
rekete muartz olmasak sizlerden 
farkamtz kalmaz! 

Talat bey, hu sefer Satvet Liitfi 
beyin elini s1khktan sonra ken
disinin hu harekete mechur hu
lundugunu, maamafih bu vaziye
tin ~ok devam etmiyecegini ve ya
kmda kurtulacagma emin oldu
gunu soyliyerek bir~ok teminat 
verdi. 

Fakat Talat bey bahsettigi bu 
mechuriyetin sebeplerini bir tiirlii 
izah edemiyordu. Bundan sonra 
Satvet Liitfi hey polis miidiirlii
giinden tekrar divam harbe izam 
edilerek gene alt kattaki koiuta 

.,Jtapsedildi. 
Satvet Liitfi beyin (Bekiraga 

1>oliigii} nde mevkuf hulundugu 
odaya biti!ik hiicreyi Y akup Ce
mit hey itgal ediyordu. 

Tevkif edildigi giindenberi 
mevkuflardan hi~ birile temas ve 
ihti1at edemiyen Y akup Cemil 
hey, kendisine Satvet Lutfi beyin 
komtu geldigini hizmet eden gar
diyan ve neferlerden ogrenmitti. 

Yakup CemH, endi§eler iGinde .• 
Yakup Cemil bey, hi~ bir kusur 

ve a1akast olmadtil halde tevkif 
edilerek tahsma mesuliyet tevec
ciih eden Satvet Liitfi heyin bu va
ziyetinden ~ok miiteessir olmut, 
~ok cam stktlmtfb! Bu itibarla 
,Y akup Cemil heyin en buyiik 
emellerinden hiri de Satvet Liitfi 
heyin hir an evvel divam harpten 
lcurtulmast id.i. 

Yakup Cemil bey, kendi akibe
tile metgul olmaktan ziyade, Sat- , 
vet Liitfi beyin hali.s ~aresini bul
mak istiyordu. Y akup Cemil beyi 
hu enditeye sevkeden hatiica se
hep, bu itlerle uzaktan, yakmdan 
hi~ alakadar olm1yan Satvet Liit
fi beyin kendi yiiziind~n boyle hir 
muameleye maruz kalmasa idi. 

Bundan ba~.ka diger bir amil 
de Y akup Cemil heyi, bu miinaae
betle, muztarip ediyordu: fttihat
~Jiarm l:endi aralarmdaki bu ihti
lafa hir «1ttihat ve Terakki,> mu
halifinin vaktf olmaslDJ dogru 
bulmuyordu! Onun fikrine gore 
kendisile arkadat lan, divam har
bin nas1l bir hiikmii karttsmda 
kahrlarsa kalsmlar, nihayet bu 
itt ihat~thk alemine inhisar ede
cek (ailevi hir mesele) idi! .. Ha
ri~tekilerin bu i~te ne alakast ola
bilirdi? 

Yakup Cemil bey, kendi aleyhi
ne netice verse bile, bir «lttihat ve 
Terakki» muhalifinin ittihat~tlar 

arasmdaki esrara niifuz etmeme
sini istiyecek kadar ittihat~1hkta 
miiteass1ptr. 

.... Yakup Cemil bey kararmt ver-
di : Satvet Liitfi bey in halasma 
behemchal ~are bulmah idi. Ger-

zat, kendisine bititik bir odada 
mevkuf bulunuyordu. Fakat her 
ikisinin de (ihtilattan men) edil
meleri yiiziinden Satvet Liitfi be
yin ikazma imkan yoktu.. 

Satvet Liitfi bey, birinci istinta
kmda kendisine evvelce polis mii
diirlugiinde sorulan suallerin mus
tantik Vehbi bey tarafmdan tek
rar edildigini gorunce ayni ce
vaplarla mukabele etti; Satvet 
Liitfi hey miistantik odasmdan 
mevkuf hulundugu hucreye don
diigii zaman kendisine yiyecek, 
i~ecek getiren, kendisile yegi.ne 
temas eden ~amlt nefer Mehmet 
odaya girdi. 

Yakup Cemil:n asil bir hzraketi .. 
Nefer Mehmet, etraftan gorii

lecek korkusile, gayet miiteyakk1z 
ve dikkatli davranarak Satvet 
Liitfi beye bir pusula uzath ve ya
V&f bir sesle dedi ki: 

(Devami var) 

~~============== 
Kurultay miizakeratm1 takip 

Halkevinden: 18 Agustosta Dol
mabab~e aaraymda a~1lacak ikinci 
dil kurultayam devaou mi.iddetin
ce takip etmek istiyen yurtta~lara 
bir kolayhk olmak iizere Evimizin 
Cagaloglu merkez ve Tepeba~m
daki Beyoglu lnsm1 salonlanm•z
da radyo tertibata ahnm11br. 
Arzu edeoler kurultaya hergiin 
bu iki aalonumuzda takip ede-
bilirler. r :· 

Mes'ut Bir Ni,an ve DugUn 
Eskl Bal1riye nazm Hasan Hasnn 

Pa~amn t aallukatmdan Ortair;Oy'de 
Kaptan pa~a akarellerindo mukim 
Bahriye mutekaiUerinde ~msettin uey 
kerimesl Fatn11. ~aime hammefendi ile 
lludafaai :Milllye sab1k Deniz maste~~m 

HUsamellin ve Lmlit <leniz kumamiam 
:Yalnnut bayfendilerin yegenlt>ri lstan· 
bul deniz 'kumatHlanllgt crk:l:nmdan 
asL:eri den i:c: kAt iplerinden Fesr:l og-ulla
nndan G. Kemal bey fendinin ge<;en 
bafta nip.n ,.e dOn de dOgOnleri Orta· 
'kOyde me~rul.lat Eokaf;ma 22 numarab 
G. Kemal beyfendinin hanelerinde Jter 
iL:i tarafm mukarribininden yOksek 
taLakadan blr ~ok zevat huzurn ile icra 
kllmd1~1 memnuniyelle llabar ahnmtst1r. 

Fatma Saime hammefendi bilgi sevi· 
yesl, zeU s1 ve knnunu medenideki 
tetebbUJarlle adliye mohafilinde tanm· 
Dll';! hukuku ~inas hammlammzclau oldu· 
~u giLi, G. Kom:£1 beyfendi de askeri 
denlz mekteLinden parlak muvaffaki· 
yetlerle ~1kmt~ c;ok de~rll gcnt:leri
mizdenuir. 

YOksek seciyeleri nue tam bir t esavi 
bul unan tarafeyne tbedi saadetler 
temenni eder Ye muhtert'm ailasi erkfl· 
nmt gOnOlden tebrik eyleriz. 
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l!tanbul 16 Atustos 1134 

( Ak~am kap101~ fiatleri) 
Esham ve Tahvlllt 

lst. daltlli 94,50 1~ 1l Hamillne 9,20 
Kuponsuz 193S • :Mne si!S 98 
lbllkrazt 96,25 T. C • .Merke~ 
'GnltOrk I 28,60 BankaH 53, -

• H 27,20 A uadolu bisse 27,16 
• III 27,20 Telefon 10,60 

lllfOmessll I -48,60 Terkos 18,!j() 
• li • 7,60 \imento 12,10 
• III - lttihat de~ir. 14, -

t~ Bnnka.•n 9,20 ~ark • 1,-
Para ( Cek tlatleri) 

Parls 12,0fj Sofya 64,77 

L<>ndra 681, - l>rajf 19,14,37 

Nn York SO, lo 
Berlin 2,03,,0 

llilano 9,~6,75 
Yadrit 5,82,1S 
B~:t.rat 84,88,40 

A tina 68,09,63 Zlv~l 4,20,60 
Cenevre 2,4:3,5u Pengo 
13rQk8&1 3,38,60 BUkre~ 79,46,25 
Amsterdam 1 , 17,~7 Mosko"Ya lO,iK) 

Rusya, tehlikeleri bir yana ko
yabilecek mi? Bu, miinferit mii
talea olunahilir bir mesle d.eiil
dir. Dunyanm mukadderabna 
haghdtr. .· 

lngilterenin batmda (Makdo
nald) bulunuyor. Partisinin fefle
rile son ayrthga kulak asmtyor. 
Eserlerile, fikriyatile sosyalistliii 
kimseye vermiyor. insanhgm kur
tulutunu methur tezlerile; sosya
listlikte goriiyor. Giin ge~miyor ki 
a~lar, ifsizler Londra iizerine yii
riimesinler. Biiyiik sanayi merkez
lerinde zahtta ile if.~iler arasmda 
silahh ~arptfmal~r olmasm. 

* ispanya, Bourbon'lar1 kogdu. 
Tahh devirdi. Cumhuriyet ili.n 
etti. F akat siyasi sahada kalan bu 
rejim, biiyiik bir kalabahgt mem
nun edemedi. Demokratik cum
huriyet kralciiara teslim olma
mak i~in sosyalistlerle anlatmaga 
~ahf1yor. Dogrusu da bu .. 

* lsvi~re, Holanda gibi iktisadi 
iilettirmeyi (tevziab) diger mem
leketlere nisbetle daha adili.ne 
yapan yerler bile tahriki.ta maruz 
bulunuyorlar. 

* Balkanlar siyasi, i~timai cere-
yanlar i~inde ~alkamyor. Roman
yada farmasondur diye batvekili 
vurdular. l~timai hareketler biri
hirini takip ediyor. Yunanistanda 
(Venizelos) u diitiirdiiler. Kara
sile heraber yaraland1. Oliimden 
gii~ kurtuldu. iki sene evvel S1T
bistan, krah diktator tammaga 
mecbur oldu. Bulgaristana gelin
ce: Mal meydanda!. 

* ~in, Japonyanm bt~agt altmda 
debreniyor. Hindistan hatmdan 
ince esmer bir alev gihi fttkuan 
(Gandi) sile bir volkan halinde
dir. Biitiin miistemlekeler boyun
lannda taknyan zencirleri ktr
maga ~a]JflYOr. 

Her kalktfl bir kan seli boguyor. 
~¥-¥-

Biitiin hu vak1alardan benim 
anlad1g1m !udur: 

18 inci astr iktisadi prensipleri
le, icrtimai felsefesile yirminct as
rm icahabm ifade edemiyor. Se
faletin a~bgt yaralan saramtyor. 
Asnmtzm ag1rltgt altmda ezilmi' 
gibidir. Ttpkt, yiiziistii diitmiit, 
kollan, bacaklar1 gerili bir halde, 
dili agzmdan sarkmt~~ gozleri ka
paklarmdan fulamtf hir insan 
~ibi!.. 

Boyle yorgun, ezik, !•tkm bir 
varhgm; azmine ha valar dar ge
len asrtmtzl yiiriitmesine tm.ki.n 
yoktur. Nastl ki on sekizinci asrm 
mukadderah teokratik kralhgm 
dinde kalamazdt. 

lngiliz, F rans1z ihtilallerinin 
yazdtgl kitahm prensipleri arbk 
hayatm degil, tarihin malt olmak 
iizeredirler. Gelecek nesiller on
Ia·n, giiniin birinde he,eriye\in 
nastl ve hangi esaslarla idare edit
mit oldugunu ogrenmek ic;in mii
talea edecekle~dir. T1pkt bizim 
feodaliteyi okudugumuz gihi.. 

lnsanhk hugiin sadece bir buh· 
ran karttsmda degildir. Bundan
da fazla bir fey in f.ahididir: Dii
ten mazi, zorlukla doian yeni bir 
medeniyetin oniindedir. 

Yeni hayahn ana hatlanm han
gi rejim ifade edecektir? Bunu 

---~- - ... -- .-
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Buzlar Ozerinde eo gUn 

{_;elyuskin vapurunu 
heyecanh sergiize§ti 

Buzlar arasrnda yol a~mak ifin 
dinamit ve sair ~cza kullanzlryor 

(;elyuskin bir radyo istasyonu 
levaztmile tenvirat i~in akiilmiila
torler, yedi odah kabiJi nakil bir 
ev malzemesi ve 3 senelik erzak 
ve zahire gotiiriiyor. Bundan bat
ka Vrangel adasma ~tkarmak i~in 
aram1zda kutup istasyonlarmda 
c;ah,maga ahtkm 17 i•~i, 2 mete
orolojist, biyolojist, bir bahk-
~thk, hir arziyat miitehassist, bir 
doktor, bir makinist ve bir telsiz 
memuru, he~ kadm ve iki ~ocuk 
var. 

Burada yapacagtmaz i, ~ok ~e
tindir. Adamn jeolojik bir hari
tasma tanzim etmek, mavi tilkile
ri yetittirmek, yaptlacak itler ara
smda bulunuyor. 

16 eyliil - ~elyuskin arhk 
garp mSif kiiresine gird.i. Fa kat 
vaziyette hi~ bir degi,iklik yok. 
garp mstf kiiresi de farlc ntstf kii
resi gibi buzlar ile kapak Ak
tam huz par~alarma kar'1 yaph
gtmJz miiteaddit yarma te-tehbiis
lerinden sonra yavaf yava! timal 
hurnuna yakla,maga batladtk. 
Derken ans1zm buz tahakalan 
iizerinde vapurumuzu kartllama
ga gelen bir siirii insanlarm bize 
dogru ko'u'tuklarmt gordiik. 
Merdivenlerden birini indirdik . 
Karttlamaga gelenler, bize iyi se
yahatler temenni ettiler. 

Gelenlere haykardtm ~ 
- ltidiyor musunuz! 
- Evet ititiyoruz. 
- Size gazete ve mektuplan 

ihtiva eden bir paketi ahyorum. 
Petrof, senm ic; in Moskovadan 
gonderilmit bir mektup var. Zev
cen sana bir yiin yelek te gonde
rtyor. 

- Te,ekkur ederim, te,ekkiir 
ederim. 

Bu koliler, iki deniz uzerinde 
15,000 kilometrelik bir mesafe 
katettikten sonra yerine varda. 

Bize 1929 senesinden Vrangel 
adasmda saklanan konserveler-

rinden miitemadiyen kut siiruJeri 
ge~iyor. Kutupta ktf mevsimi yalOt 
lattyor. Wankaremden ge~tiktea\ 
sonra, ge~ilmesi ve yanlmas1 im' 
kinsaz hir buz sahasmm ortatl•t 
na saplandak. Vapurun pervane• 
aini par~alatmamak 1~m, ahvali 
havaiye mtitehassJslartmtzm ba~ · 

I 

ber verdikleri ve buz tabakaami 
gevteteceii tahmin edilen f1rh~ 
namn kopmaama intizaren kendi. 
mizi a)unbya btrakttk. ~iddetll 

riizgar bizi ve aym zamanda buz• 
Ian ileriye •iiriikliiyor. ~ 

19 eyliil - Bering bogaztnin 
buzlar ile kapandtgtnt haher al• 
d1k. Bol miktarda kar yag1yor. ~ 

21 eyliil - Muhtelif timal ia• 
tasyonlarandan hava vaziyeti 
hakkmda raporlar ahyoruz. Bu~ · 
lartn hiili.sasi fU: -

«Beringde aaniyede 20 metre aU. 
ratle esen tiddetli bir siklon var. 
Siklonun tiddeti, kanh bir muha• 
rehenin top aeslerini andtrtyor.lt ' 

Kapana tutulduk 
22 eylul- Gemide kutup seya• 

hati haz1rhklaram tamamile bitir• 
dik. Kat mevsimini kutupta ge

·~irmege mecbur kalmamlZ ihti• 
mali karttsmda gemide hususi bi~· 
daire hazuladtk. Gemide her ne• 
vi vaaltalar ve aletler, talopeler, 
sandaUar, Kano otomohiller ve 
saire var. ~imdiye kadar hi~ bir. 
kutup seyahati, hu kadar genit 
ve zengin vesaitle haztrlanmami~ ' 
tar. Geceyi Kulyu!rino adast oniin' 
de ge~irdik. Burada akmh d.urdu• 1 

Gemimiz, dort taraftan buzlar 
arasmda mahsur kaldt. Tabiri 
aharla kapana tutulduk. .. , .. 

Derken kaptamn giir sesi du ... ~ 
yuldu: , -

- Kazmac1 ameleler it batt!\'" . 
da! · 

Biitiin i~ilerimiz ellerinde kii• 
rek, kazma, dinamit ihtiva eden 
sandaklar bulunduiu halde dttarl 
ftrladtlar. Gemiyi saran buzlari 

den ikram ettiler. ktrmak i~in kazmalar ile buz uze~ 
17 eyliil sabaht, timal bur- rinde a~tlklan deliklere dinamit 

nundan kalkttk. Orada timdi bir fitekleri yerlettirerek patlathlar. · 
.~ok evler vard1r. ~imal burnunda Fakat buz tabakasa o kadar sert 
hayat ve mesai, iyi hir surette ve kahn ki bu infiliktan ahnan 
tanzim edilmittir. Arziyat mute- neticeler pek ehemmiyetsizdi. 1 

hasstslart maden aramak i~in sa- Bunun iizerine buzlan eritmeli 
Lilden 200 kilometre kadar i~eri- i~in termite maddesine hatvur• 
ye girdiler. Arkada,lar, heyeti maga mechur kaldlk. Buzlar iize-e 
seferiye reisinin gayesini ve ne rine koyduiumuz bir maddeyi-
istedigini biliyorlar ve tek insan yaktlk. Termitenin parlamasin-1 

aibi ~·httyorlardl. ltte bizim en dan 3000 derecelik bir hararet 
hiiyiik kuvvetimizi, bu birlik ve hastl oldu ve buzlar yavat yavat 
tesaniit te,kil ediyordu. erimege ve sulanmaga batladJ . ... 

18 eyliil - Vapurumuzun iize· - Mabadi var , 
IIIJifllt#tt t tltiUitltllllllUIJIIIIJitlll llllllllllflllUIIItiiUM .. IInllt ... lH.ItttiRMithUIIIlltltttlll.lftttJ ..... II'tiiiiiiiUIJitJIJUM1mtutftUIIIUIIHI~ 

fatistlikten beklemek, tarihten on- iilettirme - tevzi) olacakhr. -
ceki kaidelerden medet ummak Bu iilettirme hiitiin siyasi, i~ti .. · 
kabilinden bir fey olur. Fafistlik mai meseleler iizerinde miieasir 
yalun hir giinde yerini terketme- olacakbr. Bu iilettirme ite hakki' .. 
ge mecbur kalacakttr. Siyasi, i~ti- m verecektir. lr.~iyi hikim ktia ... 
mai, iktisadi sebeplerden dolayt.. cakbr. Bu hikimiyet Turk ihtila:. 
Yatamak i~in tarihin gidi,ine linin formiillerinden ~tkabilir. .. 
a yak uyduracaktJr. Komiinizm Y akmlajmakta olan {if med~ 

davayt h3lledecek mi? Ummuyo- niyeti) ni Salamin galiplerini se • .' 
rum. Tathikat bunun tarihten son- lamhyanlar gibi biz de ~elenkler• 
raya ait bir f.ey oldugunu goste- le, tiirkiilerle, raktslarla kartll~"\· 
riyor. lnsanhgm ~ok ilerisinde- maga haztrlanmahy1z. 
dir!. Halbuki beterin kli.sik tari- Bugiinkii medeniyet ; gurup an; 
hi, henuz hitecege benzemiyor. larmda, uzaklarda, aisli ufuklar 
Milli sosyalizm (Hitler) in elinde i~inde kanh bir goz yatt damla• 
muzaffer olacak m1? ~imdilik bir 5101 anduan hir giinet gibi kay• 

teY soylenemez. Ali.metler pek te 
iimit verici degildir. 

Bence, yeni medeniyetin ana 
hath, adalete en yaJuo (iktisadi 

bolmak ii.zeredir. ftlenen su~larm, 
dokiilecek kanlarm, kanh ve soli 
bir goz Y•t• gibi!. . 

Mahmut Eaat 
S&b1k adliyo nkili 



HABERLERI (GUNUN 

Kooperatifleri 
fOgaltmak ifin .• 
Kanuni muamelelerio 

sadele~tirilmesi isteniyor 
1 Son ii~ ay i~inde tehrimizde 
eekiz firket tetkil edilmittir. Bu 
tirketlerin hepsi de limitet tirket
lerdir. Bunlarm arasmda serma
yesi 100 bin lira olan bir firket, 
;sermayesi 50 bin lira olan iki tir
ket vardtr. Diger tirketlerin ser
maye1e.ri 50 bin liradan atai1d1r. 

Son zamanlarda limitet tirket
lerin artmas1na sebep tudur: Li
mitet firket a~mak i~in, ticaret 
kanununda uzun boylu tekiller 
mevcut degildir. Limitet tirket 
tetkili pek az zamanda kabil ol
dugu gibi, firketin tasdiki de ik
tisat vekaleti tararafmdan yapll· 
maktad•r. 

Anonim ve kooperatif tirket 
nevilerinde boyle degildir. Koo
peratif tirket ticaret kanunlarm
da daha uzun merasime tabidir. 
Bun:lan batka kooperatif tirket
lerin heyeti vekilece tasdiki de 
tarthr. 

Alakadarlarm soyle::ligine gO. 
re Iimitet firketlerdeki kolayhk 
kooperatiflerde de mevcut olsa, 
.kooperatiflerin adedi de artacak· 
hr. 

Ankarada Turk kooperati~ilik 
cemiyeti, bu hususta iktisat veka
leti nezdinde ietebbiisatta bulun· 
rnaktadtr. Bu lefebbiisat muvaf
fakiyetle neticelenirse, yani koo
peratifler te,kili basitlettirilirse, 
!lcooperatif~ilik daha ziyade in
kitaf edccektir. 

Kahveler yakiiiyor 
3 milyon 225 bin ~uval 

kahve de denize dokuldii 
Dunya kahve sarfiyab artmak· 

tadar. Brezilya istatiatiklerine 
gore 933 senesindeki kahve sar
fiyah 24 milyon 500 bin ~uvaldar. 
Bu miktann 12 milyon ~uvab 
Bb~~le§ik Amerika hukiimetleri da· 

•Iande sarfedilmittir. 
· Avrupanm kahve aarfiyab da 
ll milyon ~uvala bulmaktad1r. 

Brezilyada kahve i.tihaalata, 
df Unyanm kahve sarfiyatandan pek 
azladar. 

Brezilya kahve trilstu, kahve 
fiatlaram duftlrmemek i~in ber
~utat kahve yakma§ta. Bu senenin 
alk alb aymda 3 milyon 225 bin 
~oval lrahve denize dokulmek 
•uretile imba edilmi~Jtir. 

Yunanistandaki bloke paralar 
!Urkofis Atina §ubesinden gelen 

bxr mektupta Atioa bankalannda 
bloke edilmit parasa olanlara her 
alb ayda ylb:de on hesab•"le d6 . 
•· "ld"• • biJ VIZ • era aga dirilarittir. lati -• 
bl 'k d'l . YAUer; 

o e e '~ paralada Yuaao ih-
racat emtiau alabilecelderdir. 

Pamuk yarl11e ••11r ,...811 
Birecik 14 (Husust) - Burada 

lki pamuk paketi i~nden Plllllulc 
Yerine m1s1r pUskiUii ~km•tbr. 
Bu hususta aahhiye vekiletine 
hlilracaat edilmittir. Tahkikat 
yapalayor. 

Yeni f1nd1k mahsuiO ihra~ 
ediliyor 

Trabzon I 5 (A. A)- Y eni fan· 
c:bk mahaulunno ihracma buglin 
md=~Jra~im!e bqlanm1~br. Vapor dU· 

u era ve b .. uk 
d K 

uy tezahiirat ara· 
610 a arad · . enaz vapuruna 500 
~uval ·~ fmd,k yiikle . r K 
huldu f•odak 17, i~ f,::~ ~s k:: 
ru;tur. 

Muhtelif 
memleketlerde 
bugday vaziyeti 

Ekseri yerlerde. mahsul 
ge~en seneden az 

Sovyet Rusyanna muhtelif rDJ~ 
takalarmda bugday mahsuiUntin 
az yeti,ecegine dair haberler 
ahnm•Jh. Berlin turk ticaret oda· 
smm elde ettigi maliimata g8re, 
vaziyet ilk tahmin edildigi gibi 
degildir. Sovyet Rusyada ilk 

bahar ekin plam 10 haziranda 
tatbik edilmi~ttir. Bu plin muci
bince 93 milyon hektar arazi 

ekilmi~tir. Devlet ~iftliklerinden 
ekin plim yuzde 94 nisbetinde 
tahakkuk etmi~tir. 

Hava vaziyeti de mahsul i~in 
musait gorulmektedir. Bathca 
ziraat mmtakalarma faideli neti• 
celer veren yagmurlar yagm•tbr. 

Romanyadaki zirai vaziyete 
gelince mevsim ba,anda Romanya 
kurakhg. hakkmda pek mUbalagab 
haberler ~Ikmi§b. Romanya ziraat 
nezaretinin son giinlerde ne~ret· 

tigi malumata g6re 2 milyon kit· 
sur hektar araziye zeriyat yapd· 
m•thr. Bu sene bi~ilecek bugday 
mikdar1 ge~en seneki mahsuliin 
yansa kadar, yaoi 140 bin vagon· 
dur. Romanya bu vaziyet kart•· 
smda ihracat yapmayacak eldeki 
stoklarile kendi ihtiyacma temin 
edecektir. 

Polonyada da bugday vaziyeti 
iyi degildir. ltalyada da bugday 
m~hsulU mikdan ge~en seneye 
nazaran yiizde 1 5 noksandar:. 

Avusturya ordusu 
Bu sene de 30 bin ki~i 

o1arak l<alacak 

Londra 16 (A.A.) - lngiltre 
hUkumeti Avusturyadan bir nota 

almt~tar. Avusturya l:ukumeti, ge
~en sene 30,000 ki,iye iblig olu· 

nan ve Saint Germain muahede· 
sinde tespit olunan miktan ge~-

miyen Avusturya ordusunun bu 

sene de 30,000 kiti olarak muha· 
faxu1 i~io mezuoiyet istemek· 
tedir. 

Nota hariciye nezaretince te~ 
kik olunmaktadar. Maamafih lngi• 
liz cevabuun ge~en sene oldugu 

aibi bu aene de mUsait olacaiJ 
daba 1imdiden beyan edilmek· 
tedir. 

Sovyet tayyarelerl Romadan 
dBnOyor 

Roma 15 (A. A. ) - ltalyay1 
ziyaret eden Sovyet bava filosu 

Viyanaya gitmek uzere Ciambino 

tayyare karargibandaa hareket 
etmiftir. 

Danzig Lebistan mOauebata 
Dantzig 16 ( A. A. ) - Volka

taam dUnkU celteainde, Hindea
burg ·~•n yapalan merasimden 
sonra .. aerbea tehir ayan reiai M. 
Raucbnig Lehistan ile aktedileo 
iktisadt itillflar hakk•nda beya· 
natta bulunarak bunlann iki 
memleket ara .. ndaki DlBnaaebabo 

normal bir hale gelmesi i~in olaa 
ehemmiyetini kaydetmi1tir. 

Prens Starbemberg Viyanaya 
dfinDyor 

Venedik 16 (A. A.) - Preas 

Starhemberg Romadao tayyare 

ile buraya ~elmittir. 

GtJNtJN MESELELERI 

Almanyanzn 
yalnzzlzgz 

Dun gelen telgraflar olen Alman 
"'fei.sicumhuru marepl Hindenburgun 
siyasi vasiyetnamesi hakkmda main. 
mat veriyordu. ihtiyar mare~al Atman· 
yamn siyasi vaziyeti bir tiirlu tslah edil
mediiinden ve pelc yalntz kaldtgmdan 
bah,ediyor ve memleketinin iatikbali
ni karanhk gordiiglinii soyliiyordu. 

Hindenburgun, vasiyetnamesinde AI· 
manyanm aiyasi vaziyeti hakkmda ynz· 
dtklan ~ok dogrudur. Hakikaten bugi.in 
Almnnyantn harici vaziyeti <;ok fenn· 
dtr. Oostu hemen yok glbidir. Etrnft· 
m hemen kamilen dii,manlar sanntfht. 

Umumi hat:p esnasmda bile Alman· 
ya bu \•aziyete dii~memi,ti. 0 zaman 
miittefikleri ve bir ~ok dostlan vardt. 
lskandinav hiikumetlerinin hemen hep• 
si, bilhnssa isve~ tamamen Alman dos• 
tu idi. 

Hnlbuki son bir sene i~;inde vaziyet 
kamilen degi,mi,tir. Otcdenberi Alman 
dostu alan lsvec;;liler de ~imdi Almanya· 
ya aleyhtardalar. Bunun aebebi fasist
lerin tLittuklan yoldur. 

Javel( gazeteleri Alman} amn siyn e
tini vaktt vakit tenkit edJYorlardt. Son 
zamanlarda Cotesborg Hande1s Tidning 
gazetesi ~iddetli bir makale yazmtshr. 
Bu makale Alman fa,istlerini <;ok ktz· 
dtrmt,, gazetenin Al~anyaya girmesi 
yasak edilmi~tir. 

Alman .gaz.eteleri Gotesborg Tid
ningin yahudi tesiri altmda kaldtgml 
ila ve etmi~ler ve ~:ddetli mukabelede 
bulunmu,Iardtr. 

Bu defa biitiin lsvic;;re gazeteleri i'e 
kan~mt~ ve Almanyaya hiicum etmege 
ha,lnmt,hr. Harp esnasmda, hatta fa-
~istlerin i' ba~nna geldiklcri zamana ka· 
dar Almanya lehinde makaleler yuan 
Svenska Oagblad gazetesi siddetli bir 
maknle y.azarak Alman gazetelerine 
cevap "ermi~tir. -5urast ~ayam dikkat
tir ki Svenska Dagblad muhafazakar 
bir gazetedir. Bu itibarla fa~istlere te• 
veccuhkar olmast laztmdu. 

~imdi miin ka,a buyi.imii~ti.ir. Buti.in 

lsve!;( gazetelcri AJmanya}'a ~iddetle hi.i
cum ediyorlar. 

Harpten sonra Almanyantn ltalya
dan, bir kac;; fsknndmav hukumetinden 
batsk::t dostu kalmamt~h. Son Avustur· 
} a hadiseleri Almanynnm Italy a ile 
amsmt ~att, ~imdi lsvec;le de munase· 
bat pek ho, ohmyan bir ,ekil almt~llr. 
Bu l.!.,hval, ihtiyar mare~lm siyaai va.si· 
yetnam~sindeki korkularm yersiz olma• 
d1gtm gosteriyor. • 

Hindenburgun 
• • vasryetnamesr 

Almanyay1 Hitlere 
emanet ediyormu~ 

Berlin 16 (A.A.) - Daily Te .. 
legraph muhabirinden: 

Maretal Hindenburgun, AI. 
manyay1 M. Hitlere emanet eden 
son arzusunu miibeyyin vasiyet
name, diin aktam netredilmittir. 
Vasiyetname, Alman milletine hi· 
tap etmektedir. Bunun dikkate 
fayan ki11mlan tunlardJr: 

«Almanyantn sembolii ve en 
kuvvetli istinatgabt Reichsvehr 
olmahd1r. Devlet i~erisinde gayri 
muntazam siyasi inkitaflara kar· 
fl koyacak en biiyiik kuvvet or· 
dudur • 

EtrafimiZl saran cotkun deniz
lerde, Alman imparatorluju, carp 
kiiltiiriiniin mesnedi olan Ye Av· 
rupay1 kurtarmak i~in yatamasl 
iktiza eden Almanya, bir kaya
d•r.:» 

Vaaiyetnamenin sonunda da de
niliyor ki: 

«Batvekilim, tarihi k1y:1Deti baiz 
-bir ad1m almlf buluauyor. Ve ta
~rih, iradelerimin ne kadar yerin· 
de oldugunu takdir edecektir.» 

Daily Telegraph muhabirinin 
zannettigine gore M. Hitler, nas
yonal aoayaliat davasmda iyi bir 
propaganda vas1tasa tetkil eden bu 
vasiyetnamenin, ilanm1 reyiim 
ciiniine kadar geciktirmek maksa
dile, evvelemirde •lhbatini te.abit 
ettinnek istemittir. 

, Cl AN IKTISADIY AT 

Bugday cihan piyasalartnda yiikse~dik~e 
yiikseliyor - Amerikan1n yeni giimii~ 

siyaseti - Dolar zay1fladt 
Ge~en hafta cihan iktisadiya

tmda biribirini miiteakip gayet 
miihim hadiseler oldu. ~imali 
Amerikadaki kurakhgm mezruat 
iizerinde ve lJilhassa bugdaya bii
yiik zarar verdigi ve Amerikanm 
ahri~ten bugday getirtmege mec
hur kalacag1 anlatildJgmdan bug
day fiati, miittchit Amerika hii· 
kUmetleri bugday piyasaamm 
merkezi ~ikago ile Kanada bug
day piyasasmm merkezi olan 
Winnipegde 7 agustosta birdenbi
re yiikselmit.tir. 

Bunu haber alan Avustralya 
bugday piyasasmm merkezi Mel· 
bournede de Avustralya bugday
lan yiikselmi,tir. Bugdaym bu fe
hir ile Winnipegde buldugu fiat 
dort senedenberi emsali goriilme· 
mit derecede yiiksektir. 

Buiday miiatahsili memleketler
deki fiatin yiikselmesi muatehlik 
memleketlerin piya-salanna da te
sir etmitlir. tngiltere bugday piya
sasJ merkezi Liverpol zahire bor· 
sasmda fiat 100 Hbre ba~ma 3! 
pens birden yiikselmi,tir. 

Kurakhgm Amerikada ~im-

diye kadar sebep oldugu 
zarar ve z1yanm yekunu 
1,000,000,000 tngiliz liras1 
tahmin olunuyor. Bir~ok yerlerde 
hugday mezruah hasat zahmetine 
degmiyecek kadar berbat vazi
yettedir. Amerikada her aile k• .. 
fin a~ kalmamak i~in var1m yo
gunu vererek bugday tedarik et· 
mcge ~ah~1yor. 

1 Arnerikanm yeni gUrtUi siyasetl 
Amerika Reisicumhuru M. Roo

sevelt kurakhk ve kathk felaketi 
ile ciddi surette me.gul olacagt 
bir strada giimiit aiyasetini bir
denbire deiittirerek biitiin diin
yamn hayretine ve hatta bir de
rece deh,etine sebep olmu,tur. M. 
Roosevelt bu suretle kagtl parayt 
yeniden arhrmak siyasetini tut· 
muf oluyo.r. Amerikada mevcut 
giimiif stoklarmm ounce ba~ma 

50,01 cent fiatle hi.ikumet tarafm
dan sahn ahnma5t emredilmi,tir. 
Bu gi.imiitler yeni ~tkanlacak ka
glt paraya kartihk gosterilecektir. 

Diier taraftan halk•n elinde· 
ki giimiit meakukit hiikumet tara .. 
f1ndan ahnmtyacaimdan kag1t 
paran1n yanmda ~ok miktarda 
giimiit para da tedaviil edecektir. 

Amerika hiikii~Mti ha~nrladJjt 
bir kanunla hari~ten de giimiit 
alacakhr. Hiikumetin hari~ten sa· 
tm almasma salahiyettar oldugu 
giimiitiin miktara bir milyar oun
ceye balii olacakllr. Amerika hii
kumetinil\ ounce baf.m& verdigi 
50,01 cent lngiliz parasa ile iki ti
lindir. Halbuki Londra piyasasm
cla ciimiit timdiye kadar bu fiati 
bulmamttb· 

lqiltcre bankasi idareainin 
tahminine gore biitiin diinya trii-
miit stok mevc.udu g~en haziran· 
da 815,000,000 ounceyi bulmu~ 
tur. Ge~en sene hazirananda an· 
cak 754,000,000 ounce idi. 

Bolar d8f1Yor 
M. Rooscveltin yeni giimiit si

yaaetinin eaas1 Amerikanm ve ih· 
itimal Asyanm satin almak kudre· 
tini artirmak iizere kagtt dolan 
,oialtarak kambiyoaunu diit-iir
nsek olc:lujundan tabiatile dolartn 
piyasast hari~te za}'lflamtfbr. 

Yaktn zamana kadar dolartn 
Londrada piyasas1 bir lngiliz li .. 
rasa 5,04} dolar idi. Yen riimiit 

siyaaeti neliceai olarak dolar bir
den diitmiit ve bir lnailia liras1 
5,07 dolar olmuttur. Amerikan1a 
yeni siyaseti sterlini ve bilhaaa• 
batta frank olmak iizere albn esa
ama miistenit paralar1 tazyik ede
cektir. 

Amerikada yeni tiyaaet alttna 
nazaran ef.ya fiatlerini )'tikaeltme. 
digi takdirde fraalun alt10 esast• 
nt buakmaga temayiil edeceii 
tahmin olunuyor. 

Pamuk az olacak 
Amerikada kurakhg1n devami 

pamuk mahsuliine dahi fena te
sirler yapmtthr. Aguatosun birin
de Amerika ziraat nezareti 'bu se· 
neki pamuk mahsuliinii 9,195,000 
balya tahmin etmitti. Lakin o za
mandanberi belli b&fb yajmur 
yagmad1gmdan bu aeneki ~h
suliin dokuz milyon balyayt dahl 
bulam•yacait anlat•hyor. Ge~en 
seneld pamuk mahsulii on ii~ mil
yon balyadan fazla idi. 

1896 senesindenberi Amerika
da pamuk mahauliiniin bu kadar 
az olduiu goriilmemitti. Maahaza 
ge~en senelerden devir ahnm•t 
elde on milyon balya atok pamuk 
oldugundan bu aeneki mahsuliin 
azhgt bir feli.ket olmayacakbr. ~u 
kadar var ki ss.rfiyat 14 milyon 
balya olduguna rorc gelecek se
neye stok olarak anc.ak ,f; milyon 
balya intikal edec.ektir. Kurakh
gm sebep oldugu tahribabn bir 
~ok eseri gelecek senede de gorii
leceginden as1l miizayakanm o 
zaman hisaolunacai• tahmin olu
nuyor. 

Maahaza pamuk fiatleri timdi
den dart senedcnberi emsali cO
riilmemit. bir dereceye gelmittir. 
Liverpolda pamuk fiati bir sene 
,evvel 5, 74 ve g~en ay 6,85 iken 
,imdi 7,16 dtr. 

Amerikada bir sene evvel 9, 70 
ve ge~en ay 12,98 iken timdi 
13,68 dir. 

Bremende pamuk fiatleri ge~en 
agustostanheri emsali goriilmemit 
bir derecede yijkaelmittir. 

Yunan tOtUn mezruah 
Yunanistanda tutiin mezruat 

sahas1 bu sene ge~en aeneye nis· 
betle azalmattlr. Ge~en sene 
28,324 hektar iken bu sene 26,410 
hektar olmuftur. En ziyade azalan 
yerler garbi Trakya ile orta ve 
garhi Makedonyadtr. 

Saha itibarile mezruat ge~en 

seneye nazaran yiizde 4 nisbetin
de az ise de havalar1n miiaait git· 
mesinden mahauliin miktan ..
~en senekine faik olacajl bekle
myor. 

Yunanistaada aki .. la..Bn· 
den clde kaJan oa milyoa okka 
tutiini.i aiinaek ~ia Atiaa baaka
s•n•n himayeai altaada. lau.ausi bir 
tirket viicuda actirilmittir. 

Yun an Dzllllleri 
Yunaniatan hi.ilrUmeti Kor~nt 

uziimleri yetifliren zurral himaye 
i~in ge~en sene Patras piyasasm· 
da tayin ettigi aagari bir fiatle 
mal alarak ziirraa zarar yerine kar 
temin ettigi gibi bu sene de ayni 
siyaseti takip edecektir. 

F akat Korent iiziimlerinin fia• 
linin bu siyaaet teairile yiikaelme
si iizerine hari~te bu uziimlerin 
yerini diger cina iiziimler tutmaga 
batlamJtbr. Binaenaleyh ihraca• 
hn bu sene ~ok olm•Jacai• talle 
Dtin oluiiUyer. 
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SEYAHAT NOTLARI 

Memlekete doniif 
- Mehmet, halah iyi bagla ... 

~oktanberi ititmedigim tiirk~e 
hir soz! Ba~tmi kamaramn pence
resinden ~tkardtm; vapurumuz 
yiiriiyii,.iini.i yavatlatmtf, motorle 
f;anakkaleden gelen polis ve sih
hiye memurlarm1 almak i~in iske
]eyi indirmitti. 

Bir taraftan, serin bir sabah 
aydmhgt i~inde mavileten deni
:zin ten ve hiilyah sesi; diger ta
raftan, demiri indire.i vin~in ma
deni giiriiltiisii. 

Penceremin oniinden ge~en me
murlardan bir zat heni tantdJ ve 
«Hot geldiniz» diyerek bir istan
bul gazetesi uzatlt. Bu vatandafm 
atina tebessiimii i~imi steak bir 
hava ile doldurdu. Acele giyin
dim, giiverteye ko,tum ve sevin~
le parhyan nazarlanmt bogazm 
sahiJierinde gezdirmege ha,.ladtm. 
Demek, yalmz iki ayhk bir ayrt
h,, bana tahassiirler vermege ki
fayet etmi,ti; seyahatin yenilik-
1eri, meraklan ve eglenceleri ara
smda duyulm1yan gizli ve derin 
bir ozleme .. . Viicudumda bir ra
l!e duydum. 

Sanat ve bilgi itibarile biitiin 
cihamn yiiksekliklerine meftun 
olmakla beraber ruhunun en kuv
vetli inkitafmi kendi yurdunda 
duvan, fikir ve hissinin te~ekkiili
le memleket topragma ve havast
na bagh olan samimi bir adamm 
heyecam, o heyecan ki askerimiz 
ge~erken mutlaka gozlerimi ya
tarhr; o heyecan ki kalhimi pek 
hassas bir musiki aleti yaparak 
ondan derin nagmeler ~tkaru. 

Jf.'lo:t. 

Aktama dogru Sarayburnuna 
yakla~Jyorduk. Ben, iki saattenbe
ri giivertede etrafa bak1yor, siTa 
ile heliren biiyiik ~ekmece sahili
ni, Y e,ilkoy fenerini, istanbul kuh
belerini ve minarelerini, Adalar, 
Selimiye kttlasmt, K1zkulesini, bu 
eski dostlart zevkle huluyordum. 
As1rlardanberi feci veya mesut 
hinbir vakaya f&hit olan hu koca
man fehrin bir~ok kotesinde be
nim de binbir bahram vardt. Bu
rada gulmiif veya aglamtfhm. Bu
rada milli actlan duymu'- ve yine 
burada zaferin ve istiklalin terefli 
giin}erini yafamt,hm. 

Giizel sanatlar ve ilimler !UJ>

hesiz hudutlan a'ar; bir fikir 
adamr tekmil cihamn manzarala· 
r1, eserleri ve felsefelerile alaka
dardtr ve, Paul Morandm dedigi 

gibi, her medeniyetin bahm al· 
mak ister; lakin o, daima asil bir 

iilkii ta~tdtgl i~in, insanlartn eski 

ve yeni her medeniyetinden top
Jadtgt bu bah kendisini besliyen 

ve bi.iyiiten memleketine gotiiriir 
ve milli kiiltiire ila~e eder. 

Rthbmda tela, ve heyecan ile 
babalarmm boynuna sanlan ~o
cuklanmm kollarmda yurdumun 

t-efik hararetini ve biitiin ruhum
la optiigiim yanaklarmda diinii ve 

yanm tafJyan topragtmm giizel 
kokusunu duydum. lz.z.et Melih . 
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Memleket haberleri 
h .. 

lzmirde faideli bir •• muessese 
SaW.rlar, kOrler ve dilsizler 
mektebinin hay1rh faaliyeti 

lzmir 12 (Hu- hayat kar§ISJnda 
susi) - lzmir zaman zaman 
sag.rlar, kor1er, · aciz izhar edi· 
dilsizJer m6esse- yorlar, it bula-
sesi, biiyiik bir m1yorlar • Bir 
tevazu i~inde ~a- maluliin daba 
Ja§maktadar. Mii- lazla mii,kilat 
essesenin eski ~ekmesi gayet 
vaziyetini pek tabiidir. 
1Y1 hiliyorum • Miiessesedeki 
Y almz ben de-
gil, biitiin lzmir ~oeuk adedi 
ve bilhassa Kar• bu sene yirmisi 
f•Y~kablar.. lnz, sekseni er· 

Bir yagan bra- kek olmak Uzere 
homlu, sefil, ser· yUze balig ol· 
seri bi~areler, mu1tur. Daha da 
sokak araJarmda mliraeaatlar var· 
dola§arlards. Ev· dar. Fakat yer 

lere, mekteplere lzmir kOrler, dilslzler ve satular mektebl erkek ve ktz yoktur.. Haber 
hizmet~ilik ya· talebeslnden blr grup aldaiJmiza gore, 
parlards. Mektep denilen ~ab al· telakki etmek ve buradan ~aka- miiessesenin bu seneki faaliyeti 
tmda bir ka~ karyola, pis, eski cak olan gencin muhakkak bUyUk sagar ve dilsizler, korlerden batka 
bir ka~ battaniye ve mutbak bir saoatkir olarak hayata atal- moral aptallarJ, yani ruben ma· 
kasmanda ha~rii o'etr olmu' bir masm1 istemek, yersiz, baait bir lui ve pesikopat dedigimiz zaval-
zavalla yagm.. i§ olur. lilardan da alarak tetkik ve ter· 

Bilahara vekilet, bunu memle- Miiessesede 8 sanat tubesi var• biye sahasana d<Srde ~·karacakttr. 
ketin bir ittimai ve s1hhi i~i ola· dar. ~ocuklarm elbiseleri, ayak· Kadronun miisaadesizligi dolayi· 
rak kabul etti. Doktor Necati kabalar1, ~amaG&rlara, mUessesenin •ile bu sene aneak tecrUbe i~in 
Kemal bey lzmire a-etirildi. Jhti- bUtUn levaz•m•, mobilyesi, kAmi· 5 • 6 pesikopat ahnacakbr. 

Mektebi gezdim, dolatbm. Za-
sas ve ilim, devletin ~ok yerinde len bu sanat tubelerince hazar- ten mtlteaddit vesilelerle de git-
olan miizahareti ile bu eser mey- lanmaktadar. Mektepteo ~1kan ta- mitlim.. Gordftilim iotizam ve 
dana ~1kb. S1hhiye vekili Refik lebenin ~ogu it bulmakta, ka- disiplin, normal terblye mnesseae-
bey, bunda biiyUk bir iftibar zaomaktad1r. Bunlar, tahsil, ter- lerjode bile zor bulunur. Bu me-
hissesine sahiptir. <;iinkU o taribe biye ve tedavidtn sonra ikinci yanda korlerden tetekklll etmit 
kadar bu miiessese, bir i~timai derecede konu,ulabileeek bedef bir muzika tak1m1 vardll ki, bir 
muavenet veya muavin terbiye ve maksatlardar. iki flY evvel verdigi bir mlisame· 
m6essesesi olarak kavramlma- MUessese, yeti~tirdigi talebeye rede en klisik par~alarla herkesin 
ma§b. ~u cibeti bilhassa tebarDz it temini i~in de delilet etmekte hayretini mucip olmut ve §lddetti 
ettirmek lsterim. ve elioden feleni yapmaktad1r. alkatlar toplamatbr. Diyebilirim 

Burasma bir sanatlar mektebi, BugUn normal,sa~lam ve ~ok ki, eemiyet. bu mDesseseden ~ok 
bir imalathane, bir yetimhane tecrnbeli aanat adamlara bile istifade etmektedir ve edeeektir. 

Birecikte maarif 
Y eni bir ilk mektebe 

ihtiya~ var 
Birecik 12 (Hususi) - Birecikte 

biri tam, ikisi eksik devreli u~ 
ilk mektep vardsr. F~rat, Dumlu• 
pmar, Fevzi pa~a mektepleri •• 

Fuat mektebi hinas1 belediyeye 
aittir ve 170 liraya kiralanml§br. 
Dumlupmar, Fevzi pa§a mektepleri 
ise tedrisata miisait olm1yan blna• 
lardad1r. 

Bu mekteplere devam eden 
erkek ve ktz talebe 405 tlr. 

Bu sene kaza ve nahiyenln tam 
devreli mekteplerinden 34 talebe 
mezuniyet §ahadetnamesi almttbr. 

~ehir mmtakas1 dahilinde, tab• 
ail ~agmda 276 kaz, 546 erkek 
~ocuk mevcuttur. 

Bu ders yalmda bunlarm oku· 
malartnl temin i~in ~ah1kan maa
rif memuru Fuat bey taranndaa 
esasb tedbirler abnmaktad&r. 

Yalm:z §Unu kaydedeUm ki meY• 
cut mektepler talebeyi iaUaba 
klfl degildir. Genif, asri bir Ilk 
mektebe oiddetle ihtlya~ varcbr. 

lzmirde bir cinayet 
lspartah Ahmet efendiyi 

~1rag. Ihsan oldiirdii 
lz:mirde Kar§ayakamn Soguk 

kuyu lle Dedeba~t mevkii arasanda 
bir cioayet olmuotur. lapartah 
tUccar Ahmet efendi, yaomda 
ikl ~traiJ, lbsan ve Cemal bulun• 
dugu balde Dedebatana dogru 
llerlerken, orada biraz dinlenmek 
ftzere oturmu,Iardlr. Buulardan 
Cemal, ekmek ve aalre almak 
Uzere Dedebatana gitmit ve Ah· 
met efendi Ue dlger ~trag• lhsan 
beraber kalmao~lard1r. lhsan yalmz 
kalmaktan istifade ederek Ahmet 
efendinln llzerine hUcum etmif, 
tarlalar arasma sUrliklemit ve 
orada bulunan KomUrcO oglunun 
OzUm baAma gotiirerek tabanca 
He sol gUzUnden ve beyninden 
alar surette yaralam•t ve ka~m•t· 
br. Ahmet efendi: 

- Yanchml • 
Dlyo yere diifmOt ve yaraatnan 

ae1smdan lnlemeje batlamatbr. 
Yarah Abmet efendl, haataoeye 
kald•rdm•t lse de biraa aoura 
6luiUttUr. 

Hap1 yutunca .• 
Zehirlenerek 12 saat 

sonra oldii 
Birec:lk 12 (Hu1usi) - Bireeljin 

Saocak mahalleainde bir zehirlen
me vakasa olmu,tur. Serbet~i 

Mebmedin kans1 epi zamandan
beri haata imif. Komtusu bulunan 
Vezaha adh bir kadtn kendisine 

U~ hap vermi~tir. Terkibi bilin
mlyen haplara yutan basta 12 saat 

sonra olmii,t6r. Memurlar tarafm
dan yapdan otopsi neticesinde 
kadm1n zehirlendigi anla§dmt~br. 
Vezaba hakkmda taklbat yapal
maktadu. 

lncir kurdile mocadele 
Tirede incir kurdu mUcadelesine 

devam edilmektedir. MUcadele 
memurundan geleo raporda ,im
diye kadar 17 k&yde mlicadele 
yap1ld•g• ve 121 hektar arazi da· 
hilinde 39 bin indr afaca tesbit 
edilmit olduju ve sahiplerine ta• 
limat verildigi bildirllmi§tir. 

Ega mahsullerinde tetkikat 

t 7 Agustos 1934 

NELER OLUYOR? 

En zengin kadrn 
seyaha.tte 

Amerikamn en zengin ktzl 
matma:iel Me Kormik, ge~en se-
ne Giircii prenslerinden Mdiva

ni ile evlenmitti. Prens ve prenses 
bu sene tenezziih seyahati i~in 

Avrupaya gelmitlerdir. Kan ko
ca, lngiltere, Fransa ve merkezi 
Avrupay1 gezdikten sonra tayya
re ile Venedige gelmitlerdir. -

Karl koca beraberlerinde bir 
~ok etytl tattyorlar. Bunlann ara• 
.smda prensin 200 ~ift ayakkabl
at, 102 elbisesi vardtr. Kadmtn 

elbiseleri biitiin Venedik magaza
larmdaki elbiselerden fazladtr. 

Kart koca Grant otelde, iki ay 
evvel Hitlerin ii~ gece misafir ol· 

dugu daireyi tutmu,lardtr. Bu 
otelde verdikleri hususi bir ziya· 

fet i~in 50 bin liret yani alb bin 
lira aarfetmi,Ierdir. 

Prensesin yanmda lafidtgt el· 

maslar1 bir milyon frank k•yme
tindedir. Bunun i~in bunlart mu
hafaza etmek iizere iki memur 
bulunduruluyor. 

En uftursuz kadm 
Ahiren lngilterede diinyanni 

en ugursuz ka.dmt olmii~ti.ir. lsmi 

Katerin Sandersondur. Bu kadl .. 
nm ugursuz addedilmesine sehe· 
biyet veren hadiseler fUn}ardtr: 

21 ya,mda iken annesi oldugii 
:zaman Amerikada bulunan hem• 

tiresinin yamna gitmit ve yanma 
vardtgl giin ktzkarde,i olmi.itti.ir. 

Miiteakiben iki defa ni,anlan• 
mtf, fakat her iki ni9anhst da dii
iiinleri yaptlacagl giin olmiitler .. 
~~ . 

En nihayet ii~iincii nifandali 
tonra evlenebilmif, fakat kocasi 

diigiinden on aekiz ay sonra, orta• 
da hi~ bir 'sebep olmadtgt hald~ 
delirmittir. · 

Fakat en sonunda bu ugursuz Jur,. 

dm da tabii bir olumle olmemif, 

banyo dairesinde y1kanuken bo
gulmuttur. 

BDyDk vapurlar 
Avrupa ile Amerika arasmda 

itlemek iizere Franst:zlar tarafm .. 
dan 79 bin tonluk biiyiik bir postif 
vapuru yaphnlmaktad1r. ingiliz
ler de geri kalmamak iizere bu
yiik bir vapur yapbrmaga kalkif· 

m1tlard1r. Fakat bu vapurun an
cak 73 bin ton hacminde olacagi 
anla9thyor. 

Biiyiik vapurlann masrafa ~ok 
oluyor. Bu sebeple yeni vapurlar 

bitmeden gerek Franstzlar, gerek 

ingilizler diitiince i~indedirler. 

Diinyamn en biiyiik vapurlarm
dan olan Leviatha bir tiirlil 

masrafm1 kapatamadtgmdan bir 

miiddet hi~ iflememi~ti. 

Yaz geldigi i~in vapur tekrar 
Amerika ile Avr'!pa arasmda itle

mege batlamtttlr. Fakat ilk sefe
rinde 50 bin lngiliz lirast a-;tk 

vermittir. Bu hal vapur kumpan
yasmt korkuttugundan daha az 

masrafh daha kii~iik bir vapur 
yaptlrtlmasi diitiiniiliiyor. Kredi kooperatlflerlnln 

muhaberat1 
Ziraat Banka11 ile vuku bulacak 

muhabere i1lerlude kredl koope
ratifleri muhaberabnan tleretaiz 
postaya kabuiDnUn . temfnl l,in 
kazalarda tabrirat kitlplerl, Da• 
hlyelerde nahiye mUdUrleri ta• 

y apdan tahklkata a&re, lhaan 
bu ltl Ahmet efendlnin parasana 
tamAan yapmattlr. Cemal mevkuf.. 
tur. Katll de Jab•taca tlddetle 
takip olunmaktadar. 

Jktisat vekAleti tarahndan garbi 
Anadoluda muhtelif mahsullerimiz I 
hakkmda bir tetkik seyahatlne 
memur edilmii olan lzmir Tnrkofis 

A K B A mUesseseleri 
Ankaramn modern tilrk~e 

frans1zca ve ecnebi lisanlarda 
kitap, gazete, mecmua, fotograf 
levaz1m1 ve modellerini temin 
eder. 

lzmlr iehrlndG ln1aat 
mUdUrU Akil Emrullah, ticaret odas1 
umuml kAtibi Mehmet Ali ve borsa 
komiser veklli lhsan beylerden 
mUrekkep heyet, tetkiklerine F o~a 
ve Menemenden ba§lamak Uzere 

Merkezi: Maarif vekalcti kar~Ism· 

da lelefon 3377 
~ubesi: Samanpazannda I 

iiihndan mektuplaran tasdik edU· 
mesi IAz1m geldlgl allkadarlara 

~-----------' tebllg olunmuotu~. 

Temmuz a)'l l~lnde lzmirde 
belediyeee 43 tane bir katb, 24 
tane lkl kath ve blr tane tek 
katb lntaat mUaaadeai verilmiotir. ~ lzmirden ayrdma~lardJr. 
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Amerikada. grevlerin bir tUrlft arka11 keailmiyor. Ge~en haJtalar -Sanfransiskoda umum1 bayab dur· 
duran ve herkesi a~lak korkusuna dU~uren grev nihayet bulmalila beraber bu tebirde kil~iik grevler 
devam ediyor. Polisl=r grevcilerle miltemadiyen uifatmaktadar. Grevcileri daiJtmak i~in ekseriya g6z 
Y•§• daktUren bombalar k•dlandayor. Resmimizde bu bombalarla yapalan bir hUcum goriiniiyor. 

Anadoluda Ak,am 

~ehir kadar biiyiik bir 
nahiye merkezi 

Ac1payam Cumhurlyet merkez mektebl mualllm ve talebelerlnden 
blr grup (X maarlf mUdlrl Korkut beydlr) 

Denizli (Umumi muhabirimiz- lerek diger kism!DID ikmaline ka· 
den) - Denizlinin K1z1lhisar na· rar verilmittir. 

h~ye merkezi adeta bir tehir gibi~ Cumhuriyet meydan1 
d1r. Burada (5959) niifus oturdu-
iundan belediye tetkilah yapll
rnt~br. Nahiye miidiirii Bekir hey 
ayni zamanda belediye reisidir. 
ldare amirlerinin ayni zamanda 
helediye iflerini deruhte etmeleri
nin muhassenah burada da goriil
mektedir. Burada belediye reisli
gi ~ok miinazaah oldugundan vali 
Fuat bey salahiyetini istimal ede
rek miidiir Bekir beyi belediye ri· 
Yasetine ge-rirmi,tir ki bunda ~ok 
isabet etqti,lerdir. 

Ahaliye sordum: Bu sekilden 
son derecelerde memnun ~ldukla
hnt ve bu sayede (sen olacaksm 
ben olacagim) diyerek deva~ 
eden miinazaalarm da kallomf ol
dugunu yiizleri giilerek soylediler. 

Nahiyenin yahz iki koyii vard1r. 
Bu koylerde {1544) niifus mev
cuttur. Doktor tbrahim Naci hey 
burada frengi miicadelesine me
murdur. Nahiye halk1 bu sayede 
doktor i~in kaza merkezine kadar 
t:idip gelmekten kurtulnmtlardlr. 

Nahiye merkezinde biiyiik bir 
mektep kurulmustur. Oniimiizde
ki okuma mevsi~ine kadar biti
rilmesine ~ahf.tlmaktadu. Bu mek· 
tebe adeta h1'r k I b .. "kl"w··n d 1' a uyu ugu -

e batlanmtt ise de sonradan bu-
na 1" 1 ... uzum o mad1g1 anla!fdiDif ol-
dugundan yar1s1 bah!reye terkedi-

Cok biiyiik bir atk ile vazifesi
ne sar•lmlt olan miidiir Bekir be
yin nahiyeyi idare hususunda go~ 
terdigi muvaffak1yet, vilaye~e de 
takdir olunmaktadtr. Kasabantn 
i~i, dtfl tertemiz ve her teyi yerli 
yerindedir. Bilhassa Cumhul'iyet 
meydam ~ok giizeldir. Bu ~eyda
nm etrafmd'a diikkanlar sua sua 
dizilmitlerdir. Bekir bey bu mey
dana Gazi Hz. nin bir heykelini 
koydurmak tasavvurundadu. 

ounu, 
Ortall)t kararmaga batlamitti, 

yola ~1kttk, ortahga aerinlik bas
mlfll. Hafif ve aerin bir riizgir 

otomobilimizin i~inden bizi yah· 
yarak g~iyordu. Mehtabm ~tk· 
masma daha vakit vardt. Otomo
bilin projektorleri fOsenin iizerin· 
de yaldtzh bir bah sererek mutta
atl yoku~ara dogru hrmamyordu! 

Biraz sonra daglarm iizerine 
~tkttk. Ortahk tehna !.. Ses yok, 
soluk yok! Yalmz otomobilin de
rinden homurdamas1 i~itiliyor! 

Biz boylelikle epeyce yol aldtk
tan sonra daglar arasmda tairane 
bir koyden ge~tik. 

Arttk biz yok~!jlardan atait ini· 
yoruz. Uzaktan bir~ok elektrikler 
gordiik. Burasmm ziyafet yeri ol
duiu anlataldl. Megerse onlar da 
bizim otomobilin projektorlerini 
gormiitler ve (itte geliyorlar!) di
yerek intizar iiziintiisiinden kur
tulmu~lar. 

Bir saat sonra ziyafet yerinde 
idik. Buras1 vali beyin bir eseri 
olan yiizme havuzlarmm bulun
dugu (lncirli pmar) idi. lki yiiz
Cien fazla insan oraya toplanm'it
b. Havuzun kanaJlart etrafmda 
masalar kurulmuf, yemitler ve ti
teler sepetlerle suyun i~ine ahl
mttti. 

Kafilemiz bu suretle kendileri-
ne ayr1lm1f olan yerde mevki al
dt. Vali bey hakkmda sitayitkara
ne beyanatta bulunan belediye re· 
isinin nutku tekrar tekrar allo~ 
Ianda. Vali Fuat bey bu gibi teza
hiirattan pek stktldtklan i~in yii
zii, gozii k1zard1 ve tekerriir etme-

mesini belediye reisinden rica eyledJ, 
Bu ziyafetin sebebi: l~timalari 

nihayet bulan tehir azasma bir 
veda habrasl olmak ve yeni a~l
lan plaj ve havuzlan bu miinase
betle onlara gostermek i~in oldu· 
gunu soylediler. Ziyafet ge~ va
kitlere kadar devam etmit ve ~ok 
zevkli ve mehtaph bir gece yatan-
m•tbr. Ragrp Kemal 
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Tefrlka No. 19 

Loyd Corcun harp habrab 
Umumi harbin esran 

Hitabet kudreti cihetinden 
Briandm nutku bir zaferdi. Nu
tuk biter bitmez lbaron Sonnino 
·hana donerek dedi ki: «tlmriim
de bu kadar giizel nutuk i'itme
dim». 

Fakat bu nutuk M. Briandm 
kudretini gostermekle beraber 
ayni zamanda noksanlarmt da if
f& ediyordu. Yiizyiize geldigimiz 
miitkiilat ile nastl ugrattlacagtm, 
yahut lbu miifkiilatm nastl berta
raf edilecegini g()sterecek bir ted
birden bahsetmiyordu. 

Binaenaleyh m sele halledil
memi,ti. Bunun i~in ertesi giinkii 
i~timada M. Alber Tomas mese
leyi tekrar mevzuu bahsetmek ve 
ameli bir neticeye getirmek iste
di. Lakin natuk amiri derhal sO
ziinii kesti. {:iinkii Briand bu mev
zu iizerinde tekrar miinakata ya
pllmasmt istemiyordu. 

Briand Roma konferansma nu
tuk soylemek i~in gelmitti. y ok
aa bir karar almak i~in dejil ... 

lrat eyledigi nutuk bir zafer 
tetkil ediyordu. Binaenaleyh da
ha ziyade yapt1acak i' kalma
mifb. 

Esasen mesele lafla halledile
bilecek gibi degildi. Eger bela
gat ve talakat ile iki ftrka asker 

Selanige gotiiriilebilecek olsay
dJ Briandm nutku bunu yapmlf 
olurdu. F akat asker sozle de gil, 
gemi ile naklolunur. Elimizde ise 
kafi derecede gemi yoktu. 

Loyd CorG ltalya cephesinde 
hUcum yapt1ramad1 

[Loyd Corcun Roma konferansmda 
ugrunda c;ah~hgt ba~hca gayesi umum 
cephelerde mi..ittefikin sevkiilcey~ini esa
smdan degi~tirmek ve yeniden kurmak
tt. F akat kendisi bu emeline muvaffak ola
cagma daha bidayette iken pek nikbin 
degildi. V aziyeti ~yle anlattyor:] 

Fransay1 ilkbaharda ltalya cep
hesinden miisterek bir hiicum ya-

' 
pllmasma iknaa ~ahttlm, fakat 
muvaffak olamad1m. Frans1zlara 
bu hiicumu esas itibarile bile ka· 
bul ettiremedim. 

ltalyanlar bana yard1m etseler
di, ihtimal F ransazlar1 kandarabi
lirdim. Lakin italyan batkuman
dam ceneral Cadornamn gayet 
gevtek davranmas1 benim Isrart
mi neticesiz brrakti. 

Nihayet konferans fU teklifi 
kabul etti: 

«Konferans iizerinde italyan 
cephesinde garp devletleri tara
fmdan mii\lterek bir hiicum yaptl
masml miisait .gosteren flrsatlar 
iyi tesir bJrakmt,hr. Garp devlet
leri tarafmdan Corso boyunda 
ltalyan ordusuna miizaheret edil
mesi meselesinin alakadar ii~ dev
let tarafmdan bir karar verilmesi 
maksadile muhtelif devletlerin 

askeri mii~avirlerine havalesi 
Lakkmda itilaf has1l olmuttur.» 

Bu netice inkisar1 hayali bais 
bir mahiyette idi. Konferansm ha~
hca maksad1 sevkiilceyf~ suvri 

ve zahiri degil hakiki ahenk vii
code getirmekt1. Halbuki Roma 
konferansi bu maksadm istihsali 
hakkmda. nihai bir karara gele
memis ve iai gene askerlere buak· . . 
mlfbr. 

Bu suretle hareket edil.mesinin 
muhtelif sebepleri vard1r. Bunlar
dan birine ifaret edeyim: Profes
yonel hae,rat. 

Profesyoneller, kendi arkadaf· 
larmm diitiindiiklerini ve bildik
lerini bari~tekilere kar't miidafaa 

etmegi bir namus meselesi telak
ki eder. Hari~teki diifiince lama
mile hakikat olsa da bunlartn na
zarmda ehemmiyeti yoktur. 

Bu dedigim bir hakikattir. Bil
hassa yiiksek askeri kumanda er
kam hakktnda pek dogrudur. 

Bunun tam bir misalini Roma
da gordiim; halyan ba,kuman
dant ceneral Cadornantn ftalyan 
cephesinden miif!erek bir hiicum 
yapalmasmr kalben arzu eyledigi
ni biliyordum. italyan cenerah 

kendi fikrinin lngiliz ha,vekili 

taraftndan teyit ve tervi~ edile
cegini iyi bildigi halde fikrini 

miidafaadan ~ekindi. {:iinkii pro
fesyonel riifekast, yani diger ce
nerallar bu fikirde degildi. 

Binaenaleyh Chantillyde miit
tefikin askeri konferans1 toplandt· 
g1 zaman ceneral Cadorna kendi 
kanaati olan sevkiilcen usuliin
den feragat etmittir. Bu konfe
ransta ingiliz ve Franstz ceneral
larmm italyan cephesinden miit
terek taarruz yaptlmasma taraftar 

olmadtklanm goriince ltalyan 

batkumandant bunlara aksi git
mekten ~ekinmittir. 

Ceneral Cadorna askeri konfe
rans salonuna girmezden evvel 
kendisini lngiliz kumandam c::
neral Robertso ile Franstz cene
rallart gormii~ler ve meslek tesa
niidiinii buakmamasmt ihtar et
mi,Ierdir. 

Ceneral Cadorna da memleke
ti i~in zafer temin edecek en bii· 
yiik ftrsab meslek arkada,hgl 

hatm i~in feda etmege raz1 ol• 
muttur. Meslek namusu zafer yo
lunu kendisine kapatmithr. 

Ceneral Cadornaya yaphgnri 
teklifi reddetmekte hakh olaca~too 

~ 

n1 anlatmak i~in ceneral Lyautey 

ile Robertton italyan baskuman-
' damna demitlerdir ki: 

«Garph miittefikler tarafmda~ 
ltalyan ordusuna verilen top!al" 
ariyettir. Mayulta bu toplarn' 
Fransaya iadesi icap ediyor.>:> 

Halbuki ben konferansta top.o 
larm geri ahnm•yacagmt soyle
mif oldugumdan ceneral Cador
naya top meselesi hir mazeret te~ 
kil etmemeli idi. 

Ceneral Cadornanm kendisine 
hi~ olmazsa ingiliz toplarmm geri 
almmtyacagmi soylemi,tim. 

Halhuki mumaileyh benim sO. 
ziime degil, Robertsonun soziine 

inanma,hr. Ceneral Robertson 
miifsidane bir maksatla toplarJD 

geri almacagmi ileri siirmii' oldu .. 
gundan ceneral Cadornanm bu· 
nu anlamas1 icap ediyordu. 

Eger ceneral Cadorna martta. 
yahut nisanda muvaffakiyetli bir 
taarruza hatlamt~ olsayd1, ne 
Franstz, ne de ingiliz cenerc;;h 
tek bir topu bile geri ~ekmek i~ig 
1srar edemiyeceklerdi. 

Loyd Corcun plam suya 
do,orUidD 

Ceneral Cadornaya muazzam 
bir taarruz yapahihne~i i~in muh
ta~ oldugu toplar1 esirgemek i~in 

konferansta ileri siiriilen miilaha
zalar o kadar ehemmiyetsizdir ki 
ciddi ve hakiki oldugunu kabule 
imkan h1rakmtyor. 0 balde lbu 
taarruza karst gosterilen itiraz ve 
muhalefeti':l hakiki sebepleri ne
dir? 

(Arltast var) 
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Ruslarla aramrzdaki farklar 

~imdilik giire§teki faikiyetimizi 
_muhafaza et~ekteyiz 

Rusysdakl temaslarda raklplerfnden daha astOn olduklar•n• gGateren garet~llerlmlz 
Futbolcu, giireJ&i ve yiiziiciiler

den miirekkep olan sporcu kafi
lemizin Rusyada yaphklari te
maslar, bize Rus - Tiirk apor kuv
vetleri hakkmda bir fikir verebi
lecek adetleri buldu. Rusyanm 
kalabahk merkezlerinde ~e~en 

£ene ve bu sene aldJgirniz netice
ler bize fU kanaatlar1 verdi: 

Futbolda Ruslar bizden ileriye 
gitmittir. 

Gi.ire~te ilk temastanberi !sbat 
ettigimiz faikiyeti heniiz muhafa
za ediyoruz. 

Yiiziici.ili.ikte, havuzlarirnlz ol· 
mad1g1 i~in tabiatile onlar bizden 
ileridir. 

Diger 'uhelerdeki ihtimali va
ziyetlerin de onlarm lehine oldu
gunu zannedebiliriz. 

Dost Rusyanm futbolda bizden 
dah!' ilerlemit olmasm1, iki mine
tin ni.ifusunu nazan dikkate ala· 
rak, tabii bulanlar vardtr. Futbol
da kuvvetli olmamn niifusla ala
kasl olmadtgmt isbat edecek yiiz· 
lerce istatistik ve binlerce misal 
gosterebiliriz. 

Profesyonel giire§lere 
bugiin ba§laniyor 

Bugan Takslmcle bafhyacak gDre,lere lttlrak edecek 
protesyonel gUref~ller 

Romanyadan tehrimize relen saade talep edildigi takdirde fe-
kuvvetli bir gi.iref kafilesi bugiin- derasyonun ne gibi bir karar it-
den itibaren Taksim stadyomun- tihaz edecegi alikadarlara sorul-
da miisabakalara bathyor. Gelen muflur. Federasyondakiler bir 
riiret~iler arasmda profesyonel profesyonel ile bir amatoriin kar-
.,Ohretleri Avrupayl sarmlf olan- ,tlatmasma nizamnamenin miisa-
lar da mevcuttur. Hatta i~lerinden it olmadrit kanaatmt izhar etmit· 
bir ka~1, amator iken di.inya birin- lerdir. y ~kti beynelmilel nizam-
dliklerinde miihim dereceler ih- nameler profesyonellerle amator-
razina muvaffak olmus,lardir. 1 k erin ~arpJlmasmt menetme tedir. 
Boyle bir takJman, hiisni.i niyetle 
~arplfmak tartile, fehrimiz halkt- Fakat bunun da bir ~aresi bulun· 
na ~ok beyecanh ma~1ar aeyret- mu,tur. Avrupadan bir~ok misal-

ler gosterehiliriz. Oralarda da bi
tlrecegi muhakkak addedilebilir. 

Biiyiik muharebeden evvel Tak- ribirine pek yakm bir profesyonel 
ile bir amatoriin arpu, mas1 arzu 

aimde yaphrtlan bir barakada da 
devamh turnuva ,eklinde profes- edildiii :zaman, has•lahn bir emri 
yonel giiretler yapalm•~ ve pek ~ok hayra terkedilmesi •artile hususi 

miisaadeler altnm t f ragbete mazhar olmu,tu. Bu se- 1f Ir. rans1z 
fer gelenlerin ciisseleri ve nam- amator tsktrimcilerinden Godin 
lari daha bi.iyiiktiir. Bu itibarla ile ltalyan profesyonel ~ampiyonu 
ayni derece alakay1 celbetmeai Aldo Nadinin kar,tlatmasma bu 
mubtemeldir. yolda miisaade olunmuf.lu. Bu mi-

Ne kadar arzu edilirdi ki, pro- sa~eri daha ~ogaltmak kabildir .. 
fesyonel tumuvamn sonunda ga- Bugiin ilk miisabakalar1 bath-
Iibiyeti kazanacak peblivanla bi- yacak olan profesyonel giiret tur· 
zim ~oban Mehmet tulutabilsey- nuvaamm devamm1 geceleri sey-
di ... 0 zaman ~obanla bu profes- redecekmitiz .. Geceleri Taksim 
yoneller arasmdaki fark daha iyi sahasmm miiaait bir hale konul-
goze ~arpard1. Fakat haber ald1- maaa evvelce diitiiniilmii~ ve elek-
elmiz:a gore; bu hususta bir mii- trik tertibab hazulanmlftlr .•• 

Olimpiyatlarda diinya futbol 
birinciliklerini alan Uruguvayh· 
lar ~arp1'hklan rakip milletlerin 
bir~ogunun yan niifusunda degil
lerdi. Bir zamanlar Avrupa birin
dligini inhisarlarma alm1f olan 
~ekler kom,.ularmdan daba az 
kalabahktllar. Bugiin futbolda en 
kuvvetliler arastna gee~en Avus
turyahlar yendikleri tak1mlarm 
mensup olduk1an milletler kadar 
kalabahk degillerdir. 

Esasen her sporda se~me taktm· 
lar meselesi, sutun kaymagt gibi 
bir teYdir. Az siitten de kaymak 
~1kar, ~ok siitten de... It ~tkan 
kaymagm cinsindedir. 

Bu si.itunlarda bir ka~ kere tek
rarladik; futbolda kuvvetli olmak 
i~in JUurlu bir programla bir ka~ 
sene muntazaman ~ah,mak el
zemdir. Biz heniiz bir ka~ senelik 
~ah,ma programimizl ve o prog
rama nazaran icap eden nizamna
meleri tanzim edemedik. Seciye
miz, her sporda hize birinciligi 
kazandtracak kadar kuvvetlidir. 
Onun i~indir ki, bugiin giiret~ile
rimizde gordiigiimiiz varltgl mun· 
tazam bir program1 ba~ardJglmiz 
giinden bir ka~ sene sonra futbol
culanm•zda da gorecegimize ka-.. 
nuz. 

Bugiinkii giire,ler 
Taksim stadmda bugiin aaat 16 

bu<;ukta yap1lacak olan beynelmi
lel giiret miiaabakalar1 i~in Tiirk 
ve ecnebi hakemler ile bir toplanb 
yapilmif ve her iki taraf tamamen 
mutabtk kalmttlardtr. l~timada 
gi.ireJ federasyonu reisi Ahmet, 
btanbul giiret heyeti reisi Ismail 
bey, alaturka gi.iret hakem reisi 
Cemal bey pehlivan, k1ymetli ha
kemlerimizden Saip R1za, eski 
amator giire~ilerimizden Kemal, 
Danya ve Agopyan beylerle ,eh
rimize ~elen ii~ ecnebi hakem ha
ztr bulunmutlardir ve neticede 
beraberlik kaldmlmlf, muhakkak 
gi.iret~inin bir giinde galebeyi te
min etmeai teabit edilmittir. 

Cuma giinkii ma~larm kurala
riDI bizzat federaayon reisi Ah
met bey ~ekecektir. Ma~lar kati 
bir intizam dairesinde alafranga 
ve serbest giire, olarak, her ikisi 
de birden batlamak iizere iki 
,ampiyona teklinde olacakt1r. 
Ma~Iarda muhakkak aut yerde 
ii~ dakika kahnarak galebe temin 
edilecektir. 

Ma~lar i~in atadyom kaptslmn 
izdihama mahal kalmamak iizere 
saat 14 te a~llmast kabul edilmit 
ve sabab ondan itibaren •i,eler 
vazifelerine batltyacaklardtr, 
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-PATRO 
------ BIJrhan Cahlt 

...... Demek arzq etmiyonunuz 
mia 

Jki bat kalkb. Gen~ kntn atet
li aozleri bir ~ seli aibi Suat 
.Raluninin yiiziine ~tt ve dudak
l&n gerildi. 

- Ne demek iatiyorsun, Suat. 
Beni bir ~Jlgin gibi herkeain i~i~ 
Cle hayk1rtmak m1 istiyoraun. Bu 
kadar1 fazla degil mi? 

Ye onun bafiDl indirdigini gO

riince aitr ai•r devam etti: 
- ~imcli bir ka~ noktaYJ ay· 

duwatmak liz1m. Miisaade eder 
misiD, bir iki tey sorayUD ?. 

-Hay hay! 
- Ailen nerede? 
- Ankarada? 
- Kardetlerin var m1? 
- Hay1r. 
- Kadtkoyiinde yalmz m1 otu-

tuyorsun? 
- Yaln1z. 
- Aparllmanda degil mi? 
- Evet! 
Mis Lidya hafif~ giiliimsiyerek 

devam etti: 
- Senin gibi gen~lerin hayall 

macera doludur. Bunun i~in sana 
aksini iddia ettirecek bir ~y sor 
miyacaitm. Y alntz bir nokta var. 

Hayatmda seni diitiindiiren, 
iizen bir macera ge~irdin mi? 

- Hay1r. 
- Bugiin i~in kalbin serbes mi? 
-Tamamile! 
- Peki yarm i~in ne diitiinii· 

yorsun? 
Suat Rahmi ge~ kam sualle

rine hi~ miihimsemiyerek, diitiin· 
miyerek cevap veriyordu. Fakat 
bu aon ciimle "zerine duraklach. 

Mis Lidya gene basm1 kald1r· . ' 
mtt ona ba1nyordu. 

Delikanh: 
- Hi~ bir teY· Yani timdiye 

kadar diitiinmedim demek istiyo
rum. 

0 ciddi ve agtr tekrar etti: 
- ~imdiye kadar diitiinmemit 

olabilirsin... Fakat hugiin i~in 
diitiinmek s1rasJ geldigini farzet
sen! .. . 

Suat Rahmi dudaklarmJ biiktii: 

- Ben hayat1m1 heniiz tam bir 
emniyetle kurmut adam degilim 
ki mis ... Bilmiyor degilsiniz. Ni
hayet dar kazan~h bir adamtm 
ve mevkiimi hi~ bir zaman emni· 
yette gormem. Bunun i~in yar1D 
bana hi~ bir tey .Oyliyemez. ~ah
t•yorum, ~ahf&CAiim. Fakat ia
tikbal ne gosterir kim bilir. 

Mia Lidya derin bir dikkatle 
dinliyordu, Dedi ki: 

- Baham daha ben tan1madan 
aenden ~ok IYl bahaediyordu. 
~irketin miihim itlerinde aenden 
nas1l istifade ettiklerini biliyoruDL 
Ve anhyorum ki babam sana 
kuvvetli bir emniyetle bailanmt'
tlr. Belki siz de biliyorsunuz. Ba
ham merkezi Manchesterde olan 
bu tirketin iki biiyiik sermayedar· 
lartndan biridir. tngilteredeki fe
riki de yahancimlz dejildir, da
y1md1r. 

Biz ·belki yak1nda Jn1iltereye 
gideceiiz. ~i.inkii arbk babam 
~ahtmak istemiyor. Mancbestere 
en yakm sahil.de, Sintensedeki 
evimize ~ekilmek fikrinde ..• 

Gen~ k1z konuturken birden
bire durdu. Yiizii hafif kizarnu,
tJ, .gozlerini yere indirerek ya· 
vat seale devam etti: 

- Ejer bizimle ingiltereye gel
mek istemezsen yalmz biz burada 
kahr1z ve babam bundan ~ok 
memnun olur. 

Mia Lidya Dihayet dimagmda 

.ve ba.yaliude kurup hazuladtjl 
hayatua pmjesini ifta edivermltti. 

Suat Rahmi bu kadarlDl ii.aDt 
etmiyordu. lnciliz lazt ciimlesim 
bitirdiji zamaa ideta felce ujra
Dllftl. Kezadinclea babeniz kendi 
hakkuwla. verilen bu miihim ka
rarlar, ideta itiraz ediimiyecek 
bir tekilde oniine abhvermitti. 
Gen~ k1zlarla olan ahbaph-

imda ihtiyah elden buakmtyan, 
onlan iimide diitiirecek li.iibali
Iiklerden ka~an delikanh, hakktn· 
da dddi ve samimi arkadathktan 
ba,ka his healemediii mis Lid
yadan bOyle bir mukahele gore
cegini hattrmdan bile ge;irme
mifli. 

0, tecriibe£iz, saf Turk kiZla
rmm bugiiniin hayabnda tamttlk
lan akranlar1, erkek arkada,la• 
rile tam bir dostluk kuramadtk
larmdan tikiyet ediyordu. 
Arkad~lartna bile: 
- iyi etmiyorsunuz. Gen~ KIZ• 

lara fazla a~thyor, onlar1 bir iz
di:va~ iimidiDe diitiiriip ,erefleri· 
ni tehlikeye diitiiriiyorsunuz! 

Diye ktztyordu. 
Halhuki arkadathima o kadar 

guvendiii bir tngiliz lnzt, bugiin 
hayalinden bile ge~miye0 uzun 
ibir izdiva~ projesini oniine abnlf, 
ondau muvafakat b~kliyordu. 

Suat Rahmi Kollejde iken ec
nehi aile ktzlarmdan bir ~okla
rile samimi muarefesi vard1. Hep 
beraber gezintiler, eglenceler ya
plyorlardi. Hatti bunlar aras1~ 
da kalbini bir zaman metrul 
edenler de vard1. Fakat kendini 
ve o --zaman memleketinin ge!rir
digi buhram diitiinerek bir ma
eeraya atllmakta.n ~kinmitti 

Ondan sonra miicadele hayab, 
muharebeler, askerlik ilemi bia
lerini, fikirlerini ~ok deiittirmif
ti. istiklil miicadelesindeki ha
yatl ona ~ok ibretli dersler og• 
retmitti. 

Kan ve kavga sinirlerini torpu
lemi' gihiydi. Memleketin ugra
dtgi hezimet, her yandan akan 
diitman iatilast ve huna kartl mil· 
letin havasmda kaymyan kin ve 
intikam bulutlar1 o ~etin bogu,ma 
adeta ruhunu kuvvetli bir imbik
ten ge;irmit, Kollejde iken bis
lerine hakim gibi goriinen ecnebi 
aevgisini ezmif, tiiketmitti. 

0 halde ki zafer, Turk milleti
nin hayahm ve ,erefini iade et
tigi zaman Suat Rahmi Amerikan 
mektebinde ogrendiii maddi bi~ 
gilerle kalmif, ruhuna sinen ya
hancihk tamamile sonmii,, git
mitti. 

Ve arhk muhakemesi, hisleri 
hep bu yeni kanal iizerinde hare
ket ediyordu. ~imdi mis Lidyantn 
kendi hayalinde canland1np ver
diii karar ona o kadar ayk1r1 gel
di ki birdenbire toparlanamad1. 
Gen~ ktztn maksadtnl bu lea

dar canlandiracaglna hi~ ihtimal 
vermemitti. 
~imdi anhyordu ki Bebege ta• 

flnmak teklifine karfl derhal ver
diii karar gen~ .lngiliz ktzmln ha .. 
yallerine kuvvet vermitti. 

Delikanh bunu diitiiniirkeu bir 
ka~ aktam evvel «Seviye» deD 
dinledigi aozleri habrladl. 

Gen~ kadm da ona bu hareke
tinin lngiliz ktzma iimit verece
gini soylememit miydi? 

Suat Rahminin kafas1 bu biri
hirine yakm vakalart, miinase
betleri yogurmakla ugratirken 
mis Lidya ISozlerine cevap bekler 
gibi ona baktyordu. 

.(Arkalt ••r) 
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AKDENIZDE 

T0RK AKINCILARI 
Yazan: /SKENDER FAHREDDIN Tefrika No. 1~1 

Bir Italyan §airi biitiin erkekleri bal ar~stna benzetmi§ti. 
(JuzeHa) kocastndan intikam almay1 dii~iiniirken, 

birden ba,•n• iki yast1g,n arastna soktu 
ve agJamaga ba~lad1. 

Duvardaki yazllar silindikten 
11111'1 •• 

(Jiizetta) yatak odasmm beyaz 
&luvarlar•na fU kelimeleri yaz
~lfb: 

_ «.Herkea iyi ve hiianii niyet •a
hibi olaaydz, laziletin manaat hal
mazdt·» 

Bu, met.hur Venedik tairi (Gah
riyel) in sozii idi. (Jiizetta) ~o
c:ukluiundanberi bu tairin mef
tunuydu. 

Venedik dilberi, son giinlerde, 
Muradm prensea Mari ile tema
amdan haberdard1. Etraftaki kom
tular ona: 

- Kocan aeksenine de gelae 
adam olmaz. 

Diyorlardr. 
(Jiizetta) hastahktan yeni 

kalkmifh. Kocas1nm kendisile 
metgul olmaaam isterken, Mura
dm s1k s1k prensese giditi (Jiizet
ta) da intikam hiasi uyandlrmlfh. 

(Jiizetta) ne yapsa, naa1l dii
tiinae, kiminle konut-sa hakh va
ziyette bulunuyordu. Muradm ka
nsl prenaesten ~ok gen~ ~ok gii
zel ve bilhaua kocas1n1 ~ok seven 
bir kadmd1. 

(Jiizetta) ya gore Murada yap
hi• fedaki.rhklar saymakla bit
mezdi. 

Murat hanci kadmdan bu de
rece vefa ve sadakat gormii~tii? 

(Navarin) harbine giderken, 
fstanbulda yalmz buakamryacak 
kadar kar1srna diitkiin olan Mu
rat, timdi, sa~lar1 agarmlt ve mia
kin bir kocadan arta kalm•t pren
aesle mi yafiyacaktr? 

(Jiizetta) o run Venedikli f.ai
rin fU sozlerini de duvara yazi
_rordu: 

«Erltelder, ekaeriya bal araarna 
ben:zerler .. Hangi ~i~eh gosteri1li 
iae deiil, hangi ~i~ek daha olgun 
~e verimli i•e ona konmlar! » 

(Jiizetta) DID komtularandan 
ibtiyar bir kadrn, bu aahrlar1 okur
ken ,Uliimsedi: 

- ~ok dogru bir soz ... Benim 
kocam da hpka boyle bir anya 
_henzerdi. 

- ~ic;ekten ~i~eie konarda, de
iii mi? Baz1 ~i~eklerin iiatiinde 
saatlerce kalan ar1lar gibi, o da, 
'baz1 kadanlarla aylarca hatti ytl-

Jarca beraber yatardl, oyle mi? 

- Evet. Murat bey de 'boyle bir 
'hal arra1na henziyor. ~air ne ka
dar aiizel tarif etmit .. 

- Sanki bizim kocalarlmlzt 
~ormii,, tanlyormut aibi.. 

- lnaanlar biribirlerine 'Y~ 
benzerler. Ar11ann b·ar·b· le . • ar r1ne 
benzedikleri gibi. Fakat, ne de 

olsa biz hayvanlardan farkhyaz •• 
Muztarip oluyoruz.. Goriiyoruz .• 
ltJtiyoruz .. Ve konufuyoruz. 

- Hatti aghyoruz ... 

Jiizetta oniine 'baktyordu: 

• - Sen kocanm arkasmdan ai
ladan ma? 

- Yrllarca . .. Aglad1m ve hila 
_da aghyorum. 

I 
- Ne Yaz•k .. Erkekler, bir dam-a .. 

f roz Jat•na bile degmezler. Ve-
asazhgm timsali oniinde ben 

merhametten ziyade nefret tees
aiirden ziyade intikam hissi 'duyu-

yorum. Ayaklartmtz, tatlarl ~iine
mek i~in yarablm•thr. 

(Jiizetta) n1n gozleri aulan-
math. 

lhtiyar kadtn hayretle (Jiizet
ta) DID yiiziine baktt: 

- Aizmtzla kalbiniz arasmda
ki meaafe o kadar yakan ve k1sa 
ki.. T atlart ~iinemeie karar ve
rirken, kalbinizdeki aevri gozleri
nizi ulahyor. hiraf ~diniz, yav
rum, siz d~ kocantzi benim gibi 
c;ok aeviyonunuz! 

(Jiizetta) binlen doiruldu: 
- Hayar, ben onu aevmiyorum .. 

Ondan nefret ediyorum. Beni ih
mal eden, benim iizerime batka 
bir kadan seven, yuvas1n1 unutan 
bir erkek naa1l .e'Yilir? Eier se
nin kocan da boyle yaphysa, eger 
sen de onu biitiin ibanet ve fena
hklarma rajmen gene sevdinse .• 
Ne yazak! Demek sen de izzeti 
nefsini kocarun ayaklan altma 
athn ve hiiviyetini kendi elinle 
c;ijnetmeie razl oldun, oyle mi? 

thtiyar kad1n yavat yavaf aya
ia kalkh ve duvardaki yazrlar1 
karalamaga batladr: 

- Y arm her feY unutulabilir, 
ya vrum! Hatti en kara giinlerin 
hatrralarr bile. Murat bey o ka
dar diitiik bir erkek degildir. Ka
ra koca arastndaki dargmhklar 
uzun zaman devam etmez. Bahu
sus sizin gibi biribirini ~ok iyi an
lamlf, biribirini candan aevmit 
~iftler i~in dargmhk bir mevaim
den fazla siirmez. Kattan ilkbaha
ra gidiyoruz. Yarrn ortahk yef.il
lenir .. Aia~lar yapraklar ve ~i~ek
lerle donamr. Havalar thnrnca so
iuk giinlerin ac1lan ~abuk unutu
lur. Kocam sevmekten vazce~me, 
yavrum! 

Ve (Jiizetta) ntn sa~lann1 ok
t•yarak: 

- Ben aeni denemittim, dedi, 
anladrm ki kocana candan sevdi
iine aozlerin ,ehadet etti. Onu 
biraz daha bekle ... Beldemek mu
vaffakJJelin yoludur. Duvardaki 
bu ~irkin bahralar hir giin aeni 
mah~up edebilir. Be,az ve temiz 
bir duvar, yazasaz bir kitaba 'ben
zese bile, her halde bu yazalardan 
c;ok daha manahdtr. Onlart sili
yorum .• Salun bana ktzma! 

(Jiizetta), ihti,.ar kadm tittik
ten aonra, yataima rirdi.. Batmi 
iki yaabj1n araaJDa aoktu .. Ve ak
fama kadar, kimseye sezdirmeden 
agladt. 

Venedik dilberi, o gun, Murad• 
~ok sevdigini ve ona bir fenahk 
yapam1yacagtnt anlamtfb. 

(Arkast var) 

Fafll Sabri 

RAYVARLAB 
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BU) Uk k1tada aao ~ife. 310 re~im 
~ renkli hivba • 8 ruetin harici t.ablo 

Bu meraldt,. egleneeh lritabt okudunuz mu? 
J.iyet1: I 

Ileryerde tao Ta.,ra it;in posta 
kuru~tur. ncreU almmaz. 

Tevzi vc satt~ merkezi ya1m7.: 
AK,AM KITAPHANESI 

121, Ankara caddesl, lstanbul 
Para yerine posta pulu da 

~nderebUirNDiz.. 

AK$XM 
... 

Her ak~m ~ 
bir hikiye ~ '£!! ?!9 

A,k oyunu oynarken 
au .-es 

Fuat beni rulia niifuz eden e• 
rarh kokularla methu giizel 
«garsoniyer» inde kabul etti, ha
linde ziyaretimin sebebi hakkm
da yanht bir fikre diitmemit 
bir adam1n likaythi1 vard1. 
Onu Park otelin c;ay~nda da gO
rebilirdim. Caz ahenti i~inde bir 
tarafa ~ekilerek kendiaine telefon
da aoylediiim 0 biiyiik strrm ne 
olduiunu anlatmak kabildi. Fa
kat ben onu «garsoniyer» inde 
gormek emelini izhar etmittim. 
0 da hi~ itiraz etmeden kabul et
mitti. 
K~iik masaniD iiatiinde yar1 

a~•k .bir kitap goriiniiyordu. Tab
lada yan .Onmiit bir sigara var
dt. Tek bir sigara. Tayin ettigim 
saatten tam bir saat ge~ ritmit 
oldugum halde demek ki bekler
ken hi~ tiiphelenmemif, rahat ra
hat oturmuf. Beni goriince neza
ketle yan1ma sokuldu. 

- Vay iki aizii~ dedi. Hiir
metle elimi optii. Sordu: 

- Bir emriniz mi var? 
Cevap vermedim, aarard•i•mt 

hisaediyordum, mahzun olmut
tum. Sukutu hayale ugramttbm .. 
Birer koteye oturduk. Ben diitii
niiyordum: 

. .. iki sene evvel Fuat beni se
viyordu. Aghyarak bunu itiraf et
mitti. Ben kahkaha ile mukabele 
etmittim. 0 zaman gen~, neteli 
bir dul kadmd1m. Boyle tairane, 
tiyatrovari atklara ehemmiyet 
vermezdim. Benden ret cevabma 
aldrktan aonra, Fuat Avrupaya se
yahate ~Ikmat ve tamamile tifa
yap olmu~ bir halde donmiittii. 
Fakat ben onu adeta sevmege 
baslamisbm. . . 

~imdi karttmda miistehziyane 
bir tebessiimle giiliiyordu. 

- Nedir o biiyiik s1r, hanlme
fendi? dedi. Affederainiz. Saat 
betten sonraya kalamam. Bir ran
devum var. 

- Sizden biiyiik bir fey rica 
edecegim, Fuat. Omere fena hal
de tutuldum. Atk iflerine o ka
dar bigi.ne durdugum halde, ni
hayet korktugum baflma geldi ... 

Fuat li.kaydane sordu: 
- Ya o? 0 da sizi seviyor mu? 
- Bilmem! Bazan seviyor, kts-

kamyor zannediyorum ... lhtimal
ki bana itimadt yok ... 

- Kendisile gidip goriiteyim 
mi? 

- ~aldtrdmaz m1? lptida bah
aetmek ona diiter. Siz bana yar
dlm ederseniz muvaffak olurum. 
Size emniyetim olduiu i~in yar
dtmamzr rica ediyorum. Sizinle 
IW alk aoriitmek, halimizden fUp
heler uyandtrmak iaterim. Sokak
ta, yanamda hep sizi goraiinler. 
T abii, onun bulunduiu yerleri in
tihap edeceiiz, oralara gidecegiz. 
Olmaz demeyiniz, Fuat.. . Saa
detim sizin elinizde ... 

Hi~ bir tey soylemeden yiizii
me baktyordu. Zihninden neler 
ge~iyordu? Bir fey an1amak ka
bil deiildi. Nibayet: 

- Peki, dedi. Bu akpm aaat 
dokuzda gelir, sizi almm. Tiyat
roya gideriz. 

- Mersi, Fuat. ,.,.,. 
Oradan hemen Serkl Doryana 

kottum, timer poker oynuyor
MUf, onu oyundan kaldirdtm, oto
mobile athyarak Biiyiikdereye 
doiru g~zmeie gittik. Bu saatler
de F uat burada bizi roremezdi. 
tlmer merakla sordu: 

- Nasal, oldu mu? 
- Oldu. · 

-en a e 
Ben Fuad1 seviyorum. Bunu 

timer de biliyor. uatta bir su 
kutu ha,ale aebebiyet verdiiimi 
ona anlatttm. t~inde bir krakan~
hk uyandtrmaga muvaffak ola
mazsam beni sevemez, sevse bile 
kabil degil, tekrar cesaret edip te 
atkma bir daha itiraf edemez. 

- Sana ~ok rica ederim, timer. 
Bu aktam tehir tiyatrosuna gel. 
Bana hayran gorun. Y anamda 
Fuadm bulunmas1 seni kiskandir
mlf olsun. 

Bu atk oyunu o kadar hotuma 
gidiyordu ki! 0 aktam F uat lo
camdan aynlmad1. Arkamda du
daklara i.deta eoseme siiriiniiyor
du. Uzaktan timerin hiddetini 
seyrederek egleniyordu. Ah, elim
den gelse Omerin boynuna sarrhp 
kendisini fAplr tapir opecektim. 
Roliinii o kadar giizel yapll ki ... 

Oyundan sonra timer de yanr
mtza geldi. Oc;iimiiz Fuadtn oto
mobilile Bojazi~ine gittik. Giizel 
bir mebtap -::arda. Ben ortada otu
ruyordum, bir elimi Fuada ver
dim, bir elimi timere uzatbm. 
thuer elimi atluyor, gizlice opii
yordu. 

Bu miinasebet bir miiddet de
vam etti. Bir gun timer beni zi
yarete geldi: 

-Ben bu budala Fuat gibi de
iilim, dedi. Vaziyetimi anlamak 
isterim. Kabahat sizin. Beni siz 
tahrik ve tetvik ettiniz. ()yle bir 
bale aoktunuz ki artik tahammii
liim kalmad1. Giilmeyiniz SJZI 
c;Ild1ras1ya seviyorum. 

- Vakti iyi intihap etmediniz 
azizim. Biraz sonra Fuat gelecek. 
Onun yanmda ayni sozleri tekrar 
etmenizi rica ederim. 

Hayretle yiiziime haktJ. H1rsla 
haykrrd1: 

- Arbk komedyanm bittigini. 
anlam1yor musunuz? Fuat benim 
umurumda bile de gil! Ben o hu
dalantn esiri miyim? Sizi seviyo
rum, sizin i~in ~·ldmyorum. An
ladmlz rna timdi? 

Fuadm titrek sesi ifitildi: 
- Rahatstz ediyorum, galiba? 
Cevap vermedim. tlmer ~ekildi, 

gitti. Yalmz kald1k. Pencereye 
yaklathm. Hmerin otomobili ile 
uzaklatmaslna seyrettim. Agztm
dan bir kelime dokiildii: 

- Aptal! 

Bu hakaret Fuada •••trttJ. 
- Neden? diye sordu. 
Cevap vermedim. Onun rolii

nii yaparken yolunu sapmlf bir ak
tor olduiunu Fuada naSII izah 
edebilirdim? 

- Size vadettigi aaadetlere 
kart• pek nankor davramyonu
nuz. Benim de vazifem arbk bit
mit demektir. Makaadan1za nail 
oldunuz adiyo ... 

- Haytr! Gitmeyiniz. 
- timer neredeJ$e tekrar ge-

lecek. 
Burada kalarak onun saadetini 

ned en ihlil edeyim? Ben :len fer
ret ediyor. f;iinkii kalbimi tama
men okumaga muvaffak olmut
tur. 

- Halbuki benim kalbimi 
okuyamadt! 
~imdi hayret atras1 Fuada gel-

mitti. 
- Onu sevmiyor musunuz? 
- Hayar. 
- Ne vakittenberi? 
Cevap vermege vakit kalmadr. 

Sokakta Umerin otomobilinin dii
diiiii ititildi .. 

Birdenibre Fuadm omuzlar•m
dan yakaladaim• hiuettim. 

- Onu kabul edecek misiniz? 

Sahife g 

Radyo 
17 Aj'ustos cuma 

latanbul : 12,30 plilk ne~riyah, 18. 3fl 
plik nefriy.atr, 19.20 ajans haberleri. • 
I 9, 30 Tiir,k JI!Usiki netriyah: (Ekrem. 
Ruten, Cevdet beyler ve Vecthe. Ne
dime, NaUtn Feridun han1mlar, OvniC 
efendi), 2 I ,20 ajans ve borsa haberleri. 
ll ,30 radyo orkestras1 tarafmdan hafif 
m'!.siki. 

Vartova ( 1345 m. ) - 20.15 dans 
plaklan muhtelif. 21, I 2 Sf"nfonik stud
yo .konseri, 2 t ,50 haberler, ·22, 12 sen. 
fonik .konser, 23 Foyton, 2 3, 15 daM 
musikisi. 

Pepte (550,5 m.) - 21 Pc: te kon
ser orltestras1, 22,50 dans musikjsi, 
23,35 .Iceman lconseri, 24.15 ~igan ta• 
lum1. 

Viyllaa (507 m.) - 20,30 mem
leket naberleri, 20,45 Salzburgtan Elek· 
tra jsimli temsil, 22.30 Vjyana hava
lan, 23 konser, 24,40 gece lconccri. 

18 Aj'uatos Cumartesi 
Istanbul : 18,30 frans1zca dera 19 

plak. ne~nyab, 19.30 Turk musiki ·net· 
riyah: (FBhire hamm '\"e Rdik, F1kret 
beyler), 21 ftref ~efik bey tarafmdan 
konferans, 21,30 studyo caz ve tango 
orkestras1. 

V &JlOva ( 134 5 m.) - 20. 15 Popu
ler musild konseri. 20.50 spor, 2 t Po
lonez musi.kisi, 21,40 koro konseri, 
22,12 hafif orkestra konseri, 23 ak
tualite. 23, I 0 plak, H,05 dans mu.si
kisi. 

Biikret (364,5 m.) - 19 hava ra• 
poru. I 9.05 kantak konsf"r. 20.45 plak. 
2 I, 15 radyo orkestras1, 2 3. 30 kahveha• 
ne kon.seri. 

Pe,te (550,5 m.) - 21,20 orkestra 
konseri, 22,50 ~igan taktml, 24 !Jane 
musikisi. 

Viyana (507 m. ) - 20.21) radyo 
orkestraSI, 21.30 radyo piy esi. 2 3. 30 
son haberler, 23,50 gece konseri, plak. 

Yurtda1 I 
Ba Camhuriyet bayramaoda 

yerli maUanmaun resmige~idi 
Ankara yeni sergi evinde yapa
lacakbr. K..~k ihtiya~lanm ucu1' 
ve saglam yerli mallanmazla bu 
sergiden tedarik et 
Milli iktisat ve tasarru/ cemigeti 

Talebe birlili toplanllsa 
Milli Turk talebe birliii umu

mi kitiplijinc:len: 18 aiustos cu

marteai ,Unu saat 15 te idare he

yetimizin fevkalide i~timaa var

dir. ldare heyeti izalariDm mez

kur saatte behemehal birlik mer
kezinde bulunmalara. 

AK~AM 
Allene Ucretleri 

~ir~ •cneb' 

SENEL1K 1400 ..., 2100 .._, 
I AYUK 750 • 1410 • 
3 ATLIK 400 • 100 • 
I AYLIK 110 • 

Posta ittihadrna dahil ohr.ayan 
tcn(!bi memleketlttr: Sene!a~i 
3600, altr ayh~l 1900, 0 ( 

ayl1~ 1000 kuru. tur. 

Cemaziyelcvvel: 6 - lluzsh1z1r: 104 
f. J., .. k Gllaet (liJie lu.ii Akf- Y ... 
E a,u 10,06 s,u ,,.1 u 1,41 

\'a. !,11 5,12 12,11 16,t7 1'•tl7 21.41 

-Evet! 
- Haytr! lstemiyorum! 

Gozlerimiz biribirine dalda • 

Fuat mtraldan1yordu: 

- Hizmet~i, hantmefendi so

kaga ~1ktt desin ... 

Zavalh Hmer pek peritan 'bir 

halde evden uzaklatb. fc;im aciya

rak onu pencereden •eyrediyor

.dum. Bir demir penc;e omuzlar1~ 

dan beni ~ekti. Kendimi Fuadaa 

kollannra aru1nda Luldum. 

Hillayeci 



Sahife 10 

Surme, rimel .. 
(Ba, tarah 1 inci sahifede) 

mecbur eden sebeplerden biridir. 
lstanbulda gozliikliilerin ~ogalma
smda ikinci bir sehep daha var· 
dtr. 0 da fUdur: 

Eskiden istanbulda kimse goz
liige ehemmiyet vermezdi. Oyle 
hastalar bilirim ki gozlerinin gor
me derecesi tabii insamn onda 
ii~iine kadar inmit. Hala gozliik 
takmam•t· ~iinkii bizde hala ya· 
~uyan Jtoyle bir kanaat var: «Aman 
gozliige ah~.mtyaytm. Gozliige ah,. 
mak ~ok fena bir ~eydir. Ah,an 
bir daha gozliigii ~tkaramaz.» 

Bu kanaat sahipleri gozliikten 
veba mikrobundan ka~ar gibi ka
~arlar. Go.zleri bozuk oldugu hal
de gozliik almtyarak gazeteyi ta 
burnunun ucuna kadar getirip, 
yahut ~ok uzaklara dogru uzak
lathrarak okuyanlara ~ok tesadiif 
etmillsinizdir. Bu gibiler gazeteyi 
senelerce boyle okumaga fakat 
gozliik almamaga karar vermit 
kimselerdir. 

Halbuki ihtiya~ oldugu zaman 
gozliik bir devadtr. Son zaman
larda gozliik kullanma ihtiyacmt 
halk1mtz iyice anlamt~hr. Arhk 
eskisi gibi gozliikten ka~manlar 

~ok degildir. t,te bunun i~indir ki 
gozliikliiler daha fazlalat-tyor. 

Fakat gozliik takanlarla goz 
hastalarmt aynmak laztmdtr. 
Memleketimizde gozliik takanlar 
~ogalmasma ragmen goz hastahk
larr azalmtthr. 

Eskiden memlekette goz hasta
hklan pek ~oktu. Bilhassa trahom 
fazla idi. Bu hastahk gozleri mah
vediyordu. ~imdi memlekette 
esash bir trabom miicadele tetki
lah var. Bu tetkilat muvaffak ol
muttur. Eskiye nisbetle goz has
tahklart yartdan fazla eksilmittir. 

- Son zamanlarda renkli goz· 
liik takmak adeta bir moda hali
ne girdi . .. 

- Evet ... 0 derecede ki itpor
talarla gozliik sabyorlar. Bizde 
gozliik satlfi da pek ziyade ga
riptir. 

Diinyantn her tarafmda gozliik 
sahp hususi miisaade ahnarak ya
pthr ve hiitiin gozliik~Uler «fenni 
gozliik~ii » diir. 

Bizde ise tuhafiye diikkanlartn· 
da bile gozliik sablabilir. Halbu
ki gozliik~iiliik tamamile bir ihti
sas meselesidir. Gozliik re~ete ile 
verilir. Goze uymtyan fena bir 
gozliigiin yapacag1 neticeler ~ok 
vahimdir. 

- Kadmlartn kulland1g1 tiirlii 
tiirlii rimeller, takma kirpikler goz 
i~in muz1r degil midir? 

- Takma kirpik ecnebi b~r 
maddedir. Goze zarart olabilir. 
Gozde bir~ok ar1zalar yapahilir. 
Bazt boyalarm da fena tesiri olu· 
yor. ~iinkii bu tarzda boyadan ve 
siirme kabilinden ~eylerden goz· 
leri hastalanarak bize gelenlere 
tesadiif ettik. 

Goze siiriilecek siirme isle ya
pilmtt olursa hi~ bir mahzuru yok
tur. Hatta giine~li havalarda is 
siirmenin gozler i~in faydalart 
da vardtr. 

UIUUUIIrltllttlllllfttlttlllllllllttlltllllllllllllltUIIIIIftfiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIliUI 

c.l{ 1 r, '\.lC. 2e- 11 i ::~ 
.:~ fcnce-fc.vi 1vi1l. 

lENGIN OTLAK YERLERININ EN G0lEL KOKULU 

NESTLE~ 
KOCOK GRAVYERA PEYNIRI 

AK$A:M 

~ark Demiryollar1 
TENEZZUH BiLETLERi 

17 Agustostan itibaren 28 Eyliil1934 tarihine kadar zirde goste
rilen mevakif gi§elcri CUMA ve P AZARTESt gunleri berve~bi iti 
maballer i~in gayet tenzilith olarak tenezzUh hiletleri satacaklardar: 

1) Istanbuldan Edirne~ebir - sa de gidi§ 1 nci mevki 494,75 kuru, 
2 nci , 360,25 , 
3 ncii , 230,- , 

2) lstanbuldan Uzunkliprii - sade gidit 1 nci mevki 408,50 kuru§ 
2 nci , 296,50 , 
3 ncii , 189,25 .. 

3) lstanbuldan Ktrklareli - sa de gidi!J 1 nci mevki 421,75 kuru§ 
2 nci , 306,25 , 
3 ncU , 195,75 , 

4) Edirne§ehirden lstanbula - sade gidit 1) deki ayni fiatler 

5) Uzunkopriiden lstanbula - sade gidi~ 2) deki ayni fiatler 

6) K1rklarelinden lstanbula - sade gidil,J 3) deki ayni fiatler 
Bu biletler yalmz 106, 107, 322 ve 323 No. h lrenlerde ve veril· 

dikleri ayni giin i~in muteberdirler. Bunlar bagaj e§yasa i~in bir 
meccaniyet bakkma baiz degildirler. 

Dort ya~mdan yukan ~ocuklar biiyUkler gibi ayni iicreti tediye 
ederler. Istanbul, 12 Agustos 1934 

M0D0R1YET 

Ankara Miistakil Jandarma Taburu 
KumandanltgJndan: 

Tahurun bir senelik erzak ihtiyac1 i~in 8fagtda cins ve miktari 
yaz1h 23 kalem erzak kapah zarf usulile sabn almacak ve kapab 
zarf miinakasas1 27-8-934 pazartesi giinii saat 15 te yapllacaktu. 
Talipler l}eraiti anlamak iizere her gun miinakasaya il}tirak i~in 
mezkUr giiniin muayyen saatinde Ankarada miistakil Tabur ku· 
mandanhk karargahma miiracaatlan. (<4487n 

Erzakm miktart Cinsi 
Kilo Kilo 

Azami Asgari 
110,000 100,000 Ekmek 

1,000 700 Zeytin yagi 
11,000 10,000 Stgtr eti 
6,000 4,500 Bulgur 
4,000 3,600 Pirin~ 
2,700 2,500 Sade yagt 
2,500 2,300 Tuz 
3,200 3,000 Sogan 
1,700 1,500 Sabun 

135,000 125,000 Odun 
2,300 2,000 Nohut 

10,000 8,000 Kuru fasulya 
8,000 6,500 Palate! 

600 400 Mercimek 
2,500 2,400 T oz teker< 
1,700 1,500 Siyah kuru iiziim 

300 150 Tarhana 
13,000 12,000 Arpa 
9,000 7,000 Kuru ot 
9,000 7,000 Saman 

150 100 Hayvan tuzu 
28 25 ~ay 

1,100 1,000 Ga~ 

• 
lzmir T ayyare Sinemas1 

kiraya veriliyor 
Tayyare Cemiyeti izmir ~ubesinden: 

fzmirin en gilzel ve en miikemmel sinemasa olaa birinci Kordonda 
kiin Tayyare sinemasa zengin techizat ve mlittemilitile birlikte bir 
sene miiddetle icara verilmek iizere kapab zarf usulile muzayedeye 
konulmu1tur. Muzayede miiddeti 18/8/934 Cumartesi giinti saat 
11 de hitam bulacakbr. Taliplerin bu miiddet zarfanda 1eraiti gar
mek ve zarflarana vermek Uzere lzmir'de 1zmir Tayyare Subesine, 
fstanbul'da Istanbul Tayyare tubesine, Ankara'da Tayyare Cemiyeti 
Umumi Merkezine mUracaatlara ilao olunur. "4339" 

istanbul Av Vergileri 
Miiduriyetinden: 

Miidiiriyet aklam1 i~in sabn ahnacak 130 ~eki odun ile 500 kilo 
Man gal ve 1 ton kok komUrn 16/ Agustos/1934 taribinden itibaren 
20 gUn mUddetle miinakasaya ~1kartlma~br. 4/Eyliil/1934 Sab glinU 
aaat 15 de ihalesi mukarrer bulunmu~ olmakla taliplerin ::fartnameyi 
gormek Uzefe her giin Miidliriyete mUracaat edebilirler. "4832" 

Yiiksek Miihendis Mektebi 
Satlnalma Komisyonundan: 

Talebe efendilerin May1s 935 gayesine kadar ~ama~arlannan yakan• 
mas1 8/9/934 Cumartesi giinli saat 14 te icra edilmek iizere aleni 
mUnakasaya konulmu~tur. 1stiyenler ~artnamesini mektep idaresine 
mliracaatla gorehilirler. Miinakasaya gireceklerin muayyen saatten 
evvel muvakkat teminatlartm vezneye yabrmalan ilan olunur. "4842, 

I inhisarlar U. Mildllrliiillnden: I 
1 - Konyada in§asa mukarrer Ba, MUdllriyet hina11 kapah zarf 

usulile mUnakasaya konulmu~tur. 
2 - K&rdarma !Jartnamesile projeleri on lira mukabilinde Bat 

MUdUriyet veznesinden ve Cibalide LevaZJm Muhasibi Mes'ullUk 
veznesinden ahnacakttr. 

3 - Kirdarma 8/9/934 taribine miisadif Cumartesi gUnU .aat 
15 te Cibalideki Ahm, Sabm komisyonuoda icra kdmacakbr. 

4 - Teklif mektuplara kanundaki hiikiimlere gore yukarada 
tayin olunan gun ve saattan evvel komisyona verilmelidir. 

5 - Kard&rma ~artnamesinio maddei mabsusasa mucibin<:e feoni 
ehliyeti baiz bulunanlar i~tirak edebi!ir. 

6 - Her istekli in§aabn hedeli ke§fi olan "26718, liranm 0/ 0 

yedi bu~ugu nisbetinde muvakkat teminab, tayio olunan saatten 
evvel teslim etmelidir. "4817, 

Istanbul Limant Sahil S1hhiye Merkezi 
Ba~tabipliginden: 

Haydarpa~a emrazl sariye hastanesinin 143 kalem eczay1 ttb
biyesi i~in yapalan mlinakasada teklif edilen fiat pahah gorUldii· 
glinden miinakasa bir hafta miiddetle 25 Agustos 934 Cumartezi 
glintl saat 15 te yaptlmak iizere tehir edilmittir. isteyelerin fart
namelerini gormek fizere merkezimiz Levaz1m memurlugu ile has• 
tane idare memurluguna miiracaatlara. "4856,. 

Nafta V ekiletinden: 
Afyon • Antalya hatbnm Afyondan itibaren 25 iii 40 anc1 ki· 

lometreleri arast ikinci kas1m in,aab kapah zarf usulile mUnakasa• 
ya ~akardmi§br. 

Miinakasa 3 Eyliil 934 tarihine miisadif pazartesi giinii saat 15 
de Naf1a Vekileti Miiste~arbk makammda yapalacakbr. 

Taliplerin fenni ehliyet ve cari seneye mahsus Ticaret Odaa1 
vesikalar1 ve "28750, lirahk muvakkat teminatlarile ayn1 gun ve 
saatte Komisyonda bulunmalari liztmd1r. 

Talipler bu husustaki §artnameleri "50" lira mukabilinde Anka· 
ra'da Nafaa Vekileti Malzeme MUdiirliigunden tedarik edebilirler. (4634) -I · I Devlet Demiryollara idaresi ilanlar1 

Te§bir edilmek fizere 1zmir panayarma gonderilecek e§yadan 
aablmayanlarmm mahre~lerine meccanen iade edilmeyip avdette de 
aym §artlarla 0/ 0 70 tenzilatla nakledilecegi tashihen ilin olunur. 

.. 4830" 

J • I Istanbul bel~dlyesl llinlar1 I * I 
Konservatuvar binasr ve 16 Mart 
Sehitleri Abidesi icin miisabaka ' ~ 

1stanbul'da $ehzadeba~mda ve ~artnamesine merbut haritada 
gosterilen saba dahilinde bir konservatuvar Tiyatro salonu ile 16 
Mart ~ebitleri Abidesi ve meydantnm tanzimi projeleri i~in bir 
mlisahaka a~alm1~br. Miisabaka miiddeti T. Saninin 25 inci Pazar 
giinUne kadard1r. Bina i~in yapalacak resimlerden birinciye 2500, 
ikinciye 1000, ii~iincuye 750 lira, abide i~in birinciye 1000, ikinciye 
500, U~iincliye 200 lira verilecek ve bundan ba§ka U~ proje iki yuz 
elli§er lira bedelle satm almacaktar. Mfisabakaya girmek istiyenler 
!jartnameyi almak i~in her gun Belediye Levazam Miidiirliigiino 
miiracaat etmelidirler. "4586" 

• Ayasofyada kiin Belediye Levazlm anbarmda mevcut 4036 kilo bur-
da demir, 69 adet demir karyola, pirin~ ve pik · dirhem, marangoz ve 
demirci ilib, bak1r kazan, muhtelif yaza masalar1, koltuklar, san• 
dalyalar, demir soba ve boru, oluklu sa~, pirin~ musluk, kasa ~inko, 
pirin~ tala~•, donanma feneri gibi tahminen 200 kalem kadar muh· 
telif kahne e~ya mahallen muzayede ile satalacakbr. Sab~ giinleri 
27, 28, 29 Agustos 934 taribinde saat 10 dan 12 ye ve 13 ten 16 ya 
kadardtr. Talip olanlar tayin olunan gUn ve saatlerde orada bulu• 
nacak beyete miiracaatlart. "4867, 

Istanbul Milli Emlik Miidiirliiglinden: 
Cinsi ve mevkii Senelik Kira 

kiras1 milddeti 
istanbul bahkhanesi mezat mahaHindeki su, ~erbet 401 bir sene 
sab§ yeri. 

, Souk mekulat 201 " " " " sabt yeri. 
Sarayburnunda GUmriik mubafaza memurlarmm yatak· 60 U~ ,. 
hanesi yamnda ~ama§trhane denilen mabaldeki kahvecilik. 
Maslak civarmda bir taran BUyukdere caddesi hir tarafa 90 U~ ., 
k1smen 1stinye caddesi ve k1smen lstinye deresi ayag1 
ve birtan biiyiikdere caddesi albnda Hamidiye kasr&ndan 
1stinye deresi ayaklarmm birle!}tigi noktaya giden miis· 
takim hat ile mahdut arazi dahilinde "82710, metre mu· 
rabbaa bir par~a da tugla, cam, topraga boya madeni ve-
saire ~1karmak hakk1 

Yukarda cins ve mevkii yazd1 yerler hizalanndaki bedel Ye miid
detlerle a~1k artbrma usulile kiraya verilecektir. Isteklilerin 19/8/934 
pazar giinii saat en dortte pey ak~elerile mliracaatlara. uM, "4211, 

Giizel Sanatlar Akademisi 
Miidiirliigiinden: 

·- Akademimizin muhtelif ~ubelerinden mezun olup ta §imdiye 
kadar diplomalanm almam&§ olanlarm 350 kuru' ve dart adet 
vesika fotograflarile birlikte bizzat veya tabriren akademiye mUra· 

--caat etmeleri ilin olunur. (4759) 
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Slit 
Veren 

Annelere 
F osfatll ~ark Malt Hu asas Kullan1n1z. SUtiiniizii art 1r1r. 

Cocuklar•n emlklerini 
kuvvetlendlrir. (1583) 

Deniz yo)Jan 
l~LETMESl 

.A.c~nteleri: Xaratoy • KOprl,&fl 
Tel. 4 !!862 - Sirkeci .Mabllrdauade 

- Han Tel: 227'0 ~ 

Mersin 
MER SiN 

yolu 
vapuru 19 
A gusto 

Pazar 10 da Sirkeci nhb· 

mtndan kalkacak. Giditte <;a
nakkale, lzmir, KlUIUk, Bod· 
rum, Rodos, Marmaris, Dalyan, 
F' ethiye, Kalkan, Ka~, Finike, 
Antalya, Alanya, Anamur 
Mersin'e. DonUfte bunlara 
ila veten Tatucu, Ku,adast, 
Geilbolu'ya ugrayacak yalmz 
Anamura ugramiyacaktir. (4858) 

Ayvahk siir'at 
yolu 

ANTALyA vap~ru 18 
Agustos 

Cumartesi 17de Sirkeci 
rabbmmdan kalkacak ve Ay· 
vahk yolunun mutat iskele· 
leriac ugrayarak lzmir'e gidip 
doneceldir. "4859, 

Dikkat 
Vapur ba~lannda izdihama 

mahaJ ka)mamak li2ere bilet· 
lerin hareket gunlerinden evvel 
Karakoy ve Sirkeci acen
talar•m•zdan tedarik edilmesi 
muhterem yolcularm menfaat-
lar& ica bmdand1r. "4688, 

Scandinavian Near East Agency 
Galata 6 nc1 Vak1t han (&abtk 

rapyan han) 4 DncD kat 
Tel • .C.C8S7 -a- 40923 

SYenaka Orient Linien Gothenburi 
Gothenburg, Stokholm, Oslo Dan.zli, 

Gdynia Copennhag Abo Renl n 
btlttln baluk llmanlar ~ark ve Xara· 
deniz ba~llca llmaulan arasmda 15 
~tlnde lir nzimet ve avdet i~in m~ 
taz:un pcs1alar. 

Goyuta . Dam~ig - Gothenburg Ye 
06lodan beklenen npurlar. 
Blaland vapuru 23 a~ustosa dog.ru 
Ylklngland vapuru 25 aguatosa dogru 
Henllanct vapurn ll Eyllile do~ru 

Yakmda lstanbuldan Hamburg Roter· 
dam • Kopenhag, Gdynla Gotenburg, 
Dantzlg • Stokholrn ve Oslo limanl&n . ' ' 1<ln hareketedcc:ek vapurlar. 
Blaland vapuru 26 a~ustosa dogrn 
Ylklngtand vapuru 27 a~ustosa dogru 
Hemtand vapuru 13 Eylflle dog.ru 

Fuzia 1afEilAt i~in Galata'da G met 
VakJfllan (eskl Arapyan ll&nlDda) 'QncQ 
htta kAin acentall~ma mnracaat. Ttl. 

-.!_ • ~957 • s. g2s. <1531) 

tllDJIMCHWIITTI"" ITALI,._••SITtiM 

IJmanlmlzdan hareket edecek -
upurlar 

KALDEA vapuru 18 A~u~tos Cumartesi 
(Knvala1 SclAnik, Volos Pire p t 
n_ d" . V 1 1 a ras, 
~ren IZJ, euedik ve TJryestt) ye 

CELlO npuru 22 .Agustos Qar~mba 
(Varna, Burg"z, Kostenct'l Novorosisk 
Batum, Trabzon ve Samsun) a ' 

X.AMP1DOOL10 vapuru 22 A~ustos 
Qar~mbu (Pire, Patras, Napoli, Marsilya 
n Cenova)ya 

l!ERANO vapuru 22 Agustos c;ar· 
famba (Yarna, Burgal1 Kostence 
Sulina1 Kalas ve lbraile) ye. 

ABBAZlA vapurn 22 agustos ~ar· 
tamba (Ttede~a~, Kavala, SelAnik, 
Volosl Pire, Patras, Ayasaranda, Bren· 
dizJ, Venedik ve Trieste)ye. 

~lmaU, Cenubr ve merkezi Amerika 
Ue Avusturatya, Yent Zeland ve Aksayt 
eark i~n do~ru bUot Verir clTALU.a 
'apur kum • 

. Panyamnm ltlk~ vapurile 
mubteht servJs. 

R Her nevi tafsiiAt i\-in Galatada Merkt:.~ 
1 Ihtlm hanmda kAJn (Lloyd Triestlno) 
0

8
r acentnsma. Telafon 44870 veya 

aalat~araymda satuk RelAnik bonmar• 1 61 
lllnasmdaki Y&Zlhanelennt telefon: 

U92 

I 

VAPURCULUK 
T0RK ANONIM $1RKETJ 
Istanbul Acentahg• 

Lim aD han, T elefon: 22925 

T rabzOri Y olu 
DUMLUPINAR •a1~~~t~~ 

PAZAR 
gonn saat 20 de Galata nhtlmmdan 
kalkacak, gldi~te: Zonguldak, lnebolu, 
Ayanc1k, Samsun, "Onye, Ordu, 
Oiresun, Tfrobolu1 OOrele, Trabzonl 
ve Rizeye donn~te bunlara UAveten 
Of, ve Sormeneye ugrayacakhr. 

Tophanede levaztm Amirligi 
satm alma komisyonu lllnlar1 

Kuleli, Maltepe Askeri liseleriJe 
ihtiyat zabit mektebinin 39,000 
kilo pathcan, 15,000 kilo ye~il 
barbunya fasulyesi 8/9/934 cu
martesi gUnii saat 14 de aleni 
miinakasa ile ahnacakbr. ~artna• 
mesini goreceklerin her gun ve 
mfinakasas1 i~in de belli saatte 
T opbanede komisyona gelmeleri. 

(208) (4849) 

* Levaz1m Amirligine bagh k1taat 
i~in 10,000 kilo palates, 5,000 
kilo kuru sogan 19/8/934 pazar 
gUnii saat 14,15 te pazarl1kla 
almacakbr. Taliplerin Tophanede 
Komisyona gelmeleri. (210) (4954) 

* Maltepe Askeri Jisesinin mev· 
cut 32 diSkme sobanm tamiri 
26/8/934 pazar gtinU saat 14,30 da 
pazarhkla yapalacakbr. Taliplerin 
Tophanede Komisyona gelmeleri. 

(209} (4848) 

* Levaztm Amirligne bagb k1taat 
i~in 326,700 kilo kuru ota taJip 
~akmadagmdan 21/8/934 sah glinii 
saat 15 te pazarlakla abnacakbr. 
Taliplerin Tophanede komisyona 
2elm eleri. (205) (4852) 

* T ophane fmm i~in yerli bir 
hamur makinesi 21/8/934 sab 
gtinU saat 15,15 te pazarhkla 
almacakbr. Taliplerin Tophanede 
ko:nisyona gelmeleri. (204) (4853) 

* Levaz1m Amirligine bagb kttaat 
i~in bin lirahk ~ay 22/8/934 ~r
§amba gUnU saat 14,30 pazarhkla 
ahnacakhr. Taliplerin T opbanede 
komisyona gelmeleri. (207) (4850) 

• 
Levaz1m Amirligine bagh kataat 

i~in 1000 lirahk beyaz peynir 
22/8/934 ~artamba gllnO aaat 
15 te pazarhkla almacakhr. Ta· 
liplerin Tophanede komisyona 
aelmeleri. (206) (4851) 

* Askeri M01e i~ 29 adet masa 
19/8/934 pazar giinU aaat 15,30 
da pazarbkla yapbnlacakbr. Talip
lerin onmunesini gormek Uzere 
T opkapa Saraymda Askerl Mflzeye 
Ye pazarlag• i~iD de belli aaatte 
T ophanede Komisyooa gelmeleri. 

(195) (4736) 

* Harblye mektebi i~iD het)'Uz 
kilo beyaz peyDir 1818/934 cu
marteai gllnQ aaat 15 te pazar· 
ltkla ahnacakbr. T aliplerin Top· 
hanede komisyooa gelmeleri. 

"201,. .. 4814,. 
• 

Istanbul levaZJm amirlltine 
bagb kttaat i~in mnteahhit nallll 
hesah1na 16.000 kilo k1rm1n do
mates, 4.000 kilo dolmalak huber, 
1.000 kilo ince bUbere talip zuhur 
etmedigindeD pazarbg1 18/8/934 
cumartesi gfinO saat 15,15 de ya
p•lacakbr. Taliplerin Tophanede 
komisyona ielmeleri. "203, 114815,. 

BeyoGiu Askerlik tubeslnden: 
1 - ~ubemlzde hy1th yerli ve ya

b&ncl SSO dog-umlulann ilk n son yok· 
lamasma 1 Ey!O.l 9fi' taribinde ba~la· 
nacaktlr. 

2 - t~bu dogumlularla muameleye 
tabl daha evyelkl do~umlulannda gerek 
tahsil ve gerekse mhhi ahvali dolaylsile 
ertesi seneye terkedilen efradmda mez· 
kflr dogumlularla blrlikte ~ubeye gele-J 
ceklerdfr. 

8 - Yoklamaya gelecek olan mfl· 
kelletfn yamnda dOrt adet foto~raf lle 
yeni htlvlyet ctlzdaclarm1 tahsil dola· 
y1sile ertesi seneye terkedilenlerin hangi 
tlrufm talebesl oldug-u n terfi mmf 
edip etmediginln mektebe duhul tarihi· 
nin gOsterilmek suretile mektepten ala· 
caklan nslkalan bP.mllen fUbede bu· 
lunmalan. 
~ube hergon Cumadan maada yokla· 

maya devam edecektir. Beyo~lu kaza· 
sma merbut nahiyelerln hangi annlorde 
bulunacaklan a§a~ya yaztlmi~tlr. 
){erkez 1 EyHUden 6 EylQle kadar 
Taksim 6 ., 11 " ,. 
Hutoy 12 • 17 " ., 

X&Slmpaf}a 18 " 28 ,. , 
Galata 2• ., 29 " ., 
~itli SO 11 • T. av,le , 
6 - Tetrinfenelln onuncu anna ak· 

~ammdan sonra gelenler llnkellefireti 
.A.akeriye Kanununnn 85 cl maddesfne 
tevfikan cezalandmlacaktlr. 

C!lalp erkek ~ocllk aran1yor 
lf:erdivenkOytlnde Arnavut Esat ata· 

mn yamnda bundan bir sene evvel ~a· 
b~makt& olan erkek karde§lm Dgult 
lbrablm otlu Klzrm ~mdi haber aldigt· 
m1za nazaran Gebzeda SalAbaddin efen· 
dinln yamnda bulunaa Xel Vellnin kar· 
de~lm hakkmda malO.matl nrm1~. lnsa· 
niyea namma karde~im hakk1nda ~u ad· 
rese mektupla veyahut flifahen mnra· 
caatte bulunacaklarm memnun edileceg! 
HAn olunur. ErenkOyOnde Hamarn so-

kaatnda !lehmet efendinln 
llaDteiDcle Jr:ardtfi lsmail 

T~RKiYE· 

liRAAT 
BANKASI 

.pARA 
BiQiKTiREN 
1:2A~T-6D&R 

LULEBURGAZ 
Birlik Ticaret Bankas1ndan : 

100 lira maasa tehriyesi bulunaD Lnleburgaz Birlik Ticaret 
Bankaa1 MudUrlugtine talip olanlarm B§ag1daki vesaik bagb ola· 
rak ba istida Banka Meclisi idaresioe mliracaaUara iJAn olunur. 

1 - Nnfus huviyet cOzda01 
2 - Derecei tahsil fahadelaameai 
3 - Ne gibi hizmetlerde bulundugtina dair Yesaik 
4 - Aakerlik vesikaaa 
S - Mnsaddak sahhat raporu 
6 - Mahkumiyeti olmad1gma dair mensup ol~ugu mahalle 

veya belediyeden bir k1t'a husnftbal tahadetnamesa. 

( 1945) 

Gayrimilbadiller Takdiri Krymet 
Komisyonundan : 
18 Aiustos Cumartesi 322 numaradan 384 numaraya kadar 
19 ,. Pazar 385 ., 465 , " 
20 , Pazartesi 466 , 537 , " 

Alacaklan yelrunu 10,000 liraya kadar olan Ye karar n~ar~lan 
JUkarada yazda buJunan GayrimUbadiUeria binde 4, 3 Dlabehnde 
naldt iatihkaklar1m almak Dure hlzalannda afillerilen Jilalerdc 
Komiayona mliracaatlar1. ..4866" 

"'akfldar lera memurlutundan: 
Bir bor~tan dolaya mabcuz ve paraya 

9nrilmesi mukarrer blr adet omega al· 
tm cep u.ati maa altm tordon n bfr 
adet kodak markaJa fototraf maktneel 
ir»/S/98, tarihlne mOaadlf perfemba 
gtmtl saat 1' de Iatanbul UDdalbedea· 
tenlnde sablacat1ndan tallp olanlarm 
yevmi mezkQ.rda ve maballlnde baZlr 
bulunacak memura mtlracaatlan. (1940) 

Zayi - Liman dairesinden aldt~tm 

telaizclllge alt liman cozdarum1 zayi 
ettim. Yenfsfni alacag1mdan esklsfnia 
hOkmU yoktur. 

Telaiz memuru 
~lzamettm 

• wa 

Istanbul .Aellye mahkemest bfrincl 
tJcaret daJrestnden: 

Tnrk eancag.Im hamU n lstanbul 
lfmanma mensup cLO.tfi• nam gaz ~ilebi 
(duba • tank) nm 700 Ton di)Jone benzln 
hamuleslle lngillz bandualt ( Progres J 
npurunun cerrl altmda Xostence JlmP 
nmdan Istanbul limanrna gelmekte i~t'li 
27/28 temmuz 934 gecesl zuhur Meg 
Karayel frrtmasmdan dolaYI anbar ki~ 
paklanmn ~imentolanmn ~aUamaSl.di 
moncer olan haQiseye aft demz rap9l 
runun almmaSl mezkflr ~llep suvarfij 
HOseyln ef. tarafmdan ba lstida talefi 
edlhni~ olmakla ticaret kanununun 106~ 
nci mnddesi mt~cfblnce bu t~e al~kadiY' .. 
lierkesin raporun almmasJ ~m tayi 
olunan 22 agustos 98~ ~ar~amba gtln 
saat a de mahkemede hazu bulun • 
bilecekler llan olunur. (lg42) 

a 



EN SOH QIK.A.N 

SAHiBiNiN SESi Cater Fahrl beyln 
eserlerl 

FE. 

TURKCE FLAK~ARI 
MUNiR MORETTiN Bey 

78 Mostezat. llasretle Lu fep 
Elveda DFlli GOynnm 

MUZEYYEN HANIM 

Tavuk~uluktan nastl 
para kazamlzr? 
25 kuru~ -A X 1 ~ ~ 1 11 Oseyni ~arkt. H icranla 

~ '~ llarap oldu ben ytllarca Tavuk~ulukta 

yanmt{llm 

MAHMURE HANDAH HANIM 
· mufla/laktyetin szrrz 

25 kuru~ -~ KOrd~ll hicazkAr ~rkt. 
AX 1182 Sev111ekte. sevilmekte ko. Tavuklan fok 

yumurtlatmak i~in 
Tuuk merakhlanna ~ok 

Jozumlu bir kitap 

ye ak~amlar ind1 

SUHEYLA BEDRiYE HANIM 
AX 1783 fsmin nedlr. 

.. Dueto. 

MAHMURE HANDAN HANIM 
Fillka. Dueto 

SEYYAN HANIM 

SO sabife · :25 kuru~ -Teni yerl 
AK$AM KITAPHANESI 

121, .Ankara cadde1l 

_ Necla ve ~aldm 
AX lll~f) Emel ve mavi ~i~ek tangolar 

SAINT BENOIT SEViN~ HANIM 
ERKEK LISESI 

.., AUt Gelln 
AX 1' 86 Diyanbeklr tQrkQsQ .llemo~ Resml mektepler ders mnfredat 

pro~ram1 muclbince tedrisat yapll.tr. 
'l'nrk bakaloryasma hazirlar. Fran· 
SIZC&yl Ogrenmek i~in ihzarl Stnlflar 

MU§ERREF HAHIM 
.. aon battl gece oldu 

AX 1 ' 37 Hnzam gazel. Xoklasam vard1r. (827) 
sar:lnrm!. 

MAHMUT CELALETTiN BEY 
AX 173i U~ak neva gazel Benze

me:,in klrnseye. 
Sen bcnl bir buseye 

1stanbul altmc1 icra memurlugundan: 
Nafaka borcundan dolay1 tahtl hac;:e 
ahmp paray3 ~evrilmesi takarrnr eden 
bir garduop ve 1Jir yemek masas1 ve 
yedi adet Anadolu seccadesi ve llir adet 
duvar saaU ve bir adet tuvalet 21/8/934: 
tarlhlne mnsadlr sah gnnn saat 15 den 
17 ye kadar Cihangirde Uzun yol Cev
det Ferit beyin apart1mamrun 1 numa· 
rah dairesl a~1k artt1rma ile paraya 
~evrlleeeginden taliplerin mezkOr gOnda 
ve mahallinde haztr bulunmalan ilan 
o!unur. 

Resmi Liselere muadelet hakktna haiz 

Klz Feyziati Liseleri ERKEK 
Arnavutkoy, tramvay caddesinde • <;iftesaraylarda 

Kaz ve erkekler i~in ayn te~kilita malik, Ana smaft ile llk, 
Orta ve Li1e kasamlarant havidir. 

Terbiye usulleri ve tedrisatmdaki muva//akiyetile tanznmt#tr. 
Ka11t l~ln hergQn mektebe, veya lst.anbul'da YeD1 postane arkasmda Basiret 

IIanmda lS/H numarah Ozyol idareslne mnracut edllebllir. 

lstlyenlere mektep tarlfnamesi gOnderilir. 

Mektebin telefonu: 86,210 • Oz.volun telefonu: 24115 .(1 ~1 

• I 

I • 

Fa kat i 'I ice kuru 1 and 1 k t a n so n r a 
. vucudunuzu •-

NiVEA 
I l 

kremr :1: yaga 

i 1 e uvmag1 unutmay1n1z! Bu sa 'I e de 
gune~te yanmak tehlikeslne 
kar~a korunmu~ olursunuz, 
teniniz taze ve sag I am I a~ 1 r • 
Cildiniz yumu~ak ve gergin kahr. 

Hil3liahmer--
-. Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 

Eski§ehir' de Hilaliahmer. Merkez anbar1nda 
2 - Muhammen laymeti (306000) kurut olan intaat malzemesl vo 

yeni, eski tapta veaaire 18 Agustos 934 tarihinde. 

3 - Muhammen ktymeti (228000) kurut olan dikit makineleri Ye 
motosiklet ve malzemesi vesaire 20 Agustos 934 taribindo. 

---~ 
4 - Muhammen kaymeti (138700) kuru§ olan muhtelif karyolalu 

ve teraziler ve matralar 21 Agustos 934 tarihinde. 

5 - Mubammen k1ymeti (63000) kuru1 olan ku,tuyii, Hindiatan 
cevizi elyaf•, bez ve ~uval par~alara 23 Agustos 934 tarihinde 
sablacag,ndan taliplerin yuzde on pey ak~elerilo mezkur an• 
bara mnracaatlarJ. (1872) 

Umami nepiyat mlidiirih Eaia T.._ 
Ak,...M.&Inm 

• • 
ID ISar 

Tanesi T. L. 2,.,6 

Benzinli ~akmak (Yass1 ,akilde pirinqten, ni· 
kelden mamul deri ve saire 
kapl1.) 

Fitilli <;akmak Tauesi T. L. 1,50 
( Yass1 fiekilde nikeUi) 

<;akmak Ta§I Tanesi 10 kuru1 

• 
1 - ~irketimizin hiikiimet lnhisar1ndan devren aldigi 

ve §irketimiz inhisar damgasini ta§Iyan ~akmaklar1n 
perakende sati§ fiyatlar1 yukar1da gosterilmi~tir. 

2 - T optan alan esnafa bu fiyatlar iizerinden o / o 6 
(Yiizde alt1) iskonto terk olunur. 

3- ~irketimizin ingiltere'de <<DUNHiLL» fabrikasJna 
tsmarladJgt hususi §ekildeki ~akmaklar Eyliil sonlar1na 
dogru gelerek sat1~a ~tkartlacakttr. 

Bu gtlzel kitab1 girdtlnilz m:ii? 

iSTANBULDAN LONDRAYA 
$ileple bir yolculuk 

- Biliyor 
musun? Bu 
gUzel seya· 
hati en ~ok 
kime bor~
luyuz? 
- Kime 

dersi.n? 
- Falk 

Sabri beye ... 
Onun • fa
tanh uldan 
Londraya ti· 
leple bir yol· 
culk , UDU 

okumaaay· 
I. d1k boyle bir 

program ter
~ tibi hi~ ak· 

1 bm1za ielir 
miydl? 

Gezen ve gazan: 

FAIK SABRI 

Renkli nefis bir kap iGinde 

270 biiyUk sahife -293 
resim ~ bir harita 

75 ku.ru.if 
Bu kitap giizel . ve istijadeli eserler 

ne~reden "AKSAM' tn /agdalt ne~rigall. 
serisindendir. 

Tevzi merkezi: 

Yaln1z: AK$AM KITAPHANESI'dlr. • Ta,ra slparl$1erl l~ln posta 
pulu kabul edllir; posta iicretl ahnmaz. 

· Istanbul Halkevind~n: . 
Halkevl Cagaloglundaki merkez binaaanan harict &Iva tamirlerl 

ve yaA'h boyasa yapbnlacaktar. Bedell ke,fi "1463, liradar. 1JAn 
tarihinden bir hafta aonra 25 Agustoa Cumartesi gunU saat 17 de 
pazarltk auretile talibine verilecektir. Ke~ifoameyi gormek ve taraiti 
ISgrenmek isteyenler her gUn Caj'loilu merkezindeki idare memur· 
lufuDa mlltacaat edebilirler. ..4834. 

Dr. l-l~f1z Cemal 
. Dahiliye miitehanJaJ . . 

Cuma ve pazardan ba,ka aiinlerd• 
oileden sonra saat (2! den 6) e kadar 
lstanbulda Divanyolunda (118) au
marah husust kabinesindo haatalaruu 
kabul eder. Muayenehane ve ev telefo
nu: 22398. Yazl&k ikametgih teldon• 
Kandilli 38 - Beylerbeyi 48. 
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