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Mllletler cemlyetl top

landl, Cenevrede hara
retll konu,malar oluyor 

Tele/on: 24240(Idare) • 24249 (Tahrir) • 24248 (Matbaa) • 20113 (KiiJe) 

"A vru ada harp tehlikesi var- T~ak~a~rn iktisadiyatl 
P I k Peyntrcthk, ya§ meyva 

d1r ,fakat harp pat am1yaca t1r" yeti§tirmek tslah edilecek 
M. Benes muharririmize: "Harp orada lktisat vekili Celal beyin Trakya seyahati 

ise bizler buraday1z, diyor haA~~~~~!:.~ha~!~mizemiihim heyanab 
Ianda ~ok nikbin oldugunu aoy
lemit: "Vakit vakit miUefekkir
leno birletmeleri ve konutmalan 
aulhu daha ziyade kuvvetlendire
cektir. demittir. 

Prag 6 (HuaQ- • 
1i) - c;ekoslo
vakya hariciy• 
naztrl M. Benes, 
Prag felsefe kon• 
gresine ittirak 
eden murahbas· 
laran ,erefine bir 
~ay ziyafeti ver
mi~tir. Bu ziya• 
f:tte murahhaa• 
lardan batka di· 
ger bir~ok zevat 
ve gazeteciler d~ 
bulunmuttur. 

M. Benes TOrk 
murahhaslan ile 
~ok samimi su• 
rette gorOtmOf 
ve beynelmilel 
felsefe kongre
sinde Ti.irklerin 
temsil edildigini 
gormekten ~ok 
memnun oldugu• 
nu soylemittir. 

M. Benes ile 
konu~ulurken bir 
arahk soz diinya 
sulhuna intikal 
etmi,tir. c;ekos· 
lovakya hariciye 
nazara sulb hak· t;ekoslovakya harlclye naz1n M. Benes 

Bir kamyon 
arabaya farptr 
Ara bact ag,r yaraland1 
tofor kamyonla ka~b 
Cuma giinii Topkapt haricinde 

:jandarma mantakasanda feci bir 
araba ve kamyon ~arptfMUl ol
muttur. 

~e~en cuma giinii o yolda it
liyen Zeki isminde bir arabaca iki 
yolcuyu arabasana almtt ve agar 
ag1r bah~ye dogru ilerilemeie 
batlamatbr. Araba kalabahk yolun 
bir kenanndan ilerilerken arka
Cian ~ok htzla ileriliyen bir kam· 
yon peyda olmut ve bunu goren
ler bagratarak ka~ttlardar. .. -

Biraz sonra koca kamyon bii
tiin hazile gelip arkadan Zekinin 
arabasxna ~arpmttbr. Bu tiddet· 
li ~arpl,mada arabantn on tara
fmda oturan Zeki yere yuvarlan
matbr. Bu esnada bayvanlar da 
tirkiip bir miiddet arabayt aiiriik· 
lemitler ve Zeki tekerleklerin al
tmda kahp teblikeli surette yara
lanm•ttr. l~indeki yolculara bir 
toY olmam•thr. 

Et:afta bulunanlar derhal iir
lien beygirleri durdurarak ikinci 
bir kazanm oniine ge~mitlerdir. 

Agtr yaralarm tesirile aizand.an, 
burnundan kan gelen Zeki ifade 
veremiyecek bir halde hastane
ye kaldaralmathr. Kazaya sebebi
l}'et veren kamyon vakay1 miitea
kip hi~ durmadan biitiin siiratile 
ka~tlgandan tofor heniiz yakalana
mami,br. Jandarma bu me~hul 
kamyonu arayor. 

.DI.kka~Iera 

Mekteplerln11z ve 
gen~ler 

Falib lbfla h!'Y arkad*fUIUZID cHiki· 
miyeti Milliyn refikimizde ~an ve 
miibim bir yarayJ de,eu bir makaleUai 
diinkii DiishamDIIl birinc:i aahifesiad• 
ne,rettik. Okuyucularumzm bu YUJYI 
dikkatle okuduklanna ,Upbe yold1D'. 

Mektep ·~ memleketin dort ta
rafmda fU kadarliae, fU kadar orta mek· 
tep ve bilmem ne kadar ilk mektebi
mizde fU kadar bin Tiirk ~ocuiu olm
tuyona demek kifi deiiJdir. 

Aal aranaeak feY mektep kap1larm• 
dan ~ardJiunaz bu ren~lere verdijimiz 
tahUiin kalitellidir. 

lmtihanlar biraz ada tutulunca neti
ce maalesef hi~ te bizi menuum ede
cek ,eki}de ~lkmad1. lbtimal Falib lbflo 
beyin bu yazu1ndan memnun olnuyan
lar vardar, fakat bizim fikrimizce lena
bit diizeltmek i9D bakikati meydana 
koymak en kestinne yoldur ve bu ba· 
lmnclan arkadapnuztn makaleaini mem
leket besabUUl P faydab goriiyoruz. 

Tlcarette namusklrllk 
Diinlrii «Akfam• da nilann ~ 

haldmula bir yUJ vanb. Bunu olu1rken 
bi&de ..... tUccar ve eanafta oted-
beri koldepnit fena itiyach babrlacbk: 
Tabiri mab•• ile dalavere ile mal .-t· 
mak. Bakkaldan halis Trabzon v.,. 
Halepyajl diye aldJjlmJz Jailann balis
liiinden emin olabilir miyia? 

Yumm menuu Yai olduju i~in ba 
miaaldeo babsettik; yolua ba bali maa
lesef bemen her nevi enaka, her mala, 
te,mil edebiliriz. Halbuki batka A nupa 
meml*etlerinde bir bakkal diilckinm· 
dan .W, verif edip ~ark~ eminsiniz 
ki yiiz kui'Uf& aldJiJnlz Yai hakikaten 
yiiz kUI'Ufluktur. 

Bu yalnJZ belediyenin miirakabeai 
meselesi deiil. her feyden evvel bir 
mealek ahlik1 meseleaidir. 

S1ras1 geldik~e ticarette esas namus
karltktar. der dururuz. Fakat tiiccar ve 
esnaftmtzm ka~1 bu giizel dustura gore 
hareket etmcktedir? 

lhracat mallannuzdan baz11ann1n diin· 
ya piyasalannda ragbetten dufmelerine 
sebep ekseriya bu hilekirllk deiil mi· 
dir~ 

Milletler cemiyeti mllzakerele
rlne ittirak etmek Ozere olan 
«;eko8lovakya hariciye nazmoa 
aordum: 

- ~u balde ortada harp teh· 
likeai yok demektir. 

M. Bene• bu sualime fU cevaba 
verdi: 

- Harp tehlikesi vardtr, 
fakat harp patlamtya
cakttr. Harbin boyle her 
zaman patlamak iizere 
olmast bilikis sulhii kuv
vetlendiren amillerden 
biridir. Bu gibi alimetler 
bizleri daha tetik bulun
duracak, her hangi menfi 
bir nikbinlikten kurtara
eak ve daima sulhun 
nigehban1 yapacakbr 

Endi§e etmiyelim, harp 
orada ise bizler bura
daytzl 

lzmirin l~turtulu§U 
12 ytl evvel bugun 

ordumuz I~mire girdi 
lzmir, bugiin kurtulutunun 

on ikinci: ytldoniimiinii kutlu
luyor. 26 aiustos aabaha Af. 
yondan bathyan taarruzumuz, 
14 giin gibi az biT zaman zar
fmda diitman istilia1 albnda 
bulunan biitiin garbi Anado
luyu kurtarmaia muvaffak 
olmut ve Biiyiik Gazinin tari
hi emri yevmisindeki «Ordu
lar ilk hedefiniz Akdenizdirlt 
emrini yerine getirmittir. 

9 Eylul yalnaz lzmirin de
iii, butiin Tiirkiyenin en bii-

yijk bayramadar.Muzaffer ordu
lanmaztn lzmire giriti Afyon
da, Dumlupmarda kazand1i1· 
m1z zaferlerin parlak neti
cesidir. .. 

Tiirk tarihinde albn harf-
lerle yazalan bu ytldoniimiinii 
yaratan ve bapranlara Tiirk 
milleti.nin ebedi tiikranlannl 
aunanz. 

8azl enstitOsO 
Ankara 8 - Gazi enstitiisii mii· 

durii Halit Ziya bey atbbi aebep
lerden dol.aya istifa etmittir. 

Haydarpafa lisesl 
~nkara 8 - Haydarpafa li

sesile beraber ayni ye rdekurula
cak muallim mektebinin de tet· 
kilat kadrosu iizerinde ~aht•lmak
tadar. 

vekili Celal beyin Alpulluyu ziya
retine ait malumab telgrafla bil
dirmittim. Bu ziyaretten istifade 
ederek iktiaat vekilimizle Trakya 
inttbalan bakkmda coriittiim. Ce
lal bey ilk aordugu1,11: cTrakyayt 
nasal buldunuz?» aualine fU ceva
ba verdi: 
' «- Edirne hakkanda diitiin
diklerimi orada halkm huzurun· 
da aoyledim. Edime bizim i~in va
tantn en kuvvetli bir pa~aatdtr. 
Onun saadeti i~in her fedakarhga 
iktihama haz1raz. , 

1 Edirneden Alpulluya Uzunkop
rii yolile geldim. Bu yolu bilhaasa 
koyliilerle goriif1Dek i~in tercih 
ettim. Cif~inin vaziyetini iyi bul· 
dum. Pancar zeriyatile uiratanla
ran diierlerinden fazla kaza~ ha· 
Iinde olduklartnl bizzat kendile: 
rinden itittim. 

-lktisadi program1n1zda Trak
ya i~in neler diitiindiiniiz? 

«- Muhit i~in yap1lmaaa lazam 
gelen teyleri en ince teferriiabna 
kadar teabit etmek ve buna gore 
karar almak mutadtmdar. Trakya 
miinevverlerile yakandan temaa et· 
tim. Muhit i~in menfaatli gordiik· 
leri arzu ve dileklerini bana soyle
Ciiler. Bunlara miitehusasJarana 
tetkik ettirdikten sonra bir kara
ra varacaiam ve o karara bir um· 
dei esasiye olarak tatbike ~hta· 
caiam. Bunun i~in biraz beklemek 
lizam gelir. 
• Trakyan1n miihim iktisadi itle
ri arasmda peynirciligi, Y•t mey
valanna ve yeti,tirdiii baza ipti
Ciai maddelerin aanayiini ele al
mlf bulunuyoruz . .$imdilik bunlar 
tetkik mevzuumuz meyanandadar 
ve yapalmasa miitkiil goriilmiyen 
itlerdir. 
·. - Alpullu fabrikas1ni ilk Clefa 
ma ziyaret ediyorsunuz? Deiilse 
o vakitten bu giine kadar !le gi
bi farklar gordiiniiz? 
1,. «- Alpullu fabrikasani ziyare
tim bununla iki oluyor. Benim ilk 
ziyaretim ile bu ikincisi aratJndt 
g~en ~ sene zarftnda biiyiik it
ler goriihniittiir. Fabrikanan tesi
sata biiyiitiilmiif, fenni itler tama-

lktlaat veklll Celli bey 
son seyahatl esnas1nda 

men denilecek derecede memleket 
~ocuklar1na intikal etmit, muhite 
ve memleket iktisadiyahna olaq 
tesirleri genitletilmittir.» 

- Diier teker fabrikalaraniD 
vaziyetleri nas1ld~r? Onlar da AI· 
pullu fabrikasa gibi muhitlerini 
zenginlettirmitler midir? 

«- Alpullu teker fabrikasa di 
ier teker fabrikalarmm kardeti 
dir. Tesisat itibarile hepsi ay~ : 

( Devum 2 nci sabifede) 

Cemal Nadir ve 
AmcaBey 

Bir baftadanberi tatil yap
makta bulunao karikaturistimiz 
Cemal Nadir bey yanndan 
itibaren tekrar ~ala1maga bat· 
layacaktar. Ayoa zamanda Amca 
Bey de tatilini bitirmittir. 
Binaenaleyh karilerimiz yarmki 
nllaham•zda hem Cemal Nadirin 
karikatllrlerinl, hem de Amca 
Beyin g6riitlerini gene seve 
1eve bakap okuyacaklardar. 

~·--------------~ ~----·==--·--••m••••••••••--·--·----··------

' 

-Sen fU aksilige bak, bu yap geldim. para biri~tirdim. kollanmt kavu,turup 
!Jbara.caktlm1 kavu,turam•yorum iftel.~ l 



Sabife 2 

SON TELGRAFLAR 

Bir vapurda 
250 ki~i yandr 

Nev York 9 (Hususi) - l~in

Cie ~tkan yangm neticesin
Cie tamamen yanan Morra
kastl vapurunun teknesi imdadt
na giden vapurlar tarafmdan sa
bile kadar goturiilmuttiir. 

f~inde bulunan yolcu ve tayfa
lardan 360 ki,i kurtartlmtf, 250 
kiti de yanmtf ve yahut denize 
atlarken bogulmus.lardtr. . 

Y angmm vapurun kutuphane-
aine diiten ytldtrtmdan ~tkhgt 

tekzip edilmittir. 
Vapurda yangm ~tkh'ktan sonra 

Clenize athyan yolculardan on be
,i, alb saat yiizdiikten sonra 
Nev Jerseye gelmege muvaffak 
olmu,Iardtr. 

lspanyada umumt grev 
Madrit 9 (Hususi) - Burada 

ilan edilen umumi grevin hedefi 
siyasidir. Grevciler, hurada top
lanan Katalonya emlak sahiple
rinin kongresini protesto etmek 
ve ayni zamanda hukumeti de
virmek istiyorlar. Diin zabtta ile 
grevciler arasmda vukubulan 
musademelerde 3 kiti olmii,, 7 
kip yaralanmtthr. 

Yeni bir anla$ma m1? 

lngilizlerin Italya- Fransa 
anla§mastndan ha berleri 

yok 
Londra 8 (A.A.) - ltalya ile 

Fransa arasmda muayyen hir an
latma veya ittifak yap1ld•gma 
dair hir tayia ~1km1f ve hu Paris 
ile Roma tarafmdan tekzip edil
mittir. Son gunlerde ltalya ve 
Fransa hiikumetlerinin te~riki me
sai edebilmek ihtimallerini goste
ren hir ~ok alametler olmasma 
ragmen, lngiltere hukumet ma
bafili hu ha:heri hayretle kart•la
mtthr. 
· Goriinute bakthrsa, lngiltere 
yeni hi~ hir anlatma yaptlmadt
imdan haberdar edilmemittir. 

lngiltere diplomasi mahalfili, 
ltalya ve Frans1z hukumetlerinin 
askeri bir ittifak yapmak niyetin
Cie olmadtklart fikrindedir. 

Ziraat vekili 6iresonda 
" Gireson 8- Ziraat vekili Muh· 
lis hey, Gulcemal vapuru ile teh
rimize geldi, merasimle kart•lan· 
'd1. Vekil bey tehrimizde fmd1k 
itleri hakkmda tetkiklerde hulu· 
nacakhr. 

Bir vapurda 50 yarah va.r 
Nev York 8 - Geness nehrinde 

bir vapurun batbg1 haber alrn· 
au~tu. Fakat bunuo dogru olma· 
d•iJ vapurun §iddetli hir ruzgirda 
dlSoerken ~ok yana yatarak yol
culardan bir kaammm dii~tUgii ve 
yaralandagr anla~alml§br. Vapurda 
500 ki~i varda. Elliai yaralanmt,hr. 

Yunanistamn fUtOn vaziyeti 
Tiirkofis mudurliigiine gelen 

malumata gore Yunanistamn 
933-934 tiitiin rekoltesi 30 milyon 
okkadtr. Bunun 27 milyon okkasi 
mayu aya nihayetine ka41ar sahl· 
mtf bulunuyordu. 

Tiitun fiatleri de memnuniyete 
fBYBn bir halde ge~mittir. 12 mil
yon okka tutiin stoku vardar ve 
peyd~~Y sattlmaktad1r. 

Yem sene tiitun mahsulii, mayas 
:Ve haziranl aylarmda havalatm 
iyi gitmesinden verimli yeti,mir 
lir. Y almz Selanik civartnda mah
tul doludan zarar 8:ormu~tiir. T e
talya havalisinde de kurakltk yii
sriinden tutun mahsulii az olmUf• 
tur. Rekolte noksandrr. 

( :•m. •J.• J 
Cenevrede miihim konu~malar 

Fran sa ile Lehistan aras1ndaki 
eski baglar kopmami§br 

Cenevre 8 (A.A.) - Milletler 
cemiyeti mesaisinin ilk giinune 
Sovyet Rusyanm cemiyete girme
si meselesi hakim olmutlur. Fran
sa hariciye nazm M. Bart:hou bu 
faaliyetin mihverini tetkil etmittir. 
M. Barthou c;ekoslovakya harici
ye naz1n M. Benes ile tamamile 
mutabtk kalmLtt•r. Fanstz naztrt 
hilhaua Portekiz murahhast M. 
Vasconcelos, Arjantin murahhast 
M. Cantillo ve Lehistan hariciye 
naz1r1 l . Bek ile goriitmiittiir. 
~k - Bartbou mulakab bir bu~uk 
saat siirmiittiir. Murahhaslar mu
zakereleri hakkmda katiyen if
taatta hulunmamag1 taahhiit et
mit olduklarmdan resmi bi~ bir 
malumat ahnamamu: ise de bir 
tak1m ·mutkiilatm hila mevcut ol
dugu ancak hunlarm iktiham edi-

Askeri heyetimiz 
Harkofta askeri merasimle 

kar§Jiandi 
Harkof 8 (A.A.) - Tiirk as

keri heyeti buraya gelmit ve Tiirk 
Sovyet hayraklarilc siislenmit hu
lunan istasyonda sivil ve .askeri 
memurlar tarafmdan karftlannnt· 
br. 

htasyonda hir ktta asker heye
te selam resmini ifa etmi~tir. Tiirk 
misafirler, Harkof garnizonu ku
mandam M. Turovskiyi, mmtaka 
icra komitesi ikinci re1s1 M. 
Bogutslkiyi ziyaret etmitlerdir. 
Heyel bundan sonra Harkof trak· 
tor fabrikasmt, ktzll ordu evini 
ve tayyare karargahmt gezmittir. 
Tayyare meydamnda Turk heyeti 
terefine bir hava ge~it resmi ya
ptlmlf ve aktam M. Turovski ta
rafmdan hir ziyafet verilmittir. 

Antant kordiyal 
l\tisaktn musaddak niisha

lan Atinada teati edildi 
Atina 7 - Adria vapurile Ve

nedik tarakile Cenevreye gitmek
te olan Tiirkiye hariciye vekili 
Tevfik Riittu hey bugiin Atinaya 
ugramtt ve M. Maksimosla Anka
Tada imzalanmtt olan Antant Kor
dial misakmm tasdiknamelerini 
teati eylemit-tir. Bu miinasebetle 
teati olunan nutuklarda iki mem
leket arasmdaki munasehetlerin 
aaktlapnaamdan tevelliit eden fay
dalar kaydolunmuttur. 

M. Maksimos Adria vapuruna 
binerek Tevfik Ruttu heyle hera
her Cenevreye gidecektir. 

Denizde ceset 
Ceset 45 ya~tnda bir 

adama ait ve hiiviyeti 
me~huldiir 

Dun Burgaz adasr sahillerinde 
hir erkek cesedi bulunmuttur. Ce
sedin iizerinde koylu elbisesi var
(hr ve ktrk bef yatlarmda tahmin 
edilmektedir. Ozerinde hi~ bir 
kag1t ve saire hulunamadtgmdan 
huviyetini te&'hit etmek kahil ola
mamittnr. Ceset denizde fazla kal
~hgmdan tefe ssuh etmiflir. Zaba
la cesedi morga kalduarak tahki
kata batlamJtt&r. 

lemiyecek derecede olmad1klari 
anlattlmaktadtr. 

Lebistan hariciye naz1r1 M. Bek, 
M. Barthou ile bitarafane, iti.ma
da miistenit ve tamamile dost~a 
goriitmiit ve hu goriitme esnasm
'da bilhassa iki memleketi alaka
dar eden meseleler ve diger ta
raftan Sovyet Rusyanm Milletler 
cemiyetine girmesi tetkik olun
muttur. 

Muzakerelerden sonra fU ilk 
mutahede yaptlahilir: Fransa ile 
Lehistam birlettiren baglarm ko
pahilecegini ve hatta gevtiyece
gini s<iylemege miisait ortada hi~ 
hir emare yoktur. Lehistan ma
hafilinde, M. Bekin kati bir ce· 
vap veremedigi fakat M. Bartbou
nun da memnuniyetsizlik goster
medigi soylenmektedir. 

lngilterede iki 
tren farpr~tr 

Be§ ki§i oldii, kuk 
yarah var 

Londra 7 (A.A.) - lki tren, 
Glasgov rnerkez istasyonu civa
rmda ~arplfmt~lardtr. Makinist 
ile ate;~i olmii~.lerdir. Kuktan faz
la yarah vardtr. 

~ehrin hutiin basta nakleden 
otomobillerine vaz1yet edilmittir. 
Biitiin hastanelerin doktorlarJ ace
le olarak kaza yerine gitmitlerdir. 
~arpttma iki yolcu treni arasm
da olmuttur. Lokomotiflerden hi
ri otekinin iistiine ~tkmttbr. 

lki trenin de ilk ii~ vagonlart i~ 
i~e girmitler, par~alanmt.,laTdir. 
Dort hattm uzeri tabla ve demir
lerle doludur. 

Londra 7 (A.A.) - Glasgov 
tren kazasmda yaralanan iki ka
dm, yaralarmm tesirile olmiitler
dir. Bu suretle olenlerin saytst bet 
olmuttur. 

Iktisat vekili 
Celal bey diin Edirneden 

avdet etti 

lktisat vekili Celal bey dun 
Edimeden tehrimize avdet etmit· 
tir. Vekil bey Trakyada yaphgt 
tetkikat esnasmda Alpulluya da 
ugramif ve Jirketin ~ifliklerini 
gezdikten sonra o civardaki pan· 
car mustahsillerinin vaziyetlerile 
alakadar olmuttur. 

Edirnede peynirdligin inkitaft 
yolunda esash tedhirler almmasa 
takarriir etmittir. 1ktisat vekileti 
kimyagerlerinden Halit bey tet
kikat yapmak iizere fU giinlerde 
Edirneye gidecektir. 

Leyli meccani ~ 
talebe miisabaka 

imtihanlarl 
lmtihanlar1n n a s tl 

yap1Jacagr hakktnda 
maarif vekaletinin teb

)J ligi dordiincii sahife
)) mizdedir. 
,, 1!3!-------

' M. Barthou keza M. V ascon
aelos ve Castillo ile yapbit mii· 
lakatlarda da bir taktm tereddiit· 
leri izale etmittir. 

Anlatildlgtna gore bu miila· 
katlar esnasmda, Milletler cemi
yeti i.zast ai"asmda ~am bir mu&a
vat temini i~in daimi azahklarm 
kaldtrtlmasr hususundaki eski ten
sikat zihniyeti tekrar hat goster
mittir. Fakat M. Barthou Sovyet 
Rusyantn Milletler cemiyetine gir
mesinin Avrupa sulhiinii fevkala
~e tarsine hadim olacagm1 g()ster· 
mit oldugundan muhataplarmtn 
kati prensip kararlarmda tsrar et• 
melerinin onune ge~mittir. 

Hiilisa olarak denebilir ki, 
diinku muzakereler cesaret verici 
mahiyette ve musait bir netice el-~ 
de edilecege henzemektedir. 

Balkan konferanst 
Bu sene toplanam1yaca&"t 
anla§thyor, Hasan beyin 

bey a nab 

Tetrinievvelin birinci giinu teh· 
rimizde toplanmas1 mukarrer bu-

lunan Balkan konferansmm bu se
ne toplanamtyacagl son haber
lerden anla,Jlmaktadtr. Koferan· 
sm boyle akamete ugramasma 
Yugoslavya grupile Arnn vutlar1n 
itirazlan sehep olmuttur. 

Konferansm Tiirkiye grupu rei
si Trahzon mehusu Hasan bey fU 
izahab vermittir: 

«- Bu defaki Atina konseyi i~

timamda, lstanhulda heynelmilel 
parlamentolar birligi konferanst· 
m muteakip Balkan konferanst· 
nan senelik i~timamm yaptlmast 

kararlatm•t~I. tlkbahardan beri 
Balkan memleketlerinin baztla
rmda deiitiklikler oldu. Bu dahi· 
li teheddullerin Balkan konfe· 

rane1 iizerinde de tesiri oldu. 

Balkan haftas1 dedigimiz mu
tat i~timalar1 hi~ hir Balkan mem• 
leketinde yapamad1k. Yunan gru

pu Balkan haftasmt eyluliin beti
ne tehir etmitti. 

Diger memleket gruplarmm 
ittirak edebilecegine dair haber 
alamadtgmdan bunu da tehire 
mecbur oldugunu riyasete hildir· 
dr. Amavutluk Atinadaki kon-

sey i~timama bile ittirak etmedi. 
Konferansa ittirakini temin 

i~in bu grup riyasetine yazalan 

tezkerelere de musbet cevap ah
namamttbr. Diger taraftan Yu· 
goslavya grupile cereyan eden 
muhahereden bu grupun bu se
neki konferansa ittirak etmemek 

niyetinde oldugun\1 ogrenmittik 
Alakadar gruplarla muhabere-

den sonra Balkan konferansmm 
tetrinievvelde toplanmasa ltarar· 

lat.hrtlmtt ve gruplara tebligat 
yaptlmath. Yunan grupundan 

maada dier gruplardan bu husus
ta mutabtk olduklarma dair he
niiz haber gelmemittir. 

Bundan anhyoruz ki Yugoslavya 
eski noktai nazarmda tsrnr et· 
mektedir. Grupun ittiraki temin 
olunamadak~ konferansm top.. 
lanmast diituniilemez. 
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Trakyan1n 
iktisadiyatl 

(BaJ tarah 1 inci sahifedc) 

esasa baghdtrlar. Hepsi modern 
ye asrm tera.kki ve fennine uygun
durlar. Bu itibarla aralannda 
fark gormek miitkiildur. Eger bu 
walinizi «diger memlekctlerin 
fabrikalarile nastl mukayese edi· 
yorsunuz» teklinde !SOrmu' olsay
dmtz, bilatereddut size tu ceva· 
bt verebilirdim: Bizimkiler he p

aine faiktir. Randman ve teknik 
itibarile, i.dare ve kabiliyet itiba· 
rile hepsine miiraccahhr der• 
Clim. 

Alpullu fahrikasa Trakya 1~1n 

bir nimtt olmuttur ve o k1ymetini 
muhafazada berdevamdtr. Diger· 
leri de Alpullunun temin ettigi 
menfaati muhitlerine vermek i~in 
miisabaka halindedirler. Milli 
fahrikalartn muhite ve dola}-'lsile 
umumi menfaate bizmetlerini cl
~ebilmek i~in istatistik ve rak~m
lan hulus ile tetkik etmek liizm1 
gelir. Bu rakamlar1 gorenler ve 
meseleyi 11rf milli menfaat nok
tai nazarmdan o~enler yani hiitun 
memleket biiyii:1c sanayiden olan 
teker sanayiinin bu kadar yuksek 
teknikli ve az zamanda vucuda 
gelmit olmasm& hayrandtrlar. 
~ker -sanayii hakkmda sala

biyettar bir ecnebinin bana soy
lediklerini size hemen aynen nak· 
ledecegim: 

Ecnebi ve bitat af zat han a de
mittir ki: «Gayri miisait terait 
i~eriainde ve ~ok huyuk mu~kiilii· 
b iktiham ederek az zamanda bii
yiik bir it viicuda geti11diginizi &o
ruyorum. Hakikaten Turk milleti 
ve cumhuriyet rejimi bu muvaffa
kiyetten d:-..;.ayt tayam tebriktir · 

Diger memleketlerde hu hiiyiik 
aenayiin viicuda getirildigi anda 
bat gosteren muhalefet ve itiraz· 
lar eger zamanmda mukabelesiz 
kalmat olsaydt daha ~ocuk betik
te iken bogulmuf olurdu. ~iikro
lunur ki akh selim galebe etti v~ 
biiyuk sanayi viicuda geldi. 

Tiirkiye i~in bilerek ve hilinmi
yerek biiyiik sanayi tarihindeki 
bu itira:zJar1a tekerriir edip etme· 
'digini bilmiyorum. F akat biiyiik 
bir muvaffakiyet yolundasinJz. 
MuartzlanniZ varsa bile hicre sa" 
yarak yolunuzda muvaffakiyetle 
yiiriimeliainiz» dedi. 

Kendisine cevahtm fU o1dus 
«Biiyiik Tiirk milletinin akli 
aelimi, her iyi tetebbiiste olduiu 
1ihi, bu biiyiik aanayide de iyi
ligini tayin ve tefrike hizmet et
mittir. Bizim hu itte yuriimemize 
ve ilerilememize hi~ bir mani yok .. 
tur.» 

Vekil bey amele saraytm, mek
tebi, futbol ve tenis sahalarm1, hit.. 
hassa mukemmel bir tehir hasta• 
nesi haline girmit olan hastaneyi 
~ok begenmittir. CeHH bey son 
s()z olarak «Alpullu gens- , miinev• 
ver ve iilkiicii vatandatlar elin• 
C:le ytldan ytla mukemmelleten 
falbrikaaile Trakya koyliisiinun re• 
faha girm~sinde biiyuk amil 0~ 
muttur. Pancar ~if~ilerini varhkli 
buldum. Hi~ fUphe etmiyorum ki 
i)undan aonraki geli,Ierimde da. 
ha mukemmel eaerlerle kart•lata• 
cagtm» demittir. - Selma Nez.ihl 

SiRgapurda bir otomobil kazas1 
Singapur 8 (A. A. ) - Siyam 

krali~esinin akrabalarmdan Svaati~ 
Fransi ile prensesi bir otomobil 
kazasmda yaralanma§lardtr. 

KObada yine isyan 
Havana & (A.A.) - Adamo 

tark kasmmda bir isyan te§ebbU§O 
esnasmda bir ~ok kimseler yara• 
lanma§hr. 



Bazl icraat 
miinasebetile 

$ark itlerile yakmdan alakadar 

blan ve « Y akm tark» ismini tatt· 
ran bir lngiliz mecmuast Tiirki-
Jenin takip ettigi iktisat siyaseti
b.e dair ge~enlerde bir makale 
netretti. 

Memleketimizin iktisadi siya-
6eti, Tiirkiye ahvaline yakmdan 
'Vi.Jnf olmtyanlarm yanht- telakki
lerine meydan verehilecegi ihti
lnaline mehni bu yoldaki yaztla
rm faydah olacagma kaniiz. Onun 
~~in, miinasebet dii-~tiik~e bu me
eeleyi hizim de mevzuu bahset-
hlemiz pek tahiidir. 

Bir kere, turast kati surette goz 
oniinde tutulmahdtr ki Tiirkiyeyi 
!itndiki iktisadi siyasetine sevke
!(Jen en hath imil, batvekil pafa 
Lazretlerinin bir miinasebetle ita· 
ret ettikleri gibi, bir miidafaa 
lnaksadtdtr, Avrupada umumi su
l'ette hiikiim siirmege ba§.hyan bir 
telakkinin memleketimize tathi
kidir. 

Harpten sonra diinya iktisadi
)'ahnm aistemi degitti. Bu degi
tikligi biz yapmaddc, ona uzaktan 
aeyirci olduk. Gordiik ki herkesin 
tuttugu yolu biz de tathik etmez
&ek memleketin yiiksek menfaat
lerini prensipler ugurunda ~igne
hli~ ve feda etmit olacagtz. 

Avrupada harpten aonra hiikiim 
aiiren iktiaat siyaseti «harp ikti
aadiyatl» tabirile ifade edilebilir. 
Her memleket kendi kendisine ya· 
'amaga kadir olahilecek bir hale 
gelmege ~ahttyor. Beynelmilel 
blesai tetriki iizerine miistenit, 

ll~tk, hiir bir iktisat degil. Sanki 
her memleket, etraft {:in seddile 
~evrilmit- gibi kendi yagile kavru
lup kimseye muhta~ olmamak is· 
tiyor. 

Bu iyi, dogru bir aiatem midir?. 
Bunu tamamen tathik etmek kabil 
lnidir? Buralarmt nazari surette 

hliinakata edecek degiliz. Bu mii· 
bakatayt akademilere, iiniversite: 
lere btraktrtz. Devlet adamlari, 
nazariyata bogulup kalmaktan zi
yade ameli icraat ile ilerilemek 

rnechnriyetindedirler. ltte bun
Clan dolaytdtr ki Tiirkiyede umu· 
lni cereyana uymak ve memleketi 

Avrupa sanayi ve ticaret te~ebbiia
lerine a~Ik bir nevi miistemleke 
Lalinde btrakmtyarak yaljtyabil· 
rnek i~in elzem olan sanayii mem
lekette yapmak mecburiyetini 
hissetti. 

Ecnebilerin Tiirkiyede kii~iik 
aanatlan icraya salahiyettar ol· 
hlamalart prensihini vazeden de 
~iirkiye hiikiimeti degildir. Bunu 
Cia Avrupahlardan gordii ve kendi 

lnenafiini miidafaa maksadile tat
J,ike mecbur oldu. 

Bahsettigimiz fngiliz mecmua· 
11, Tiirkiyede dogup biiyiimiit e<:· 

llebilere kart• bu kanun tatbik edi
lirken bazt miisaadekarhklar gos· 

terilmesi hakkmda temenni izhar 
ediyordu. Buna nastl imki.n gorii
lecegini biz gene anhyamtyoruz. 
Turk hiikiimeti kanunun tathiki 

i~in uzun bir miihlet vermekle 
IUefJ'U haklara riayette kusur goa· 
termemi~tir. Avrupahlar kendile
tinin yapmadtklart ve tathik et
IUedikleri muameleleri bizden 
Leklemclde hi~ hakl1 olamazlar 
znnnederiz. 

Bll RIIA BRLBR 
$ehrin imar1 
Kadlkoyiinde 

yeni bir cemiyet 
lefekkill etti 

~ehrimizi giizelle~tirrnek itinin 
yalmz bclediye elile meydana ge
lemiyecegini anlaym bir c;ok ze
vat, kendi semtlerinin imart i~in 
yer yer tetekkiiller, cemiyetler 
kunnaga tefebhiis ediyorlar. 

(Adnlar1 giizelle~tirme cemiye
ti) nden $Onra (;amhcada da bir 
tefekkiiliin faaliyete ge~igini yaz
mt~hk. Haber aldtgtmtza gore Ka· 
·dtkoyiinde Miihiirdar ile sahille
rinin iman ve giizellettirilmeai 
i~in bu semtte oturan zevattan ba
ztlara kendi aralarmda bir tetek· 
kiil meydana getirrnege karar ver· 
mi~lerdir. 

(Miiliiirdar ve sahilleri imar 
hirligi) ismini taftyacak bu yeni 
cemiyetin nizamnamesi haztrlan· 
maga hatlanmtttlr. 

Bir tayfa ambara dU1erek 
yaraland1 

Limanda bulunan Karadeniz va· 
puruna etya yiikletilirken Ahmet 
isminde hir tayfa ambartn yamn
dan ge~mek istemi~ ve ayag1 ka· 
YIP amharm i9ine dii,miittiir. Bu 
esnada en alt kat ambarlarm ka
paklart a~tk bulundugundan Ah
met yanlardaki demirlere ~arpa· 
rak dibe kadar yuvarlanmttbr. 

Diitme neticeainde batmdan ve 
viicudundan tehlikeli surette ya· 
ralanan tayfa ifade veremiyecek 
bir halde Cerrahpaf& hastaneaine 
nakledilmittlr. 

Ka~ak et 
Kurtulu§ta bir ev 

mezbaha haline girmi1 
'Oskiidarh lzzet ve arkadati Ib

rahim isimlerinde iki kitinin Kur· 
tuluf civarmda ka~ak et aatmak
ta olduklan haber ahnmtf, zabtta 
bu iki ahhabt takibe baJlamtttlr. 

Evvelki giin bunlardan lzzet ge· 
ne Kurtulu,taki evinden strbnda 
biiyiik bir paketle ~tkarken yaka
lanrnlf ve paketin i~inde ka~ak et 
sartb olduiu goriilmiittiir. Bunun 
iizerine zabtta evde arasbrma 
yaprntfbr. Memurlar eve girdikleri 
zaman alt kattaki genit bodrum. 
ktsmtntn bir Diezbaha haline ge
tirilmit olduiunu gormiif.lerdir. 
Burada hayvan kesmege mahsus 
bt~aklar, sabrlar, yedi tane keail· 
mit hayvan, bir~ok deriler ve aai• 
re bulunmuttur. Bunlar miisadere 
edilmit, lzzet ve Ibrahim adliyeye 
verilmitlerdir. 

Feci bir kaza 
Bir ~ocuk araba albnda 

kalarak oldii . 
Yalovada Nuri isminde ye'di 

ya~larmda hir ~ocuk caddeden ge
~erken Hasan isminde birinin ara
bast ~arpmtthr. Kii~iik Nuri bey
girlerin ayaklari ve tekerlekler 
arasmda bir miiddet siiriiklenip 
ezilmi,tir. Ta~.lar iizerinde viicu· 
du ezilen yavrucak derhal tedavi 
alhna almmi,sa da biraz sonra 
olmiittiir. 

Feei kazayt miiteakip mahalli 
zabttast arabac1 Hasam yakalarntf 
ve istintak dairesi tarafmdan tev
kif edilerek muhakemesi yaptlmak 
iizere evrakile birlikte agtrceza 
mahkemesine gondermittir. 

Diger taraftan olen Nurinin ai
lesi de miiddeiumumilige miira· 
caatla tiki.yette hulunmuttur. Bun· 
lar fikayetlerinde kazayt miitea· 
kip ~ocugu muayene ve tedavi et· 
mek iizere ~agtrtlan doktorun ge~ 
geldigini ve bir an evvel icap eden 
tedavi yaptlmadtgl i~in ~ocugun 
oldiigunii iddia etmitler.dir. Miid
deiumumilik bu iddia etraftnda 
da tahkikat yapmaga batlamitbr. 

Uskiidar tramvaylar1 

Bilhassa cuma giinleri ~ok 
kalabahk oluyor 

G~en cuma giinii, tenezziih 
maksadile K1s1kh ve {:amhca ta· 
raflarma gidenler, lbiiyiik bir ka· 
labahk tetkil etmitlerdir. Bir ~ok 
aileler, mevsimin bu cumastnt bu 
havalide ge~irmegi tercih etmit· 
lerdir. Bu itibarla Ktstkhya itliyen 
tramvaylarda !hiiyiik bir izdiham 
varda. 
~imdiye kadar cuma giinleri 

Haydarpatadan KIStkhya kadar 
doiru seferler mevcut iken ge~en 
cuma giinii bu dogru aeferler kal· 
dtrtlmtt ve Haydarpafa ile Ktstkli 
arasmda itliyen arabalar Baglar
batmda aktarma yapmak mecburi
yetiode kalmttlardar. 

Dogru seferlerin lialdtrtl· 
mui arabalardan bir k11• 
mtntli yeni ihdas eCiilen 
Haydarpafa • Kadlkoy hattma 
tahsi• edilmesinden ileri geldigi 
tabmin ediliyor. {:amhca ve Kt· 
sikh ahalisinden bir heyet bugiin 
tramvay tirketine giderek miidiir 
Necmeddin Sahir beyi ziyaret 
edecek ve Ktstkh ile Haydarpaf& 
arasmdaki dogru seferlerin tekrar 
ihdas edilmesini rica edecektir. 

Diger taraftan haber aldtgimi· 
za gore tirketin Avrupadan sipa· 
rit ettigi yeni arabalardan bir kts· 
mi yakmda tehrimize gelecegin· 
den tirket ihtiyaca gore aeferleri 
intizama koyacakhr. 

Dagc1hk 
Taros daglarzna 

crkmak icin 
~ ~ 

hazrrlrk yapllryor 
~hrimiz dagc1hk kliibii son za· 

manlarda yeni te~ebbiislere girit· 
mittir. ~ehrimiz Polonya konsolo
au M. Vegnerovi~in tetebbiis ve 
tavassutu ile dagcihk kliihii aza
stndan yirmi kifilik hir kafile, 
ktfiD yirmi giin kalmak iizere Po
lonyaya gidecektir. Bu kafile Po
lonyada kayak (ski) dersi ala
cak ve daglara ~tkacakhr. Kafile 
i~inde hammlardan hir ka~ kiti 
de lbulunacakttr. 
Ge~en hafta Avusturyantn en 

maruf dagctlarmclan ii~ kiti teh
rimize gelmi,ler ve dagcrhk klii· 
bii ikinci reisi muallim Ekrem beY,. 
le birlikte Adanaya gitmitlerdir. 
Bunlar Adanada 3900 metre 
yiiksekliginde olan T oros dagla· 
rma ~tkacaklardtr. 

Avusturyah dagctlar bu aeya· 
batlerini bir ay i~inde bitirerek 
tehrimize doneceklerdir. Dagct• 
lar, bera~erlerinde getirdikleri 
dagcthga ait e~ya ve malzemeyi 
mutedil bir fiatle kliihe devrede
ceklerdir. 

Ekrem hey in T orosta yapacagi 
tetXikattan bir iki ay ao,;ra dag• 
cthk klhiibiinden bir heyet te teh· 
rimizden hareket ederek .T oroa 
Claglarma ~tkacakhr. 

Ruhsats1z el illnlar1 
Son gUnlerde el ilAnlar•n•n 

belediyeden ruhsat altnmaks1z1n 
dagaldtga goriilmU~tiir. Halbuki 
el ll&nlarman da ilan resmine tabl 
olduklara goriildiigiinden bundan 
1onra belediyeden ruhsat altnmak· 
awn hi~ bir el ilAnmm daitblma· 
11na mOsaade edilmemesi belediye 
tarafmdan bir tamimle bildiril
mittir. 

Zavall1 yavru 
c;~rtl ~1plak sokaga 

atdmi§ 
tfopkaptda ~oban ~aVUf mahal· 

lesi bek~isi diin gece sababa kar· 
fl mahalle camiinin arkasmdan ge
~erken bir ~ocuk sesi duymuf ve et
raft aratbrmca cami duvartmn 
Clibinde ~ml~tplak bir yavrucagtn 
tatlar iizerinde aglayip tepinmek· 
to oldugunu gormiittiir. 

Yavrucak tahminen on bef giin· 
liik bir erkek ~ocugudur. {:ocuk 
~trll~tplak ve etrafmda Cia hi~ 
bir fey hulunamadtgl i~in hiiviye· 
ti anlatilamamtthr. Bek~i ~ocugu 
merkeze gotiirmiit ve yavrucak 
Dariilacezeye teslim edilerek keD
Cliaini bu vaziyette sokaga atan· 
Jar hakkmda tahkikata batlan• 
mttbr. 

· -- Son zamanlarda Fransa, mad~nlerde ~aii~an· Lehli ameledeD mnhlm bir ktsmtnl memleketlerine 
gondermektedir. Buna sebep Lehli amelenin itaatsizlikte bulunmast ve tahrikAt yapmastdtr. Yukar1dakl 
resimde memlekctlerine ionderilmek Uzere istasyonda bekliyen ameledeo bir kasmt, ailelerile birlikte 
gorUnUyor. 

Ya,astn g ·· riiltii! 
lstanbulu ne tomar tomar ha· 

ztrlanan tehir planlan, ne de hii
dai n~it yeti~en alayh tehir mii· 
tehasstslanmn fikirleri imar ede-
medi. Fakat biz 'ehri imar i~in 

gayet orijinal, yer yiiziinde hi~ 

tathik edilmiyen bir usul bulduk. 
lstanbulu ne ile imar edecegiz 
biliyor musunuz?. Giiriiltii ile ... 

Hayret etmeyiniz. Miisaade hu· 
yurun da anlataytm. Diinkii gaze· 
telerde miihim bir haber vardt. 
Son giinlerde ihelediye fazla cii· 
riiltii eden seyyar esnaftan ta
mam 1000 lira ceza almtf. Daha 
sulh mabkemelerine verilen bin· 
1erce giiriiltiicii varmtf. Bunlarm 
da dava.st goriildiikten sonra 
10,000 liraya yakm para cezas1 
toplanacakmif. Giiriiltiiden alma· 
cak bu para ~ehrin imarma sarf ~ 
lunacakmtf. 

ltte giiriiltii sayesinde bir tehri 
miikemmel surette imar edebile-
cegiz demek. ~imdi ben dttartda 
bir giiriiltii iljitsem, hatta bu gii
riiltii uykumu bile ka~trsa, hi~ 
ktzmtyorum. tlyle ya adamcagtz• 
lar bin bet yiiz kere: 

-Kerner pathcan!.. 
3000 kere: 
- Dolmahk biber!. diye bagtr• 

salar tehrin bir taraft imar edil
di demektir. 

1,000,000 kere talimatname hi .. 
lafma «sulu limon!» diye bagtr
salar Unkapant kopriisiinii yap
ttrdtk gitti. 5,000,000 kere gene 
talimatnameye mugayir olarak 
«kaldtrtm taft gibi tartk doma· 
tea!» diye aeslenseler Halici mii· 
kemmel e.urette temizletebilece
giz. 10,000,000 kere: « T ekirdag1 
tekeri ... Kesmece pazart!.» diye 
bagtrsalar uzun zamandanberi 
diitiindiigiimiiz asri stadyomu yapo 
brddc gitti. 

5,000,000 kere «Sultanselim ine 
ciri ... » diye bagtrdtlar mt?. Asrt 
helalart yapttrddc gitti. 

60,000,000 kere «Bursamn yar• 
mast!» diye seslenseler yeni tehir 
tiyatrosu binas1, aui 1c:onservatu• 
var binast oldu gitti .. 

ltte tehir boyle imar edilir. 
~:mdi ben sokakta g:\•i:ltii eden, 
avaz avaz: 

- Bostan patltcant!. diye ba· 
gtran sahctya tehrin imart i~in 
~ahtan bir kahraman nazarile ba· 
ktyorum. Yatasin giiriiltii! •• 

Hikmet Feridutt 

Parlamentolar ve Balkan 
konferans1 

()niimiizdeki tetrinievvelde Ytl· 
dtz saraymda toplanacak olan 
milletler aras1 parlamentolar ve 
Balkan konferanslarma gelecek 
olan murahhaslarm Jehrimizdo 
kaldtklart zamana miinhastr ol· 
mak iizere tehrimizdeki oteller· 
~en bir ktsmt fiatlerini indirme
ge karar vermitlerdir. 

Bundan batka otellerin konfor 
feraiti ve servisler ISlah edilecek· 
tir. 

earpma yUzOnden kavga 
Arif isminde birisi ~itli cadde

sinden ge~erken yolun kenarmda 
oturan T evfik isminde birinin 
aandalyasma kazaen ~arpmttbr. 
Bu ~arpmadan hiddetlenen T evfik 
efendi ltiifretmit ve cadde orta· 
•unda kavga batlamt~br. 

Kavgada Tevfik sandalyayi 
Arif.in baRina vurarak tehlikeli . 
aurette yaralamtthr. Arif hastane-
ye kaldtrtlmt" Te.,fik yakalamp 
adliyeye teslim edilmi~tir. 
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Prag mektuplart 

Prag felsefe kongresi 
merasimle a~ddt 

M. Benes nutkunda demokrasi 
buhran1ndan bahsetti 

Prag 2 (Hususi) - Sekizinci 
heynelmilel felsefe kongresi Prag
da parlak merasim ile a~xldt ve iki 
ay evvel kongre azasma gonderi
len program dahilinde faaliyetine 
ba~.ladr. 

Kongrenin a~Ihf merasimi bir 
~ay ziyafeti ile ba,Iadx. Latince 
(Verisat Vincit) ciimlesini muh
tevi rozetleri gogiislerinde ta,Jyan 
"ongre azalart, kendilerini biribir
lerine tam,hran bu ziyafeti miite
akip Pragm muhte~em parlamen
to salonunda toplandxlar ve {:ek 
maarif nazxrr Kra~marm riyaseti 
altmdaki miizakerata i,tirak et
tiler. 

Maarif nazm, kongreyi hima
yesi altma alan reisicumhur Ma
sarykin, muvaffakxyet temennile
rini ~ek~e ve franstzca teblig eden 

aozii muas1r Frans1z filezofu La
landdan dinledik: Zarif frans1z 
zekasile kongre azasma uzun al
lutlar vesilesi veren Lladand, «il
min ve hakikatin hakiki hemteri
leri ile tamtmak» tan miitevellit 
bir heyecan i~inde «FransJz felsefe 
cemiyeti» nin, «Fransa enstitii
sii» niin celam ve muvaffak1yet te
mennilerini tehlig ettikten sonra, 
1900 de beynelmilel ilk felsefe 
kongresini tesis eden (Xavier Le
on) dan bahsetti. 

Paris hukuk fakiiltesi profesor
lerinden Bartelmy, arkadatt La
landm temennilerine ittirak etti. 
Sonra halya, Almanya, Yugoslav
ya, Bulgaristan, Japonya, fngilte
re, Hollanda n:urahhaslarx aoz 
soylediler. 

Sekizinci felsefe kongresinin I 
a~xht merasiminde bulunurken 
dikkatimizi celbeden iki noktaya 
itaret edelim: 

Bunlardan biri, muhtelif azala
rm ve bilhassa M. Benesin itaret 
ettigi ve'rhile kongrenin tam ma
nasilc hi1· felsefe kongresi olmak- } 

...................... ~ 
. BU PERDENiN ARKASIItDA 

B0Y0K POLIS ROMANI 

Buyiik /ormada 182 sahife 

Fiyeti : 40 kuru~ 

AK~AM I{ITAPHANESI 

·~ ......................... . 
SABAY --~ ~~ .................. ~ 

12 Eyl!il bu ~ar~amba ak~ama ( Eskl Glorya ) slnemasa 
12 :Eyllll <;ar~mba ak~am1 tam saat 
21 de yeni mevsim it;in kap1lanm 
a<;1yor. llk programda: Bnynk artis 

DOUGLAS FAiRBANKS'm 
zevccsi Mary Pickfonl'dan aynld1ktan 

sonra ~ovirmi~ oluugu en bllyl)k 
filmi olan 

ASRiROBENSON 
Muazzam ve muhtc~em filmint 

takdlm ecliyor. United artists ntmldir 

.Fiatlarda tenzilat : lkinci balkon vo I 
fotoy so, Hnsusi 50, !..nks ball.;on 
70 kuru~. (2895} . _. 

12 Eylnl ~ar~amba gccesi saat 21 de 

MELEK 
Sinema:st yeni mevsiml 

CLAUTDET COLBERT 
RICARDO CORTEZ ve BABY 

LE ROY'un temsil ettikleri 

BAR SARKICISI 
Filmi ile a~1yor. 

SUMER 
( F.ski Artistik) sincmas1 

Y eni sinema mevsimini 

L i L i 0 A M i T A ve 
HENRi 6 A RAT 

tarafandan bir sureti fevkalade 
temsil edilen 

eALINAN ADAM 
gayet or1jinal ve muhte~em 

filmi ile a~ahyor. 
Dikkat: Fiyatlardaki bnynk tenez· 

zOialtan islifade etmek isteyenlerin 
sinema 
ZH111Ulr. 

gi~clerine muracaatlan la· 
(2420) 

·-, ... 
Beyoglunda kirahk apartlman 
lstiklal caddesinde ~·k sinema 
kar§•smda 156 No. Ia 1stiklal 
aparhmanmda bir daire kira-

· kxsa bir hitabeainden sonra sozii 
hariciye naztrt Bene$e verdi. <;e
koslovakyamn muasxr filezof ve 
i~timaiyat~xlarmdan olan ve 
• kendisinin ifadesine gore - nasxl
aa siyaset sahasma ahlmxt- bulu
nan Bene~, bir saate yakm siiren 
lconferansmda bir taraftan kon
grenin gaye ve faaliyetini ~izdi, 

ole taraftan kendi felsefesinin ana 
scciyesine i'aret etti. Kongrenin 
gayesi, tamamile felsefi olan ve 
ilim felsefesine temas eden mev
zulardan ba,ka zamamm1zin iliti
mai hayatmdan miilhem miihim 
bayati meselelerle me,gul olmak
br. Bu meseleler hir noktada top
lamyor: Demokrasi huhram. 

tan ziyade adeta i~timai ve siyasi 
ilimler kongresi halini almasxdtr. 
Goriiliiyor ki asnmtzm son dere
ce muglak bir ~.ekil alan i~timai 

yataYJ~t, hu yataYifin dogurdugu 
meseleler, yalmz i<;itmai ilimlere 
degil, as1l felsefeye de tesir ediyor 
ve felsefi tefekkiirii «cemiyet» 
mihveri etrafmda ~evirmege baf
hyor. Bundan evvel aktedilmi~ 

olan yedi felsefe kongresinin hi~ 
te arzetmedigi bu hususiyeti, se
kizinci felsefe kongresinde gor· 
mekligimiz, yirminci asrm ortas1· 
m tetkil eden halkamn i~timai fel
sefeye verdigi {.iddet itibarile haiz 
oldugu ehemmiyeti gostermek
tedir. 

,. 1 Frans1zca sOy.JQ •(2421).- 1 

! TAKSIM ' 

hkhr. Gormek i~in kap1caya 
kiralamak i~in Bah~ekapada 
Ta§ Han 29 No. Umiim Em· 
lak Acentesine miiracaat. 

M. Benese gore hu huhranm 
halli, her ~eyden evvel fert ve ce
miyet miinaseheti hakkmdaki dii
~iincemize baghd1r. F ert, hiirriyet 
istiyor. Devlet ise cemiyetin kol
lektivist temayiil!erinin muhaf1zi 
Ye miidafiidir. Bu ikisi arasmda 
ahengi nasxl bulmah? <;ek harici
ye nazxrmm, kongre azasl tara
fmdan ui'un uzun alkr{lanan bir 
\•ecizesine bak1hrsa «hiiyiik adam
larm biiyiikliigii, i,te bu ahengi 
bulmaktaki muvaffakJyetlerile ol
siilmelidir.» 

Hili hir as1r, asrtrnlz kadar 
fert - cemiyet miinasebetini kan
tlk bir hale getirmedi. M. Benese 
gore felsefe kongresi, miicerret 
mete.fizik meselelerden ziyade, 
giiniimiiziin cl ile tutulur mesele
lerile alakadnr olmah. Nitekim 
kongre bu alakayz gostermittir. 
Filhakikn daha fimdiden bizc da
gJhlan programda sxklet merkezi
ni, i~timai felsefe etrafmdaki me
seleler i'gal etmektedir. 

~ek hariciye naz1n, kongrede, 
meusup oldugu memleket ve mil
letten bahsetmekten kendisini me
nedemedi. Maamafih bu haleti ru

hiyede haks1z degildir. Sozlerini 
bitirirken milli ~ek dehasmm, 
fert ve cemiyet arasmdaki ahenk
sizligi halledecel{ anahtar1 buldu
gunu ve bu dehamn bugiin Ma
zarykte temessiil ettigini ilave etti. 

Uzun bir alklfln arkas1 axra 
Prag belediye reisi, Prag halk1 na
mma kongre azalanm selamladt. 

Prag edebiyat fakiilteai: reisi 
Fischer de, <;ekoslovakyanm Ef
latundaki «Filezoflar cumhuriye
ti)) ni tahakkuk ettirdigini soyle
dikten sonra sua, muhtelif mem
leket murahhaslar1na 1.eldi. Ilk 

·--

t~aret etmek istedigimiz ikinci 
nokta, kongrede muhtelif dev!et
lerin soz soyliyen murahhaslan
nm, kongreyi kendi millet ve mem
leketlcrine ili~n meseleler i~in 

miisait bir vesile saymalartdtr. Bu 
sebepten olmahdxr ki mesela hal
ya murahhasx, adeta fa,izmin 
methiyesini yaph ve kiirsiiden bir 
fatist selamx ile aynldt, bu tarz 
selam, kongrenin hayretini mucip 
oldu! 

Alman murahhasr, Kant ve 
Nietsche felsefelerinin bir te,rihi
ni yaphktan sonra, zamammxzm 
bu iki filezofun kanaatlan arasm
<la yap1lacak hir terkibe muhta~ 
olduguna i~aret etti. Fakat, Al
manyadan hicret etmi~ sosyal - de
mo]~ratlara pek miisait bir muhit 
olan Pragda laztm oldugu kadar 
alkx~. tophyamadx 

Bulgar miimessili, <nrk, din, dil 
kardeti olan bir milletin i~inde» 
Bulgar felsef eaini temsil etmckten 
dolayl magrur oldugunu soyledi. 
Goriiliiyor ki bu kongre tezahiirii 
bile, felsefi miilahazalann milli 
hudutsuz ve vatansrz bir tefekkiir 
olmaktan ziyade i~timai, milli en
ditelerin siiriikledigi fikir hamle
leri oldugunu atiik~a anlatmak
tadlr. 

Kongrede Tiirkiyenin bir payi 
var m1? Kongre programmm bir 
~ok i~timai ve siyasi meseleleri 
i'rinde bir ka~ tane de Tiirkiyenin 
ge~irdigi buhranlara, inkxlaplara 

I Belediye Bah~esi 
Bugiin I Saat 17 de ve gece saat 22 de 

~ gayet zengin Varyete Program1 
' (2401 )# 

I BO s J 
lt;tanbul 8 EyiOI 1934 

( Ak~am kap3m~ fiatleri) 
Esham ve Tahvllat 

tst. dnhill 9U,- 1'.1 B. llamiline 10 
Kuponsuz 1933 • MOt'ssic; 105 
lttikraz1 97,- T. C. Mcrko~ 
'Cuitnrk I ~8,40 Bnnkas1 r;r, 

• II 27,30 Auadolu hisse 26,90 
• 11I 27,40 Telefon 11 

.Mnmessil I 48,5() 'l'erkos 18 
• li 4 7,46 ('1mento 12 
• III - lttihat de~ir. 18,60 

1~ Banl.mn 10 ~ark • 0,86 

Para ( Cek Uatlerl) 

Paris 12 OG' Sof\·a GIJ,1:,25 
I.ondra 620:50 rra~ 19,11,60 
Nev York Sl 1 3erlin 2,00,50 

n O(i ... 0 .Mndrit 5,81,7fJ 
lllilnno £',. • 1 B£•lgrat 31,01,50 
Atlna 83,2l,lo Zloti 4,!H, 2G 
Cenevre 2,43,G3 Pc:1go S,94.7o 
lknks(ll 3,38,90 Bukro~ 79,8J 
AmsLNdam 1,17,38 Moskoya 10,~7, 75 
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bugiin i~inde bulundugu vaziyet
lere ili~n mevzular bulunmah, 
bir araya gclen diinya miitefekkir
lerine Tiirkiyeye ait ~eyler an!n
tllmahydt. Bugiin ihmal ettigimiz 
bu giizel i~i, hi~ degilse istikbalde 
temine ~ah,mahyaz. Keza Prng 
parlamento binasmda milli gurur
Iarmt gostermek, milli lisanlarmx 
itittirmek vesilesi bulan milletler 
yamnda, Tiirk milletini de gor
megi, Turk dilini i{.itmegi goniil 
~ok isterdi. Bu liizumlu noktay1 
da yarmki kongreler i~in hazula
mak endqesinden geri kalmamak 
lazrmd1r. 

Kongrenin miizakereleri: arasm
da «Aktarn» okuyucularmt ala
kadar edecek olanlan miiteakip 
mektuplar1mda bildirecegim. 

ZiyaeJclin F_ahri 

Vefa- Kumkapa kiDpleri aynld1 
Anadolu ajansmdan: Bundan 

evvel ajansxm1z tarafmdan aynla
cagt iliin ve kliip heyeti tarafmdan 

tekzip edilen Vefa ve Kumkapx 
kliiplerinin ayral:na hadisesi 
kliipte toplanan hir ltongrc kara
rile teeyyiit etmiflir 

7-S-934 ten itibaren her iki 
kliip kendi sahalarmda ayn ayn 
~ah~acakbr. 

Kliip kongresi, her iki tarafm 
azalarile pek kalabahk obnuq, 
kongreye Istanbul mmtaka ikinci 

reisi Fethi Tahsin bey riyaset et
mi' ve tick samimi bir hava i~in
de ge~mittir . 

Carnian lnnlan fenerler 
Oskiidarda Sultan tcpesindeki 

umuma mahsus fener ve lambala-

nn ~ocuklar tarafmdan ablan ta,
larla lnrtldxgt ve bu yiizden bu 

civardaki sokaklarm geceleri ka
ranhkta kaldxgt goriildiigiinden 
fenerlerin yeniden yap1lmasi i~in 

Oskiidar belediyesi belediye reisli
ginden tahsisat istemittir. 

Belediye bu tahsisatl verccektir. 
I Bundan sonra \iehrin her semtinde 

kxr1lan fenerlerin vakit kaybedil-
meksizin hemen camlarmm yaptl
masl i~in tedbir almi,br. 

I 
1 lki lmr§un h1rstz1 mahkOm oldu 

Ismail ve F eto isimlcrinde iki 
ki~i Siileymaniye medresesinin 
kub belerindeki ku~unlara ~alarlar
lten dcvriyeler tarafandan ciirmii 
me~hut halinde yakalanarak ad· 
liyeye teslim edilmi~lerdi. 

Bu iki kur§un husazanm agu 
ceza mahkemesinde muhakeme· 
leri yapalmat ve ikiai de birer 
sene ve iki,er ay mnddetle hapae 
mahkiim edilmi,Ierdir. Azala hu· 
aazlar bu kadar mtlddette emniyeti 
umumiye nezareti albnda balun• 
durulacaklardar. 

9 Eylull934 ~ 
-~ 

Leyli meccani 
talebe miisabaka 

imtihanlart 
Ankara 7 (A.A.) - Maarif vella~ 

letinden bildirilmiftir: r.l 
915 nwnarala kanunun huki.imleri da 

hilinde maarif vekaletinin idaresindeki 
li1e ve orta mekteplerde )eyli meccaai 
olmak istiyenlerin musabaka imtihanla .. 
ra af8iadaki esaslar dahilinde yaptlacak• 
br: ' 

1 - Miiaabaka imlihanlan 30-9-
1934 pazar giinu saat 9 da ba,byacak• 
br. : 

2 - Miilabakaya i,tirak e<lecekleri.o ~ 
muracaatlan 29-9-1934 eylul cumarebi I 
giinu akpamma kadar kabul edilecektir. ~ 

3 - Leyli meccanilik miisabaka imti· 
hanlanna i,tirak edeceklerin vaziyetleri 
ve ibraz edecekleri vesikalar mudiirlc r 
tarafandan tetkik edilecek, liizum gorii .. 
liirse veki.let~e tahkikat yap1lacakbr ' 

4 - Leyli meccanilik musabaka imti• 
hanlanna i11tirak edecek namzetlerin hai:J 
olmalan lizun eglcn prtlar funlard1r: 

A - Tiirk olmak «ecnebi tabiiyetin• 
deki Tu~ soyundan olan ~ocuklar d• 
dahildir. » 

B - Lise ve orta mektepler talimat• 
namesinin her Simf i~n tesbit cttigi y~ 
badleri i~inde bulunmak. 

C - Bedcnce ve ruh~a basta, rna• 
liil, sakat ve kwurlu ohnamak. ~ 

D - Velisi kendisini tahsil cttiremi• 
yecek kadar fakir bulunmak. I 

E - ZekilSI, ~ah"'anlt{rl, ahlak1 men• 
sup oldugu m~tepten alacag1 folografJJ 
vesika ile sabit olmak. I 

5 - lmtiban sualleri her stn•f mec• 
caniligi i~n ayn ayn olmak uzere v~ 
"alet tarafmdan tertip olunarak gon
derilecektir. 

6 - Miisabaka imtibant, her vilayet 
merkezindeki liaede, lise bulunm•ylld 
vilayetlerde orta mekteplerde, orta mek• 
tep te bulun.nuyan viliyet merkezlerinde 
maarif idarsinde yapalacakhr. 

7 - lmtihan komisyonlan: 
Liselerde lise, orta mekteplerde orta 

meldep, maarif idaresinde maarif mii• 
durlerinin reialiii albnda tqekkiil e<le
cek komi.yon tarafmdan yap1lacakllr. 
Komiayon 3 muallimden mi.it~ekkil ola• 
cakbr. 

8 - Mi.isabaka imtihanlan: «Turk• 
r;e - edebiyat, riyaziye, tarih, cografya» 
derslerindcn ve tahriri olarak icra edi· 
lecektir. 

9 - Vekalet larafmdan gonderile
cek sual zarflan saat 9 da B!;alarak ta• 
lebeye teblig olunacakbr. 

10 - Musabaka imtihanlnrmm cevap• 
Ian bu imtihanlar i~ vekalet tarafln• 
dan gonderilmi~ olan kag1tlar iizerine 
yazdacakbr. 

11 - 1mtihan kngttlan mii!turlenmi· 
yecegi gibi hi'" bir suretlc de i,nretlen• 
miyecektir. 

12 - Talebe cevaplan yazarkcn 
miisveddelik ka&ltlar kullanmtyacakbr. 
Y almz riyaziye imb'ham i'"in miisvcdde• 

• lik kagat verilcbilir. 
13 - lmtih~nlar, 3-5-934 tarih ve 

25,111 ve 6-5-1934 tarih vc 25,240 
numarab tamimlerin tahriri imtihanla
ra ait hiikumleri dahilinde ynptlacakttr. 

14 - Miisabakn imtihanlannt yapa• 
cnk olan hcyetin rcisi, usulune muva• 
flk olan miiracaatlan kabul ile v-artlan 
haiz olanlann adlarma vc htiviyctlerini 
tesbit cderek l<e.'ldilcrine fotografl1 bi• 
rer vcsikn verecektir. Ancak bu vesi· 
kaya ibrnz edenler imtihanlarn i~tirak et• 
tirilccektir. • 

15 - Vekalet numara ol~Ulerini bir
lCflinnek maksadilc imtihm kag.tlan:n 
merkezde tetkil< ettireccktir. 

16 - Turk~e vc edebiyat imtihani 
30 eylw pazar, riyaziyc imtihan1 1 te~· 

rinievvel pazar~esi, tarih - cografya int'" 
tihruu 2 te,rinicvvel sah giinii icra edi
lecektir. lmtibanlann kn~ saat siirecegi 
sual zarfmm iizerinde yazahdtr, 

17 - Y ukandaki ~rtlar daihlinde 
)eyli meccanilik imtihanlanm kazanan!a· 
nn adlan vckalet tarafmdan gazctclerle 
ilan olunacakbr. 

18 - lmtihanlardn mii .. avi derecedo 
muvaffak olanlardan ,ehit ~cuklan t~ 
cih olunacaldtr. 

1mtihanlnnn icra edilecegi yerlerin 
listesi ~dadtr: 

Adana erkek lisesi, Ankara ktz liscsi, 
Antalya crkek l~i, Afyonknrnhisnr er• 
kel: lisesi, Bursa erkek lisesi, Bahkesir 
erkek 11sesi, Diyanbekir Jiscsi, Dcni.Ji 
lisesi, Gazianlep lisesi, Gnlatasaray !i• 
scsi, lz.mir erkek lisesi, Kars lisesi, Ka~· 
tamonu lisesi, .Kayseri liaesi, Konya li• 
scsi, Kiitahya lisesi, Malatya lisesi, Satn
sun lisesi, Sivas lisesi, Tmb:zon lis~si, 
Y oz.gat lisesi, Amasya, Aydm, Bilecik, 
Bitlis, Bolu, Burdur, <;anakknle, ~an'" 
km, ~orum, Eli.ziz, Erzincan, Gi~un, 
Giimii;mane, hparta, lzmit, Mugla; 
Karklareli, Ku,ehir, Manisa. 

Tepeba~1 belediye uah~csiode Bu nk~a!l1 
saat 18 • 20,30 a kadar Schir baudo 11 

saat 21 - 2! e kadar Caz, Muzik, Dan., 
Zeybek oyunu, LUkas Hayat, KaragM, 
Haz1m bey tarnfmdan duhul1ye 6 ~r. 

Ketrubat 26 kurut 



9 Eylul 1934 

UN HABERLERi 

Egede iiziim ve 
incir fiatleri 

Oziim fiatleri yiikseliyor 
incir deger fiati 
bulamam1~br 

'furkofis lzmir §ubesinio hazr 
lad•it baftahk bir rapora g&ro 
Oznm fiatlerl yiikselmektedir. 
Piyasa saglam ve normaldir. B!r 
hafta i~inde bor~ada 17,077 ~uyaJ 
iizUm aatalma~br. Limamm1zdaa 
yaptlan ibracat miktar1 939,443 
kilodur. 

Ce~en hafta ile bu hafta ara• 
amdaki ihracat fark• lebe olarak 
138,733 kilodur. 

lncirler; laytk oldugu fiati hula· 
mam•~br. Siizme mal azami 13 
kuru~a sablmaktadar. Borsada son 
haftada 8448 ~uval incir sablDllJ 
ve 627,468 kilo incir ihrac olun· 
mu~tur. Palamut piyasasmda son 
giinlerde goze ~arpan bir hareket 
vard1r. 195 • 450 kuroJ aras10da 
1929 kental palamut sablm1~hr. 
lhracat, 165,800 kilodur. 

Bakla: Ahct ~oktur, mevcut 
mal piyasada nzdu. Bu hafta 1200 
~uval muamele olmu$tur. 

lzmirde incir, Oztim sat111 
lzmir 7 (A.A.) - Eyluliin bi

l'inci giiniinden altmc1 giinii alqa
mma kadar bir hafta i!rinde iDDir 
borsasmda bet kuru~tan on :ii~ ku

.ru~ otuz paraya kadar 1650 ~uval 
incir, yedi kuruttan on dokuz ku· 
n.,a kadar 32,632 ~uval iiziim sa· 
lllmtthr. \ 

I 

Yumurta ihrac1 
Tiirk ofisi yeni bir 
nizamname yapta 

Tiirkofis yumurta ticaretini tan· 
zim etmek ve ihracatrm arttrmak 
maksadile bir Y1Jmurta nizamna
mesi yapmtfllr. Nizamname Sam
sun yumurta kongresindeki esa ... 
lar dairesinde yapllmitbr. 

Nizamname mudbince, yumur
ta ihracab kontrol edilecektir. 
Bundan batka yumurta ihra~ ede
cek iskeleler tayin edilm4.tir. 

Yumurta nizamnamesi lktisat 
vekaleti tarafmdan devlet fUra
ema gonderilmi,tir. 

Ankara hlfz1ss1hha llboratuva
rmda bir patlama 

Ankara 6 - Yiiksek z~raat 

enstitiisii htfztuthha li.boratuva
rmda bugiin eterin palllamas1 yii
ziinden yangm ~Jlomf, fakat atet 
~abuk sondiirulmiittiir, ·labora-
tuvar tefi Hamdi bey hafif~e ya
ralanmtt ve ba.staneye kaldtr~l· 
mtt:hr. 

Bulgaristan m1s1r ihrac1 
yasalm• kaldtrd• 

tJ'icaret odas&na gelen bir habe
re gore, Bulgaristanda kepek ve 
m1s1r ihracab i~in kullan1lan mem
nuiyet kaldlrtlmithr. Bulgariatan 
·bu sene 30 bin ton mi.IStr ihra~ 
edecektir. 

Llstik va deri ayakl,abl, 
soAuk hava depolan 

l'icaret odas1 meclisi bu hafta 
i~inde toplanarak ~oktanberi oda· 
y1 >i~gal eden meseleleri tetkik 
ed·ecektir. Bu meseleler fUnlardtr: · 

1 - La"Stik ayakkaht, ve deri 
ayakkabt reka.beti. 

2 - Soguk haxa depol~rmtn 
tarifeleri. 

Tiirk-:. Yunan 
' 

dostlugu 
Yunan gazeteleri hararetli 

makaleler yazJyorJar 

· Atina 8 (A.A.) - Gazeteler, 
hariciye naz1n M. Maksimosun 
Tiirkiyenin Milletler cemiyeti mee
lisindeki yan daimi azahi'Jna 
namzetligine miizaheret edecegi 
hakkmdaki sozlerini ehemmiyetle 
kaydetmektedir. 

Messager d' Athenes gazetesi 
batmakalesinde Turk • Yunan 
dostlugunun samimiyetini kaydet· 
tikten sonra Ankara itilifname• 
sinde huna miiteallik maddeyi zik
rederek diyor ki: 

« Bunlar ba•it hirer sozden iba· 
l'et degildir. Bu maddeye hususi
yet veren, tatbikini kolay ve zevk
li yapan ve miinhastran ahdi mii· 
kellefiyetlerin .soguklugunu iize
rinden atan fey bu maddenin yal· 
mzca bir miikellefiyet kurmak 
·i~in yaztlmlf olmama.stdir. Bu. 
madde, iki memleketi yakmla~h· 
ran ihtiya~Iardan ve samimi his
lerden gelen bir vakxamn teyidi 
olarak gayet tabii bir tarzda mey
dana ~tkmJ~hr. 

Bu ikinci misakm aktinden da
ha ~ok evvel Yunan hariciye na· 
ztn Cenevrede f.unu samimiyetle 
soyliyebiliyordu: «Turk meslek
tattmla olan temaa o kadar kuv
vetli tesis edilmi,tir ki kendi mem
J.eketlerimiz namma soz aldJgannz 
vakit digeri namana da konUfU• 
yoruz.» 

Temizlik 
Nazi ftrkast mevcudu 2,5 

milyondan 700 bine indirildi 

Berlin 8 (A.A.) - M. Hitler, 
Nurembergte ne~rettigi yeni bir 
beyannamede ileride ba,hca vazi
fesinin fukaya ve te~kilatlartnt 

temizlemek oldugunu bildirmit· 
tir. 

~imdiye kadar yaptlan tensi
ka.tta iki bu~uk milyon olan fu
ka izaat 700,000 e indirilmittir. 
Bilhassa eski Immunist aza fn<ka 
ve te-tkilatlarmdan uzaldathrii
mt,hr. 

M. Titulesco Romaye gitmiyor 
Biikret 7 (A.A.) - Romanya 

hariciye naz1n M. Titiileskonun 
tetrinievvelde Romaya giderek M. 
Mussolini ile goriifecegi haberleri 
salahiyettar mahafilde .mevsimsiz 
telakki olunmaktadtr. 

BeiGikada hava manevralan 
Briiksel 7 (Hususi) - Burada 

biiyiik hava manevralart yap1}. 
mtfhr. Manevralar Fransadaki 
tarzda olmuttur. Maamafih bu
rada tayyareler dii~mam piiskiirt
mii!tiir. YalnlZ bir ka~ tayyare 
Briiksel iizerine gelip bomba ata· 
bitmittir. Sis, tayyarelerin hateke .. 
tini kolayla.tbrmtttlr. 

Romanya batvekili BOkrete 
dondU 

Belgrat 8 (A.A.) - R-omanya 
ba~vekili M. Tataresko Belgrat
tan aynlml!Jhr. istasyonda hatve
kil M. Uzunovi~ ile hiikumet er
kam ve diger bir ~ok zevat tara
fmdan seli.mlanmt!Jhr. 

lspanyada umumt grev 
Ma·drit 8 (A.A.) - Umumi 

grev 22..4-34 te oldugu gibi ve aynj 
t,eraitle yartn ilin olu!!a~a.kttr. 

AK$AM Sahife 5 

GONON MESELELERI I HAFTALIK SIYASIICMAL 
.... 

Sovyet Rusya ve 
Milletler cemiyeti 

Milletler cemiyeti meclisi Cenevrede 
topland•, yakmda umumi i~timalara da 
baJianacakhr. Bu miinaseb~tle her ta• 
raftan hariciye lUWl'lan, diplomatlar Ce
nevre pehrine gibnitJlerdir. 

Cemiyeti akvam toplantiianna hazir
IIk- Fransan1n Sar muht1ras1- Balt1k 
hiikiimetleri misak1 imzaland1- Deniz 

silahlar1 miizakeresi 

Bu defa Ce!!_evrede miizakere edile• 
cek meseleler arasmda en miib.immi 
Sovyet Rusyarun Milletler cemiyetine 
kuwiidur. Milletler caniyetine dalu1 
devletlerin biiyiik bir bau buna taraf
tardu. Fakat baza kii!riik devletler, muh· 
telif .ebepler dQ!ayuile bu hususta te

reddut ediyorlar. Hatti bir ku1111 Sov· 
Yet Ru.syuun MiUdler cemiyetine ka-. 
buliiae aleybtar bulunqyorlar. 

Her ,eyd• evvel fUDU .Oyliyeyim ki 
bu devletlerin aleyhtarlaitna aebep si· 
yasi ve i~tima.i dii~iinceler degildir. Bir 
zamanlar bir ~k devletler, idare tekU 
biisbiitiin ba,ka olan Sovyet biikiime· 
tile temastan ka~IDlrlard1. Bugiin bu 
k~lD.lna kalmamitJhr. Bilakis Sovyet bii
kUmetile ada temas tesisi Jiizumu her ta• 
rafta an~1~hr. 

Buna r~ bazJ hiikUn1etlerin, Sov· 
yet hiikU.Uetinin MiUetler c:emiyetine 
girmesine aleyhtar bulunmalarma se· 
bep nedir? Bu aebep sni iktisadidir. 
Sovyet Rusyantn boykot edilmiJ gibi 
bir halde kalmast iktisadi menfaatle

rine uyan bir ka~ devlet bu biikUmctin 

Milletler cemiyetine kabul ed;ilmeaine 
aleyhtar bulunuyor. 

Avrupa gazetelerinin verdikleri ma
lUm&ta gore aleyhte bulunan devletlerin 
ba~mda bvi~re geliyor. isvi~re petrol 
it~lerine biiyijk scrmaye yabrou,ttr. Sov• 
yet Rusyarun bir petrol memleketi ol· 
dugu malirmdur. lsvi~e sermayedarlan 
Sovyet hiiklimetinin ~etler cemiyeti
~e kabulii aleyhinde bulunm.asa i~ia hii
kumet ii::.erinde biiyiik tazyik yapm.ak
tad~r. 

l$vi~r~en sonra Hollanda gelir. Hol
landa da aynj sebep dolaytsile Sovyet 
Rusyantn Milletler cemiyetine kabuliine 
aleyhtardir, maamafib Hollandanan son 
daki.kada lehte rey vennesi ihtimali ~ok 
kuvvetlidir. 

Bt.PJlardan b~a Bel~ika, cenubi 
Amerika memleketleri vardU'. Bu hiiku· 
metier k~toliklerin ~iddetli propagan
dasa dolayt:sile aleyhte vaziyet almt~lar· 
d1r. Macaristan ve Kanada henuz karar 
vennemi!llerdir. 
· ingiltere ve Fransa mevcut mii,kiilleri 
yenmek ve miisait bir zemin hazJrla
mak i~in faaliyetle ~ala,IY'orlar. Bu faa
liyet iizerine henuz miitereddit bulunan 
bir ktsun devletlerin tereddutten vaz 
g~ec:ekleri muhakkakbr. ~~~ halde Sov
yet hiikfunetinin bir ka~ muhalif reye. 
k~1 biiyiik bir ekseriyetle kabuliine 
rey verilmesi beklenebilir. 

Daimt tramvay tarifesi 
Naf~a vekili Ali beyin Ankar&· 

ya avdetinden sonra tramvay -?ir
ketinin murahhaslarmdan miite· 

tekkil bir heyet Ankaraya gide

rek halen tatbik edilmekte olan 
muvakkat tramvay tarifesini ta-

kip edecek olan daimi tarife et
raflnda vekaletle temas edecektir. 

Tramvay tirketi Naf1a vekale
tine yeniden miiracaat ederek ev-

velce yeni hatlar in~s1 i~in balk
tan ahnan fazla iicretlerin iadesi 

meselesi etrafmda baz1 miitalealar 
serdetmittir. Vekalet heniiz buna 

cevap vermemi~tir. 

Avrupa siyuetinin merkezi s•k· 
leti tekrar Cenevreye g~ti. Ce. 
miyeti akvam meclisi agustosun 
yediainde ve buyiik meclisi de 
onunda toplanacagm-dan biitiin 
Avrupa hiikumetleri ve siyasi ziim· 
releri bu toplanttlarda takip ede
eekleri hareket hakktnda haztrhk
ta bulunuyorlar. Menfaatleri miit· 
terek muhtelif devletlerin harici
ye naztrlart kendi aralarmda kon· 
feranslar yaptyorlar. 

Projeler ve teklifler haztrlam
yor. Akti tasavvur olunan muahe
de ve misaklara ait ihzari yahut 
nihai haztrltklar tesri olunuyor. 
Biiyiik ve kii~iik devletlerin viikela 
meclisleri son i~timalanm hep bu 
meselelere hasretmi,Jerdir. 

Biiyiik bir siyasi faaliyet arife
sindeyiz. Cemiyeti akvam toplan
ttlan yaz tatili ve siyasi vaziyet 
ve ahvalin miisaadesizligi yiiziin· 
den gevtemill olan siyasi ve diplo
masi faaliyetlere bir ba~langi!r ve 
lefvik tetkil edecektir. Bunun i~in 
yalmz Avrupanm degil biitiin 
diinyamn dikkati ~imdi lsvi~renin 
Cenevre fehrine dikilmi~ bulunu· 
yor. Harp tehlikesinden endi~e 

edenlerin son iimit ve tesellisi de 
Cemiyeti akvamm yeni toplanh
landar. 

Fransanm Sar muhtuas.-
Bu haztrhklarm en miihimmi 

Fransa hiikumetinin timdilik Ce· 
miyeti akvam idaresi altmda bu
lunan Sar havzas1mn mukaddera
tnu tayin edecek reyi amm muh
temel neticeleri hakkmda ha::nr
ladagt muhhradtr. ~imdiden Ce
miyeti akvam katipligine ve mec
lis azast devletlere bildirilen bu 
projeden esas maksat rey verecek 
Sarhlar iizerine siyasi tesir yap
maktir. 

~iinkii bu muhllrada Fransa 
Sar havzasmm Fransaya ilhak1 
yahut Cemiyeti akvam idaresinin 
idame-si lehinde rey veirldigi tak
dirde hukuk ve iktisadi cihetten 
pek ~ok menfaatler vadetmekte
dir. Sarhlar halis Alman olduklarl 
halde kendilerine Franstzlarm ha
iz bulundugu her tiirlii hukuk ve 
imtiyazat verilecektir. 

Cemiyeti akvam idaresinin de
vamt lehinde rey verildigi takdir
de havzada Frans1zlarm tasarru
fundaki madenler gayet ucuz fiat
le Sarhlara buaktlacakbr. Fakat 
Sarhlar Almanyaya iltihak lehin
de rey verdikleri takdirde Fransa 
madenlerin ve tesisatmm bedeli
oj,n peti.n olaralt verilmesinde ts
rar edecektir. 

Bir taraftan sosyalistlerin ve 
Almanyadan ~1kanlan gayri mem
nunlarm yapbklart propaganda
lara inzimam eden Fransanm yagh 
ve karh vaitleri Sarhlarm mllli ve 

350 Franstz seyyah1 geldi siyasi du,iincelerine- gatebe edip 
Evvelki sabah tehrimize TeofH etmiyecegini zaman gosterecektir. 

Gotye vapurile 350 Franstz sey- Fakat Almanhk hissinin ~imdilik 
s:ok kuvvetli bulundugu aJikird1r. 

yah1 gelmittir. Seyyahlar buraya 
gelmeden evvel Mudanyaya 'llg- Balhk hDkOmetleri misakl 
ram1tlar evvelki giin bet saat ka- Finlandiyamn haricinde kalan 

ve kendisi gibi Rusyadan ayr1lan dar Bursaya giderek tehri ge-zmit-
Estonya ve Lettonya ve Litvanya 

lerdir. 
hiikumetleri kendi aralarmda isti-

Franstz seyyah1arl fehrimizde sari bir misak imzaladtlar. Riga-
' 

iki giin kalacaklardJr. Eyluliin yir- da imza.lanan bu misak mucibin-

mi dokuzuncu giinii de Homerik ce kendilerine taalluk eden her 
.ismindeki •biiyii'k ~eyyah gemitsile hangi meselede bu ii!r hiikumet 
febrimize 400 I~Uiz seyya~1 ge- evvel beevvel kendi ara.larmda is
lecektir. ' ti.tar~de bul~n~r~k ~ir karar_ Yer· 

mezden evvel siyasi harekat v~ 

tetebbiisa tta bulunnuyacaklardtr. 
Bu ii~ devletin harice karfl za• 

ytf kalmamalar1 i~in birletmek Iii· ~ 
zumunu ~oktan hissediyorlard1. 
F akat bunlardan Litvanya hiikiJ. .. 

meti, kendisine aidiyeti ;ddiasm• 
da bulundugu VilnaDin Leh~tan 1 

taraftnd•n it.gal edilmesinden dC)oo 
lay1 Sovyet Rusyasma temayiil et
mis olmas1 ve diger taraftan Me. 
mei meselesinden dolay1 Alman
ya ile hall ihtilafta bulunmas1 ii~ 
BaJtlk hiikUmetinin birletmesine 
mini oluyordu. 

~imdiki misak, bu meselelerin 
hari~ buak1lmasi 'artile aktedil
mi,tir. Y ani Vilna meselesinden 
dolay1 Lehistan ile Litvanya ve 
Memel meselesinden Almanya He 
Litvanya arasmda ~1kacak niza ve 
ihtilaflara diger iki Balbk devleti 
alakadar olmtyacaklardtr. Eston
ya ile Lettonyamn menfaatleri 
muttehit bulundugundan bu ikil 
devlet kendi aralarmda bir de as
keri ittifak aktetmi~lerdir. 

Deniz konferans1 
Londra deniz muahedesinin 

miiddeti bitmek iizere oldugun· 
dan bunun tecdidi hakkmda hayU 
zamandanberi alakadar biiyuk 
devletler arasmda temaslar yaplh
yordu. Lakin Japonya hiikumeti 
erkam bu mesele hakkmda kendi 
aralarmda bir karara gelemedik· 
lerinden ciddi muzakereler ba,
lamamt,h. 

Japonya hiikiimeti ahiren dev
letin deniz siyaseti hakkmda ta
kip olunacak hatt1 hareket hak
kmda yekdigerine rniisaadekarhk 
gostererek uyu~.mu~ olduklarmdan 
gelecek ay Londrada ingiltere ve 
Amerika ve Japonya devletleri
nin salahiyettar murahhas!ari 
hakkmda muzakereler ba,hya
cakhr. 

~imdiye kadar Japonya bahri
Ye nezareti Va~ington ve Londra 
muahedelerinin derhal feshedil
mesini ve Japonyanan tamamile 
serbest kaldaktan sonra miizake
relere ha,Ianmasmt istiyordu. Ja
ponya hariciye nezareti ise mua· 
hedelerin uluorta mef,uhiyetinin 
ilam biitiin mesuliyeti Japonyayal 
yiikleteceginden istical edilmeme
sine liizum gosteriyordu. !;iimdi 
husule gelen itilif mucibince Ja
ponya babriye nezareti feshin ila
nt bususunda tsrardan feragat et
mittir. Ancak Londra miizakere
leri neticesiz kald1ktan sonra bu 
~areye miiracaat edilecektir. 

Londra toplanhsmda Japonya: 
hiiyiik harp gemilerinin adedi hale:· 
kmda evvelki muahedelerde mev· 
cut nisbetin mevzuu bahsedilmi
yerek her devlete donanmas1 i~in 
tonilito hesabile umumi bir yekUu 
gosterilmesini ve bunun stmflara 
taksim ve tevziinde her devletin 
serbest olma.smt istiyecektir. 

Nurenberg kongresl 
Paris 6 (A.A.) - M. Hitlerin 

Nuremberg beyannamesini mev· 
zuu bahseden Erenouvelle gaze
tesi diyor ki: 

Beyannamede bir yeis degilse 
bile her halde bir hararetsizlili 
var~hr. Figar'?ya gelince, o da Nu• 
rerrt'berg tezahiirabn1n hir kon-
greden ziyade hiiyiik manevrala· 
ra benzedigini yazmaktadtr. 



Sahife 6 

TIBBI MOSAHABE 

Muz1r §Ualardan korunma ve 
renkli giiziDkler 

Gozlerin sthhatinde fazla I'tgm 
biiyiik tesiri vardtr. Bunun i~in 

gozleri fUalarm kimyevi ve haruri 
tesirlerinden korumak iizere renk
li gozliikler kullamhr. 

Camtn terkibine muhtelif kim
yevi maddeler kahlmast ile elde 
edilen renkli camlarm baztsmda 
lftgm fiddetini azaltniak, haruri 
ve kimyevi tualart massetmek 
hassaat vardtr. Bir~ok ahvalde 
gozlerimizi tttim mazanatlarm
dan korumak ihtiyacmt hissederiz. 

Karlardan akseden giin Iftgt, 
iiltra-viyole tualardan zengin ol
dugu i~in, gozleri yorar. Hatta ba
~~ kere ktzarhr, fiddetli goz ka
matmast ve bat- agnlan ile miite
rafik bir munzamma tabakast il
tihabt (kar oftalmisi) bile yapar. 
Bu itibarla karh sahalarda askeri 
harekat ve yolculuk yapanlann bu 
muztr tualardan korunmalan 18-
:ztmdtr. 

Riitubetli hava tabakalan ic;in
<fe iiJtra-viyole fualarm tesiri da
ha tiddetlidir. Deniz kenarmda 
viicudun daha c;abuk ktzartp yan
,!!gma dikkat etmitsinizdir. Plaj
lara devam edenlerde goz kanlan
mast ve kama,mast gibi anzalar 
coriilebilir. 

Giinet tutulmasmm safahahm 
ta kip edenler kimyevi fUalardan 
sakmm1yacak olurlarsa korliikle 
neticelenebilen vahim tebekiye 
hastahklarma tutulabilirler. 

<;ok kuvvetli Ittk veren macleni 
teJii am puller, hususile ( demi
w a.tt) lar, kimyevi tualan ile te
bekiye tabakas1m yorarak gorme 
kuvvetini azaltular. Suni Iflk ta 
gozii tahrit ederek elektrik oftal
misi denilen gayet miizic; bir has
tahk yapar. Kuvvetli projektorler 
alt:nda filim ~eviren sinema artist
lerinin gozlerinde lftk tromalar1 
c;ok goriiliir. En tehlikeli lambalar 
en c;ok iiltra-viyole fUal veren
lerdir. 

Elektrik lehimi yapan, izabe ft
rtnlannda, dokiimhanelerde, cam 
fabrikalartnda c;ahtan itc;iler ve 
gemi atetc;ileri tiddetli hararet ve 
Iftgm muztr tesirlerine maruz
durlar. 

«Ziya ve iiatra-viyole tedaviai 
tatbik edilen hastalartn gozleri 
muhafaza altma ahmr. Baz1 goz 
iltihaplarmda lftk hastayt c;ok ra
hatsJz eder. lf.tktan korkma tabir 
ettikleri bu hadisenin goz ac;hr
mlyacak kadar tiddetli oldugu 
vardtr. Bu gibi hallerde tttim bu 
miizicr tesirini azaltmak laztmdJr. 

Gozleri en iyi koruyan vapur 
dumant, yetil ve san renkli goz
liiklerdir. Vapur dumam gozliik
ler bak1r, kobalt ve demir oksidi 
ile elde edilir. I,tgm bir k1smm1 
l<estikleri ic;in goz kamatmasm
dan miitleki hastalara ve beyaz 
yollar iizerinde seyahat edenlere 
faydaltdtr. Bunlarm kimyevi fUa
lan massetmek hassalari zay1fhr. 
Koyuluklar1 numaralan ile miite
nasiptir. 

«Uranium» oksidi ile elde edi
len yefil ve esmer yetil gozliikler, 
l_ttgt kimyevi tualardan daha iyi 
temizledikleri lc;in, tiddetli elek
trik ziyas1 altmda, maden ve cam 
eritme fmnlan karftsmda ~ah
tanlara favsiye edilirler. 

Sar~ camlarm terkibine uran
yum emlaht ve krom oksidi girer. 
Esmer sar1 ve yitilimsi sari renkte 
gozliik camlart da yapllmtttlr. Sa-
11"1 ve earner sart gozliikler her tiir
tu 1pgm haruri ve kimyevi tesirle
rini hemen tamamile izale ettikle
rinden diger renkli gozliiklere mu
~eceahbrlar. Dr. Rilat Ahmet 

-- ·-

Memleket haberleri 
.... 

-...-...=· ·-

Antepte sanayi ilerliyor 
21 biiyiik fabrika, 16 sabunhane 

200 tezgih itliyor 
GaziaJi• ' 

tep (Huausi) -
~ehrimiz men
sucat ve sair 
sanayi tubeleri 
giinden giine 
ilerile
mektedir. Fab· 
rika ve tezgah
larimtzdan c;1• 
kan mallann gii
zellik, aaglam
hk ve ucuzlu
gu bugiin bii· "" 
tiin Anadoluya 
yaptlmtt ve do- · 
layisile ~ok hak

. ettikleri takyidat 
yUzD.nden bu ih
racat hemen he· 
men durmUJtur. 
~imdi yalmz, bu 
derilerle yaptlan 

yemenl, postal ve 
IBndallar Ana· 
doluya g6nderil· 
mektedir. 933 se· 

• nesinde yUz alt
maf bin ton ve 97 

411 bin liralak ibra
cat yaptlm•tbr. 

Sebrimizde bun• 
lardan ba~ka ba· 
karcdak, sabuncu· 
luk, kolonyac1hk, h bir tohret ka-. 

zanmifhr. Gene -
bu yiizdendir ki, 

G•zl•ntepteld lpllll f•brlll•larand•n Cemll Allvell ke~ecilik, kundu· 
racahk, sabun ve 

halen kac;akc;1hk ge~en aenelere 
nazaran miibalagastz yiizde 80 
azalm•• bulunuyor. Bunu, hiiku
metimizin ittihaz ettigi ~ok iaa
betli tedabire bor~lu bulunmakla 
beraber yerli csanayiin terakki ve 
inkitafmm biiyiik faydas1 dokun
dugu muhakkakhr. 

Oc; sene evvelisine kadar ka
~akc;•hk bilhassa nebati emtia ve 
aair kumatlar iizerine yaptlmakta 
i.di. Bugiin ise, bu etya ka~ak~•h· 
g1 kalmamtt gibidir. Memleketi-

t•brlkasanan m•ktne dalresl 
~indiren (2000) tezgih olduiu 
aribi biri iplik, ikiai menaucat, ba
klr, zeytinyai• ve elektrik olmak 
iizere alb biiyiik fabrika, on adet 
un ve ipek mensucat ~1karan bet 
fa~brika, ve on alh aabunhane 
vardtr. 

$u rakamlara bir g&z gezdire
cek olursak, bu aanatin fdarimiz
deki ehemmiyet ve viisati anla

aandalyecilik ve gelen her yolcu
nun almast adet haline gelen nahn 

ve koriik~iiliik, lstanbulda da 
methur olan kuyumculuk ve aair 
aayJiamiyacak kadar c;ok sanat
larl vard1r. 

Ticaret vaziyetimiz miikemmel
Ciir. $ehrimiz evveldenberi bir ti
caret merkezi olup Anadohinun 

cenuba kart• bir kara iakelesi va· 
tthr: ziyetini ~ok zamanlar muhafaza 
Ctkan mal Tezgih aaylll Sene 

ton 
256 
593 

1620 

itOO 
1098 
2000 

1926 
1931 . 
1933 

etmittir. Bugiin i~in ihracat ve it· 
halah hemen miitevazin gibidir. 

Hatti 928 denberi bathyan cihan 
buhranmdan en az zararh ~lkan 

9 Eylul 1934 

SPOR 

F uta ile Marmara 
turu 

Galataaaray denizcilerinin fut• 
ile bir marmara turu yapacakla
rmt yazm•thk. Bu aeyahat ic;in ha
ztrlanan Galatasarayhlar ge~eD 
hafta bir $ile seyahati yapmttlar
dt. Bu cuma da da·ha genit bir 
programla bir frva seyahati tertip 
etmitlerdir. Galatasaraym tebit 
Celil ve ,ehit Netet futalar1 cuma 
sabaht Bebekten hareket etmitler
djr. ~ehit Celal futaa1 Zeyyat, 
Kaztm, Emcet, Azmi beylerden, 
tehit Netet futu1 da Siireyya, 
Bekir, Bedi, Hilmi beylerden 
miirekkepti. 

Gidit aeyahati hadisesiz ve ~ok 
miisait terait altmda ge~mif, ii~ 
bu~uk saatlik bir yolculuktan aon
ra aporcular frvanm Buzhane na
hiyesine vas1l olmutlarchr. Orada 
ii~ aaat gec;iren Galatasarayh 
gen~ler, yetil ormanalr araatnda 
harikulade manzaralar tetkil ede
rek akan frva dereaini ve koyil 
pek begenmitler, kendilerine na· 
zikine muame)e eden frvahlann 
delaletile asma kopriiyii ve yeni ya... 
p1lan giizel mektep binaa1nl gez
mitleJ-dir. 

Bilhassa tahliaiye 
oradaki teaiaah pek 
tir. 

idaresinin 
begenilmit-

Doniitte bir poyraz f1rhnasi 
batlamtt bulunuyordu. Denizi ar. 
kaya alan Galataaarayhlar, miit· 
kiilatla miicadele ederek u~ aaat
te donmege muvaffak olmutlar
dtr. 

·Birinci tetrinde yap1lacak bii
yiik seyahatten evvel antrenmari 
yerine gec;mek iizere daha baz1 "'" 
yahatler haz1rhyan Calataaaray
hlar gelecek cuma Kilyosa, Obiir 
cuma da Cekmeceye gidecek
lerdir. 

miz ic;in ~ok hayirh olan bu neti· 
ceyi hi~ tiiphesiz biraz da neba
ti ve sair emtiay1 kendimiz imal 
ve ucuz sa.tmakla elde ettik. Gene miihim sanatlardan biriai 

de Antep kilimidir. Memleketimi· 
zin her tarafma gonderilen ve ha
ri~te de m\ifteri bulunmaia ~ah
tan bu kilimler ~ok giizel deaen ve 
metanete malik olduktali batka 
pek ucuzdurlar. 933 aeneainde i·ki 
yiiz seksen alh bin lira k•ymetin
de ihraca.t yapdmttllr. 

ve kendisini en iyi koruyup, en Ankarada blsiklet mOsabakalan 
~abuk kurtarabilen bir vilayettir. Mensucat: SanayHn battnda le

len bu eski sanat takdire ~ok ta· 
yan neticeler vermektedir. Ala
calartmtzm revac; bulmad1gi tek 
bir vatan kotesi goaterilemez. 

U mumi harp, her teyi olduiu 
gibi bu karh aanatlmtzt da geri
letmek tehUkesini gostermit iae 
de cumhuriyet devrinde yeniden 
inkitaf bulmut ve giimriik himaye
ai, kontenjan gibi devlet tedbir
lerinin tatbikinden biiyiik fayda-

lar gormiittiir. Bugiin tehirde ke.
dmh, erkekli (3500) ameleyi ge-

Kar m1, zarar m1? 
lzmir panay1r1 i1inden 

dolay• ihtilaf ~1kt1 
lzmir defterdarhga belediyeden 

panay1r f~inden dolayl 50 bin 
lira Ozerinden kazan~ vergial 
istemi§tir. Defterdahk belediyeniD 
50 bira kazand1g1m tahmin et· 
mektedir. 

Halbuki belediye bu i~ten 12 
bin lira zarar ettiginl ileri aOrU• 
yor. Esasen duhuliyelerden blr 
kuru1 resim verildigini de a8y· 
lUyor. lhtilifm halli i~in ~ahtal· 
maktadar. 

Bizll lyln 
Aydm 6 - Gec;enlerde Aydi

DlD Mesudiye mahallesinde eakici 
Hasan oglu Mustafa ve arkada~ 
larmdan bet ki~i gizli aurette bek
tat-ilik ayini yaparken tutulmut
lar ve mahkemeye verilmitlerdir. 

Hakim Suat bey riyasetindeki 
heyeti hakime bu iii dort giinde 
bitirmit ve bu mevkuflarm kanu
nu mahsus hilafma hareketleri do
laytsile ii~er ay hapislerine ve iki
~r lira nakdi ceza ~ermelerine 

karar vetmiftir. 

Tabakhk: Methur bir aanattir. 
Sahtiyan ve me,inler, bir vakitler, 
Suriye, Mtatr, Sudan ve hatti. ti
mali Afrikaya kadar ihra~ edil-

mekte iken harbi umuminin yol
auzluklart ve hiikUmetlerin ittihaz 

Kahve ve fay 
dlifmanlrgt 

Ac1payamda 33 ki~i tara· 
hndan bir cemiyet kuruldu 

Ac1payam 5 (Huausi) - Yeni 
kaymakamtmlz Hikmet beyin tet
vikile burada kahve ve ~y i~i
yenler cemiyeti kurulmuttur. Hik
met bey kahve c;ay yiiziinden her 
sene harice dort milyon liram1zm 
~1ktlgm1 ileri aiirerek bunlarm ye-
rine incir, iiziim, badem, ceviz gi
bi yerli mahsullerimiz yenilirse bu 
paramn dabilde kalacagtnl anlat
mlf ve kahve ve ~ay i~ilmekten 
vazg~ilmeaini, kahve, ~ay yerine 
meyva ikram1n1 teklif etmiftir. 

Bu teklif kabul edilerek 33 ki
tiden miirekkep bir cemiyet ku
rulmuttur. YasaYJ kabul eden her
kes en az biT ki,iyi kand;np kah
ve ve ~ay i~mekten vazgec;irte
cektir. 

Y asa hiikmiinii bozanlar birinci 
defa 50, tekerriiriinde 75 ve 100 
kurut ceza vereceklerdir. Yasay1 
bozma bet defa tekerriir ederae o 
zat ile Gaetgul okmm•racalibr. ~. 

Bathca ihracat maddeleri; fis· 
bk, deli tiitiin, pekmez, canh hay
vanlar, ham ve mamul deri, yiin 
ve ktl mamulit, her nevi mensu
cat, zeytinyag1, orman lhasilatt, 
barsak, ceviz ve badem ic;leri, no
hut ve mercimek, aisam ve saire 
olup itbalah da kendisinde olmt• 
yan ve yeti,miyen feylerdir. 

933 senesinde 5, 718,000 lira 
k1ymetinde 10,428 ton etya ihra~ 
ve 4,544,000 lirahk 10,061 ton ef· 
ya ithal etmi,tir. 

Tavuklari 1slah 
lzmirde yeniden 88 

istasyon a~1hyor 
lzmlr 6 - lzmirin her tarafan• 

da tavuk Jslah lstasyonlara a~al
maktadtr. .$imdiyo kadar 68 
lataayon a~tlmifb. Bu sene bun· 
larm miktan 156 ya ~Ikaralml§br. 

Istaayonlarda c•hz horoz ve 
tavuklarm yerine Redeyland ve 
Legorn horoz ve tavuklara yetit· 
tlrilmektedir. lstasyonlar tavuk 
neslinin 1slaht hususuda ~ok fay
dab olacakbr. - ----
Ankara gOcO lzmirda yenildl 

· fzmir 7 (A.A.), - fki ma~ yap
mak iizere fzmire gelen Ankara 
giicii tak1m1 bugiin kalabahk bir 
seyirci kiitlesi oniinde ilk mac;tnl 
yapb. fzmir ikincisi Altmordu ta
Jumt ile yapbg1 bu ma~1 Ankara 
giicii S-0 kay.betti. 

Adanada muallimler lvln 
trahom kursu 

Adanada mualJimler i~in bir 
trahom kursu a~alacakbr. Bu kurs 
trahom miicadele tetkilltile te

,.-.. 1011ra ap)acakbr. 

Ankara. 7 (A.A.) - Bisiklet 
federaayonunun tertip ettigi tet
vik miisa.bakalarandan birincisi 
.diin ogleden evvel Akkoprii- Eti
mesut araamda k1rk kilometre 
iizerinde yaptlmttbr. 

Y edi biaiklet~inin ittirak ettigi 
bu musabakada rakipler Etime
suda kadar beraberligi muhafaza 
etmitlerae de · avdette iki grupa 
ayrtlmttlardir. Gec;en haftalar1n 
birinci ve ikincisi arasmda yan-
fiD neticesine yakm ~etin bir mii
cadele batlamlfhr. 

Bu hafta ilk defa olarak miisa· 
bakalara ittirak eden «;ankaya 
spor kliibiinden Eyiip efendi bu 
iki ko,ucuya adeta meydan oku
yur vaziyete giriyordu. Fakat fj. 
nale ii~ kilometre kala Eyip efen
di biraz geri kalmlf ve neticeyi 
giizel bir atakla htifak spordan 
Talat efendi 78 dakika 46 saniye 
3-5 te birinci iic; metre gerisinden 
gelen {:ankaya.dan Osep efendi 
ikinci ve «;ankayadan Eyip efendi 
de iic;iinciiliigii alm•tlard•r. 

Y arif umumiyet itibarile c;ok 
heyecanh olmuttur. Mmtaka bi
siklet heyeti bugiinkii yartfiD ay· 
nini gelecek .hafta tekrar edecelr 
ve 1m yartt mmtaka tetvik miisa
bakalarJnln ii~iinciisii olacakbr. 

Bundan maada kii~iikler arasiD· 
da mmtaka tetvik miiaabakas1 ya
pilmttbr. Kiic;iikler arasmdaki bu 
ilk miisabaka Akkoprii - Gazi or
man ~ifligi tarikile istasyona ka-
dar 14 kilometre iizerinde icra 
edilmiti ve neticede «;ankayadan 
Rifat efendi 31 dakika 45 saniye 
ile birinei ve gene «;ankayadan 
Salih ve Marko efendiler ikincl 
Ye i~iiaoiilijii haJnautlanlar. 
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Avrupada Amerikayt L~;d·Corcun harp. habra 

hattrlatan biiyiik bir ~ehir: Lyon Ruayay• u~u~m~~:r~e~ea~b~~h.::r:~ hir t•kil ald~ 
L d• • H • tu H • t d• • olan dirayetaiz ve habtuet ile tan aonra 'ariD kuvveti milleti 

Yon Iyince erriO , erriO IyJnce malamal olan rejime karti kim hgw ul:·lr,md~~ave·I·peya.clreea.tiktkor'akruh•gumnaa •. ~ 
itiraz etmit ve protestoda bulun- a111 • • 

Lyonu habrlamamak kabil degildir ::.~: ::::.u~::::..~i:.:~~.;~~ n·~:::~~~.k .. u devam ettii 
Lyon, aiustos - Es-ki cografya 

kitaplar1 «Lyon» dan bahsederken 
toyle derlerdi: «Lyon ipek fabri"' 
kalar1 ile methurdun. Y eni tabe
dilen kitaplarda ise «Lyon» liae 
talebeaine fU fekilde anlatJlmaga 
batlantyor: «Belediyeaile methur 
Lyon tehri! » 

Hakikaten Lyonun en biiyiik 
meziyeti, tohreti, belediyeaidir. 

~ehirciligin, belediyeciligin ne 
demek olduiu, bu iki kelimenin 
ifade ettiii mananm tiimul vema
hiyeti ancak «Lyon» goriildiikten 
aonra anlatilabilir! 

Herriot yirmi seneyi miite
caviz bir zamandanberi Lyonun 
belediye reiaidir, hi~ bir makam, 
hi~ bi.r niifuz kendisini Lyon bele- . 
diye reisligi sandalyasmdan uzak
lat.hramamithr. 

Batvekil iken de belediye reiai, 
nazu iken de belediye reisi kal
mitbr. ~imdi bile meclui viikeli.
ya memur bir nazu olduiu halde 
haftanm iki giinii muhakkak Lyon
dadu. Hemen belediye dairesine 
gelir, halkla temas eder. ~ehrin 

acele ihtiyacrlartnl temin edip Pa-
rise doner ... 

M. Herriotun Lyonlular iizerin
de o kadar biiyiik ve tabii bir oto
riteai ve Lyonlularm da Herriota: 
karti oyle san1lmaz bir muhabbet 

~e asklan var ki insan yap1lan 
teyleri gordiiiii zaman gayri ihti
yari tafiriP kabyor. Buna bir mi
aal soyliyeyim: 

M. Herriot bundan bir ka~ se
ne evvel aiyasi bir vazife ile Arne· 
rikaya gidiyor:. Bu ziyaretten isti
fade ederek Nev York ~hrini tet

kik ediyor. Nev Y orkun binalan· 
m pek begeniyor. Memleketine 
dondiikten sonra tehrin zenginle
l'ini c;agmyor, diyor ki: 

- Sizden bir ricam var. Nev 
York tehrini tetkik ettim. Binalar 
pek hotuma gitti. ~ok s1hhi ve kul
lamth teYler. Burada timdi yeni 
bir Lyon tehri viicuda getirmek is
tiyorum. Planlar1m hazulatbm. 
Hepiniz bana bir aparbman yap
magi vadedecekainiz! .. Mesela aiz 

25 kath, siz 18 kath, siz 13 kath 
hirer aparhman int.a ettirecek-
. . ' SlDlZ ... » 

Aradan ancak iki buc;uk sene 
gec;mi,tir. « Yeni Lyon» yahut 
«Gratsiyeh> denilen tehir meyda· 
nn c;Ikivermit tir. Goriirsiiniiz, pa
zar giinleri otomobiller, otobiisler, 
t ramvaylar bu yeni fehri ziyarete 

gelen binlerce halkla doludur. Tam 
bir Amerikan ~ehri. On bef, yirmi 
kath aparhmanlar.. Havuzlar .• 
Eglence yerleri ... 

M. Herriotun yapbrdJgl beledi~o 
ye dairesi 20 inci aa1r mimariainin 
bir taheseridir. Dort bir taraft 60 
metre uzunlukta mermer siitunlar
la ~evrilmi,tir. Kap1lar, merdiven
ler, pencereler elektrikle miite
harriktir. Biitiin temizlik elektrik 
vasttaai.le yapilt~. Binanm ic;inde, 

~lediye, hiikumet poli.si, s1hhiye, 
posta daireleri i9in ayr1 kistmlar 
vardtr. 

Yeni tehrin tiyatro binas1 gorii
lecek bir teydir: Antresine muaz-
zam bit- havuzdan ilir. 

Lyon tellrlnde yenl mallallelerden blrl 

Lyon beledlye relal M. Herrlot 

1000 kitilik bir opera ve &ene 1000 
kitilik bir tiyatro salonu mevcut ... 

Binanm sai taraf1 bir yiizme 
havuzu, sol taraf1 genit bir teais 
kordudur. Bakarsm1z: Bir kap1· 
dan kollarmda mayolu1, yijzme
ie gidenler; obiir kapldan beyaz 
pantalonla tenia oynamaktan ~·
kanlar goriiliir •• 

Havuzda da 200 lrip ayni za
manda yiizebu. Sular; hususi 
elektrik tertibab sayesinde aynen 
deniz gibi beyaz kopiikler, ve dal
galar ~in de ~lrpinip durur! .• 

Hele Lyonun aergi binau akd
lara hayret verecek bir teydir: 
l~inde 3000 diikkan, 4 ainema, 48 
asansor ve bu kadar da kahve 
var!. 

Binada her zaman 10,000 kiti 
rahat~& dolatabilir. Serginin bir 
taraft kapah ~artidir. Duvarlar 
krista·l, tavan kriatal, yerler as
falt!. .. Kapab ~art• degil, adeta 
billurdan yaptlma bir aaray! .. GO
ziiniiziin alazildigi kadar Ifik, cJ... 
. k' una lfi ... 

Sorarsintz: 
- Bu muhte~m saray nedir? 
- ~ehrin yapbrcLi• bir llli 

mektep!. 

- l~inde yijzlerce bina bu
lunan fU muazzam miiesseae nedir? 

- Lyon belediyesinin fakir 
amele ~in inta ettirdigi hastane!. 

- Bu amerikankari yeni apar
bmanlarla dolu mahalle nereai-
d. ? lr •• 

- Belediyenin kiraya verdigi 
amele mahalleai! . . . 

Her feY, her feY, balk i~in. 

Yaln1z L onun belediye basta-

edilecek bir mevzu ... Hastane 38 
pavyondan miirekkeptir. Pavyon
lar yeralt1 yollarile biribirine bai
lanmif .. Hali hazuda 1800 yatai• 
var ... lcabmda 3000 yatak olabi
lir .. En aon sistem tesisah havidir. 
Bir basta obiir hastay• goremez, 
bir hastantn aesi obiir basta tara
fmdan iJitilemez. Duvarlardan ya
ztn aojuk, kttin a1cak bava g~er .• 

Hastanenin biiyiikliiiii ve ihti
f&DII hakk1nda bir fikir verebil
mek i~in yaln1z fUDU kaydetmek 
kifidir. Paviyonlan biribirine bai
hyan yerak1 yollannda biaiklet
lerle dolat•yorlar!. Haatane leva
ztmmi paviyonlardan paviyoolara 
t&flmak ~ 118 tane motorlu 
etya arabas1 itliyor! .. 

Aft1k haataneyi siz diiJiiniiniiz, 
naatl bir miieasesedir!. .. 

Bizi dolattlran miidiire aordum: 

- Milyonlar aarfederek bOyle 
bir tek muazzam miieuese viicu
da getirilecegine tehrin muhteHf 
noktalarmda kii~iik kii~iik huta
neler teai.a edileydi daha kolay 
idare edilemez mi idi? 

Miidiir &iildii: 

- Haldun1z var, dedi. Her zi
yaretcri boyle aoyliiyor ... 

Sonra parmagm1 sag tarafa dog
ru uzath. Bir tepenin iistiinde kor
kun~ bir kartal cibi kanat -~If 
duran toprak renkli bir aaray1 gos
terdi: 

- Buraa1 tip fakiiltesidir, dedi. 
l~inde bp, eczac1, ditc;i tubeleri 
vard1r. Haatane ile o bina bir yer
altl yolu ile biribirine baglanmtt· 
br. Hergiin hastane miidiirii tip 
fakiiltesi hocalanna yeralb asan
sorlerile yiize yakm basta gon
derir .. 

Tip fakiilteainin muvaffak ol
mast ve binnetice memlekette iyi 
doktor yetifebilmesi i~in biitiin 
haatanelerin toplu bir halde tip 
fakiilteainin yanmda ve emrinde 
bulunmast llz1mdir. Ba.,ka ~are 
yoktur. Onun i~in bu kadar zah· 
met ihtiyar edilmittir.» 

Lyon hutaneai miidiirii bunu 
aoylerken bizim bp fakiilteai pro
fesorlerimizden Aldf ~akir bey 
de yammda idi. Naall oldu bilmem 
birdenbire goz goze geldik. 0 ba
na bakb, ben ona bakt1m. 

Zavalb profeaor. Derin, derin 
i~ini ~ekti. Sonra batint; muvaze
nesini kaybetmit bir saat rakkasi 
gibi iki tarafa aalbyarak aiztm 
a~madan yantmdan ayr1ltp gitti ... 

itinden ~tkarllmttb· miiddet~e Carm otoritesi her t« 
Her hangi bir devlet adamtnt yin fevkiiMie bakim idi. F.aJu 

azlettirmek, yaihut yiikseltmek Ra•putin oldi.iriildukten son 
i~in tuttui·u mikyas o memurun ~arm mukavemet edilmez add 
imparatorlugua faydss1zhgt, ya- lunan kudreti vahimeai halkm z' 
hut faydah olma11 dejil, kendisi- ninden silinmiftir. 
ne karti gosterdiii hu•umet, ya- ~arm en yalun dostu olan o 
hut ta:baabus ve bendeJik idi. papaz1 oldirealerin aleni aureU 

Ra.&putin kimi i&terse a.zlettirir, bu cina.yet ile tefahiir etmeleri 
kimi isterse devktin en yiiksek bunlarm tJevkifine hiikumet m 
makamma tayin ettirir idi. F akat murlarmm cesart edememesi C: 
elindeki mikya. yukar1da sCiyledi- rm otoriteai m.umunun tulesili 
iimiz mahiyette olduiundan ken- ebediyen .Ondirmii,tiir. 
diaine yanatm•yan ve yiiz vermi- Vaktile ~antorun gazabn 
yen naz•rlan iak&t ettirmit ve bun- dan ytldtrllll giiM korkulurdu. S 
lartn yerine iktidan1z ve kabili- radan bunvn ehemmiyetsiz bir t 
yetsiz adamlar1 getirbnitti. olduiu meydana ~·kmithr. 

Rasputin gayet cahil ve sefih Rasputin berbayat iken ~ar 

bir adam oldugu halde bulundu- kart• umUIIli hiirmetin temelir 
iu miistesna vaziyetten dolay1 en kazimifb. Hliimii ile de <;ara ka• 

miimtaz kabiliyet ve seciye sahi- bealenen kol1kulari siipiiriip got'' 
bi bulunan devlet adamlarile ken· miittiir. 
dilerine denk bir adam gibi gO- Rasputini oldiiren kur,unlar a 
riitebiliyordu. ni zamanda <;arhim kalpgahn 

Hatta kont Vitte gibi yiiksek par~alamitbr. Rasputin bir gii 
,ohret aahibi bir devlet adam1 ile oldiiriileceiini &Oylemitti. Laki 
dostane miinasebatta bulunuyor- kendiai oldiiriildiikten sonra 
du. Rasputin kendiainin kudaiyet ve tJ ay i~inde Ruaya imparatorlui 
liderliiine inanan ve haz111 yiik- nun da ydulacagm1 kaydetmit 
aek ve baz1s1 a'f&ii ruhani maoa- soylediii ~dcm•thr. 
a1pta hulunan bir ~ok iyi papaz
lar iizerinde dahi tiiphesiz niifuz 
aahi.bi idi. lnsanlari, kadmlart, ha
diseler tammakta hie; t•tmaz tem
yiz kudreti vardt. 

Rasputinin kehaneti 
Haribi umumi ~tkbi• zaman 

Rasputin Sibiryanm uzak bir eya
letindeki ruhani dairesine ~ekil
mitti. Muhasamahn batlamak iize
re olduiunu haber ahr almaz 
<;ara bir mektup -gondermit ve 
Grandiik Nikola ile hariciye na
Zirt Sazoncfun aozlerine kanarak 
Almanya ile harbe girmemeaini 
tavsiye etmit ve boyle bir harbin 
oniine ge~ilemiyecek akibeti Ru .... 
ya imparatorlugunun aonu olaca· 
gmt ihtarda bulunmuttu. 

Muharebe batladtktan sonra da 
Rasputin C:ari~eye ~ocuklarm1n 

aelameti uzun siirecek harbin fiip
heli ve tehlikeli zaferlerinde de
iii, bir an evvel sulbiin avde-
tinde bulundugu fikrini atilamif· 
b. 

Bu telkinat yiiziinden impara· 
tori~eyi istili. eden dehtet ve kor
ku tereddiit uyand1rm1f ve bu hal 

"Rusyamn biitiin mukadderabnt 
elinde lbulunduran kocasma da 
airayet etmittir. Bunun i~in lm· 
paratori~e akibeti me~hul olan 

harbin sonuna kadar devam etti
rilmesini tervi~ ve iltizam edenle
re tiipheli nazarla ba.5uyordu. lm
paratori~enin bu zihniyeti daha 

dogrus.u aubi barekab kendisi
nin kalben Alman muhibbi oldu
iuna dair Rusyada ~1kan tayia
lara renk ve kuvvet veriyordu. 
HaLbuki lmparatori~enin Alman 
muhi:bbi bulunduju iddias1 kiilli
yen astlstz ve esa.satzdi. 

Hatta imparatori~e iakat edii
Ciikten sonra kendisine karti te
vecciihkarane davranan muhafiZ• 
lardan lbirine demi,tir ki: «Benim 

Alman muhibbi oldugumu 50ylii
yorla.r. Ben Almanlardan nefret 
eel • 

RaapuUnin ruhu 
<;ar zaten auikasta ugr1yar 

oldiiriileceii vahimesile aklen 
lul idi. C:•lgtn olan zevcesi tar 
ftndan ayrtca tahrik edildigind 
Raaputinin katli hadiaeainde 
memnuniyetini gizlemeie liizu 
gormiyen zevata. kart• tiddetli h 
sumet bissi duyuyordu. 

Kendisi ile Dumantn temsil e 
ledigi Rus miinevver ziimreai ar• 
amda evvelce peyda olan ·~·kh1 
aon hadise ile biiabiitiin genitlc 
mitti. 

Rasputin meydana ~1khgmda 
beri Duma bu papaza kartl ateti 
hiisumetini izhar etmi,ti. Dum 
mecliai kendi reisi Rodzianko VI 

a1tasile bir ~ok defalar (;ann ne 
dinde tetebhiisatta bulunarak 
aik papazm daha ziyade saray 
tutulmas1 tehlikeler doguracagt 
~arm nazar1 dikkatini celbetmi 
ti. Binaenaleyb papazm katli h1 
berinden Duma meclisi atikar v 
bariz bir surette siirurunu gost 
mekten geri durmamitbr. Banu 
i~in imparatorun lbiitiin hiddet 
infiali de mebuslar1n iizerine t 
merkiiz etmif ve hunlann dige 
sahalardaki hakimane ve akili 
ne tavsiye ve tekliflerini daim 
c;atJk kat ve sag1r kulakla kart 
lamtfhr. 

Bilakia ak1l ve fUUru tam olm1 
yan batvekil Protopopofa kar 
imparatorun hiirmeti ve itimad 
artmitbr. 

~iinkii imparator batvekili 
olen papaz ile ilmi batmi vastta 
aile temaa-ta bulunarak aktl aldt 
gma kani idi. Yani Rasputinin 
vefahndan sonraki niifuz ve tes 
ri saghgmd·akinden daha muz1 
daha kuvvetli idi. 

Rasputin saihimda a~tkgoz v~ 
kurnaz bir hahis idi. Vefabnda~ 
aonra fikirleri bir budala vaslla. 
aile intitar eyleclijinden medy~ 
mun dimaginin mezayasm1 dah 
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A ve BA 
Yazan: SULEYMAN KANI Tefrlka No. 3St Tercnme, ll.:tlbas hakkt mahtuzdu£ "' ... ... . 

"'Abdiilizizin vefabndan evvel ba~1nd8 . 
bir ka~ tel beyaz sa~ vard1, bunlar1 ..• , 
fdurat bey Mizanda yazdtgi ma

kaleleri (T aharrii istikbal) ese
•·inde Avrpada intitar eden (Met· 
veret) gazetesi.nden naklen Sul
tan Muradm diger bir mektubunu 
na1retmiftir. 

Murat beyin yazd1g1na gore Ali 
$efkati beyin vefabnda buakhg1 
evJ ak arasmda bulunmuf olan bu 
meklup bir vastta ile Mithat pa
taya gonderilmittir ki miindere
catma bakthnca inali Mithat pa· 
~anm Avrupada bulundugu zama
na tesadiif etmek laz1m gelir. 

Mektubun sureti hudur: 
(Seyyiati zamane netayicinden 

olarak ~ekilen felaketler gittik~e 
bir garabeti diger hastl etmekte
dir. Ugradtgtm musibetin bir bat
ka tiirliisiine de sizin i,tirakiniz 
ittihadt tabiiye delalet eder ise de 
bu hallerin ikisi dahi bizden ziya
de devlet ve vatant envat alame 
diifiirmekte oldugundan kendi
mizden ziyade umuma actmamak 
elden gelmiyor. 

Bakahm, bu devri elem «<e ne 
zamana kadar imtidat eder? • 

Tarafmtza ola.n muhahbeti sa· 
mimemi vatan muhabbeti fikrin· 
den bir zaman aytrmadtgtma emin 
olunuz.) (Murat) 

Murat bey bu mektubun sthha· 
tine kati aurette inanmtf goriiniir. 

Buna bu derece inanabilmelC 
i~in ifadesinin hususi bir mektup 
ifadesine biraz daha ziyade ben· 
zemeaini ve bir mektuptan ahnm'tt 
bir ka~ ftkrayt bu kadar andtr~:na· 
ma.smt dogrusu tercih ederdim. 

Fakat zaten hence Sultan Mu
radm cinnetten kurtulmu' oldugu
na inanmak i~in bu mektuplarm 
~hadetine istinat etmege liizum 
yoktur. Gerek baf kadmt Mevhibe 
kadm efendinin, gerek senelerce 
mahpusiyet hayahna ittirak eder
cesine yanmda kalnut olanlann 
netrettigim ifadeleri bir tara.ftan, 
Abdiilhamidin ittiha.z ettigi ted
birler diger taraftan Sultan Mu
radm mecnun denilecek bali kal
madtgma a~1k delillerdir. 

$iiphe yoktur ki Abdiilhamit 
vehminin pddetli dakikalarmda 
cinnet haline pek takarriip eder:, 
saltanat etmek hakkmt aleme mec
nun gostermege ~abthgt Sultan 
Murattan ziyade kaybeylerdi! 

Kleanti'nin Sultan Murat ile mii· 
lakattna dair gene (Abdiilhamidi 
saninin devri saltanab) eserinde 
tafsilat vard1r: 

[Sultan Murat biraderinden 
bahsederken zerre kada.r adavet 
eseri gostermiyor; vekar ve me
tanetle, Abdiilhamidin i,aasrndan 
geri durmadtgl cinnet iddiastnl 
hiikiimsiiz btrakaca.k bir selameti 
fikriye ile sozunii idare ediyor; 
Kleanti Sultan Muradm sa~larm'i 
agarmtf goriiyor, taacciibiinii giz
Iiyemiyor; Sultan Murat bunun 
sebebini anla.byor: 

- Bundan bir bu~uk sene ev
vel beni gen~ gormiit id iniz. $im
di ak sa~h goriiyorsunuz. Bu ha
disenin belki Mari Antuva.nette 
• Fransa karh on altmct Luinin 
kartst ki Konvansiyonca idam edil
mi,ti - oldugu gibi birdenbire hu
sule geldigini yahut uzun bir mev
kufiyetin bais oldugu ~an sakJ!lti· 

llan aebebile tedri~n zahir oldu
iunu zannederainiz. Uyle dejiJ. 
Amef.mtn • Abdiilazizin - vefatm· 
dan bir ka~ ay evvel battmda hir 
ka~ tel beyaz aa~ vardt. Ben hun· 
lart fikren kemale delil olma.k iize
re muhafaza. etmek isterdim. Fa
kat validem fikrime ittirak etme
di. Tahta ciilusumdan bi'r ka~ gijn 
evvel Beyoglundan bir su getirtti; 
bunu bir~olc defa sa~1ma •iirdii; 
beyazlar kayboldu. 

Fakat bu suyu her siirdiik~e «<er· 
hal ,iddetli yaram bat agr1lan ge
dirdi. Doktor Kapolyon bunu bat
ka sebeplere atfetti ise de doktor 
Lidersdof agrdarm bu mahlulde
ki nitrat darjan ve sair muztr mad
delerden Defel etmekte oldu~nu 
soylemitti. Dogrusu hattma kimse 
el siirmcdici giindenberi arttk o 
agr1lari duymuyorum.] 

Soz Abdiilha.mide intikal edin
ce Sultan Murat ~.u beyanatta bu
~unuyor: 

[Biraderim devletin halindeki 
vehameti hi~ anlamadt. ltle, bakt· 
mz, ne hale geldik! Biraderimin 
benim tekrar tahta ~tkmama mini 
olmaktan batka bir kaygusu yok· 
.tur. Onun uykusunu ka~tra.n bu
dur. Muharebeyi, milletin selame· 
tini dii,iinmesi degildir. Ordunun 
:muzafferiyetlerini ona miibalaga 
He anlabyorlar da. maglubiyetleri 
gizliyorlar. Fikrini tashihe mukte
dir olanlarm hepsini o nefyetti, 
yahut lsta.nhul hapishanesine attt.] 

Sultan Murat bundan sonra 
Mithat patanm Avrupada ne yap
ttgtm, Namtk Kemal beyin naa1l ol· 
Clugunu, ga:teteci Teodor Kasap 
cfendinin nerede bulundugunu 
merak ile sorar; Teodor Kaaaba 
Abdiilhamidin neden garez ve kin 
bagladtgma izah eder. 

Skalieri Sulan Murada yakm
~a &altanat hak1nnt, hi~ olmazsa 
hiirriyetini istirdat ve ietihsal ey
lemesi hakktnda. kuvvetli temen
nilerde hulunur. Sultan Mun~t bu
na da 'u cevabt ve.rir: 

[Burada bir cani gihi mahpu
sum. Gelip zincirlerimi lurmak 
millete dii~er bir vazifedir. Fastla· 
ya ugrtyan salta.nahmm bana ia
de oh:mma!t laznn gelip gelmedi
gini millet bilir. Ben o giinii bek
liyorum. Dostlanm btmu tacit ede
bilirler. 0 giiniin hululiine kadar 
ben kend imi esaretin elemlerin
Clen, inzivanm kederlerinden, hat
ta hayattma auika.st edecek olan
lardan bile kurtannak i~in hi~ bir 
te,ebbiiste bulunmtyacagtm.] 

Miilakatm bu nakil f.eklinde 
biraz propaganda kokusu hiaso
lunsa bile esaretini miitevekkila
ne ve saburane kabul etmek, te. 
§ebbiisii dostlarms. buakmak Sul
ltan Muradm tam mizacma gore 
bir hareket oldugunu, miilakatta 
bu yolda esash sozler cereyan ey
ledigini lcabul etmek muvaftk olur. 

Sultan Murattan Cuaganda 
mahpusiyeti esnasmda: 

- Ben Salahaddini Eyyiibinin 
tarihini ve bavka tarihleri ~ok oku
dum. Saltanat yiikiine tahammiil 
edemem. Bu yiikii biraderim ~ek
sin! 

J olunda sozler ~ok ititilmi,tir. 
.(Abdiilhamidi .ani devri salta-

nab)' ikinci Ctragan vakasini Ali 
Suavi vakasmdan evvel gosteri
yor. Halbuki bu meseleye dair 
netredilip ataitda bahsedeceii· 
miz (1 zilkade 1295) tarihli res
mi Han bunun Ali Suavi vakastn• 
dan miiahhar oldugunu isbat et· 
mektedir. 

Vakta (Siileyman pata muha
kemesinin) birinci fasikiiliinde 
• oglu Sami bey fasikiil yerine kiir
t'ase tabirini kullamyor • eski Sa
bah gazetesinden naklen J.OYle bir 
resmi ilan dercedilmittir: 

(Ge~enlerde bazt bethahan teb
dili luyafetle C•raian sa.rayt ali· 
sine diihule taaaddi i~in ol cani
be azimetleri istihbar olunmaai 
iizerine ahzu tevkif olunup ic
rayi tahkikat ile merkumlar istin
tak edildikte keyfiyet mahz1 isaet 
oldugu anla,tlarak merlrum miif
sitler hakkmda. miicazah lazime 
derdesti icra bulunmut olmakla 
beyam hale iptidar kthndt.) 1 ka
nunuevvel 76. 

Ancak bu ilamn altmdaki ta· 
.rih tetkike fayandtr. 

1876 senesi kanunuevveli hicri 
1293 senesinin sonlarma diiter. 
Bahaetmekte oldugumuz t~tebbus 
,ise hicri 1295 senesinin aonlarm
dadu. 

Bunun i~in ya Sami hey bu ila
m kitaba naklederken tarihini 

yanhf almtt-br - ki bu pek muhte
meldir - yahut bu ilanda miinde
ri~ hadise timdi bahseyledigimiz
(len ayr1 ve Suavi vakasmdan ~ok 
evvel cereyan eylemit bir feydir. 

Eski gazete kolleksiyonlarmi 
elde etmek kahil olamadtgt i~in 

bu ciheti daha ziyade tamilie im
itan bula.madtgtmt es<:fle zikre
derim. Bu kolleksiyonlara malik 
olanlar bu aylartn niishalarmt ka
rttbrlp neticesini bildirseler ha
kikatin tenvirine hizmet eylemit 
olurlardt. 

AK~AM 
Abone iicratleri 

f'llrkfve 

SENELIK 1400 lmnl, 2700 kunat 
6 AYUK 750 » 1450 a. 
3 AYUK 400 » 80Q • • 
1 A YUK 150 » - ........ ~ 

Posla iltihafima dahil olmayan 
ccnebi mernleketltJr: Seneligi 
8000, alt.J ayh~t 1900, 1112 

ayh~l 1000 kuru~tur. 

Adrea tebdali iQin yirmi be~ 

kuru~luk pul gOndermek liizamd1r. 

Gdatasaray kiObU 
heyeti umumiye toplanbs1 
Galatasaray kliibU reisliginden: 
Galatasaray ldiibi.lniin beyeti 

umumiye i&:timaa 28 eyllil 934 
cuma gUnU fevkalade olarak 
akdedileceginden izamo te~riflerl 
rica olunur. 

i KADI N 
- Onun1a sarhot ola.cagtm ..• 

9nunla ~tldtracagun... Hi~ bir 
zaman agzundan ~tkmamu1 Ia· 
ztm gelen bu laktrdtlan senin agZl· 
mn i~inde boiacajim ... Kuzum, 
Lej{ti, yalvannm sana ..• ~orii· 
yorsun, sahiden ~ocugtq& gilbi, 
ne kadar itaat ediyorum. 

- Zaten oylesin, !!;OCUgumtun. 
• - Miinasebetaiz teyleri timdi 

aen soyliiyorsun, Leyla. Bu kadar 
koca bir ~uk senden nutl ~~
kar? 0 kadar incesin ki. .. 

- Biraz iyi ftlak: Zannettigin 
kadar ince miyim? 

- Viicudunu pek iyi bilirim 
Leyla. Her gece riiyamdasm. Be
ni mahvediyorsun! Bafkalarile 
dans ettigini goriince, yanmdaki 
adam1 omuzlarmdan yakalamak, 
bir duvara ~rpmak, kaf~m1 par
~alamak iatiyorum. 

- Vah:;isin demedim mi sana? 
- Birisile flort ettigini gordii-

iiim vakit aram.za attlmayi, sana 
kur etmek cesaretini gosteren he
rifin aurahna bir yumruk atkede
rek yiiziinii goziinii ya.myasos1 bir 
hale sokmay1 diitiiniiyorum. 

- Am an ne leah a erkeksin! 
- tlyle olsun, 'Zarar yok. Fakat 

herkes filancamn metresi, yahut 
falanm sevgilisi oldugunu mml
dandtgt vnkit, zorla odana. gir· 
mek, arttk batka hi~ kimsenin 
kadmt olmaman i~in benim ka
dmtm olmaga seni zorlamak emel
lerine diitiiyorum . 

- Sen delisin, Bebi, bu sahah 
tam amen ~Ilgm bir haldesin! Gii
nef batma ~arph. Farzedelim ki 
bir ftrhna gibi odama girmege 
muvaffak oldun. Y art uykuda bu
lundugum s1rada beni elde ettin. 
T esadiifen, ha,ka hirini sevecek 
olunam bundan ibeni nastl me· 
nedebilirain? 

- 0! Alay ediyorsun ... Bat· 
ka biri... Kimden bahsetmek is
tedigini anhyorum. 

- Anltyor muaun? Soyle ha
kayun, kim o? 

-Kim olacak, G.lip bey! ~u 
tatstz tuzs.uz, ziippe, ttk herif. GO
ziinden hi~ monqkl cksik olmaz. 
lhtimal ki sabahleyin yiiziinii yt· 
karken bile ~tkanntyor ... Bir in· 
sanm hay.aiyetine halel verecek 
bir adam... Dogrusu, ~enin gibi 
bir kadm i~in ... Mor renkteki pi
jamalarmm ttkhgma dayamhm· 
yacagmt bile !bile soyliiyorum 
bunlan! Sen onunla dans ettigin 
~akit, Leyla, ben Kamurant yakalt. 
yorum, f1nl ftrtl dondiiriiyorum, 
oteye beriye ~rptyorum, aarsiyo
rum, ayaklarma bastyorum. Ne 
miizikaya dikkat ediyorum, ne 
~arpbgtm adam lara: ... 

- Demek Galip beyi ktskan•· 
yor.sun? 

- Elbette! Senin o sevimsiz 
Muammer beyini de ... Fakat en 
~ok lnskandtglm Tahir beydir. 

- Demek herkesi lnskamy'or
aun? Ben senin nazarmda ideta 
bir sadaka kutusu oluyorum. Ha
ni diigmesine basmca bir feyler 
dag1tan otomatik makineler gi· 
bi. Cukulata degilse de berkese 
saadet dagthyorum, oyle mi? 

- E~kekleri ~Sinirlendirmekten, 

~tld1rtmaktan pek hotlamrmtfsin, 
diyorlar. Dogrusu, bundan ne 
zevk aldtgma bir tiirlii aktl erdi
remiyorum. 

- Ya hiitiin bu dedikodularin 
hi~ biri dogru degilse? 

- Olabilir. Fakat oyley~e, Ley
la, hu oyunu batkalarile oyna. 
Bana doku_wna. 

Yazan: Mualld Ham it __ _, 

- Neden dokunmtyaytm? Ei- ' 
leneceksem seni neye bir tarafta · 
h1rakay1m? 

- (;iinkii sonra heni aglattrsm, 
Leyla. 

- Sen aghyabilir misin? • Ag
lamak elindeq gelir mi, Belbi? Sen, 
Bebi, bir kadm i~in agltyacak· 
sm, ha? 

- Senin i~in, Leyla. 
- Ben arbk ihtiyar say•hnm .• 

Senin yamnda ne kadar ihtiyar 
durdugumu .farketmiyor musun? 
On dokuz yattndasm ... Daha as
kerligini bile yapmadm. 

- Bunun ne zarart var? 
- Bu yatta bir c;ecuia bir ka-

dm nas1l .l.iitiin kalbini ve~ir? Na· 
stl strf onun olur? 

- Ban a bak, Leyla ... Akhma 
bir 'ey geldi. 

- Nedir o? 
- Rop do tambrmt al, kaytk 

turada duruyor. l~ine athyahm. 
Ben kiireklere otururum. Giinet· 
ler i~inde ilelebet gider kay'bolu
ruz. Bizi ararlar bulamazlar. 

-Dogrusu, parlak bir fikir! 
- Uzaklara gittigimiz vakit, 

sahilden bizi goremiyecekleri ka• 
dar a~tld1gtmtz zaman, rop do 
-t~ambnm, benim burnozumu ka
y•gm dibine atartz. ilk defa ola
rak, bu namiitenahi giinet i~inde, 
tenha deniz iizerinde, hana vii
cudunu verirsin. Karanhklarda 
topladtgt lbiitiin o nitaneleri viicu· 
dundan bu giinet siler gotUriir. 

- Sus, Bebi ... Soyledigin fCY 
o kadar giizcl ki sen Bebi olma
saydm, ona benzer batka biri ol
saydm, hakiltaten dedigini ya
pardtm. 

- Gel, Leyla. Kalk. Ka~al1m! 
Kiireklere oyle bir astlacag1m ki, 
kuvvetimden korkacaksm. Y.artm 
saat i~inde gozden kayholuruz. 

- Ctlgm! .. Dokunma bana . . : 
Haytr . .. Olmaz. Dikk.at et. Nere
de ise gelip hizi ~agtrtrlar ... 

- Gidip -5ahilden uzakta bir 
banyo almaktan hizi kim mene
debilir? 

- Dogrusu, bu teklifin kumsaf .. 
lardan istifade i~in yeni ·hir usul 
tetkil eder. Bana hir deniz atki 
teklif ediyorsun. Esatirde oldugu 
gihi bir saadet ihiilyast. Daha hi
la iizerinden yeni tahsil kokusu 
~tkmam•t· Bu fikri kim hilir han
gi kitapta huldun ... 0 kadar gii
~el ki senin !kafandan ~tkmtt ola· 
maz. Y almz, ri.ea ederim, Bebi, 
Diifiin. Kaytklarm zemini ~ok 
kattdtr. A~k i~in yaptlmama~hr •.• 

Ah, bana hep delice teyler soy
letiyorsun, bugiin! Biraz ~lrpm
tth bir denizde kaytk aallamr du
rur. Ak,am eve arkam ka
yagm tahtalanndan morarmtf, 
friiriimiit bir halde doneriz. Va
kta, ~u s1rada kocam ipek fabri
kast pefinde dola,tyor; gozleri 
miyop olan Galip bey vucudumu 
yakmdan teftit hakkma hi~ bir 
~ama.n malik degil, amma hirisi 
var ki ona a.rkam1 boyle ~iiriili 
i~inde -kabil degil gosteremem. 
lnsan bir koca He nastl olsa uzla.· 
flr. Bir ittk ile de bazan uzlat· 
mak kahil olur. Fa kat hizmet~i 
ile, hi~ bir zaman! Arkamt oyle 
~iiriikler i~inde goriince, dekolte 
bir esvap giymek kabil olmaym
ca, Marika ltotacak hiitiin otel 
halkma, biitiin Adaya, biitiin fs. 
tanbula henim kaytk~tlarla yallp 
kalkttgtmt anlatacak... Behici
gim, teklif ettigili feyi yapabil
mek j~in, insanm bir dam dO
tambri olmamah. ( Arkas& var) 



AKDENIZDE ..... 

T0RK .AKINCILARI 
~ 

Yazan: /SKENDER FAHREDDIN Tefrlka No. 117 

"Bir yar sevdim ~abuk u~tu elimden!, §arktsl 
dillerde dola~srken, Murat, kameriyel!b~ alttnda 
stztvermi§ti. Kaptan pa§a, bu suada, ehnt yava§~a 

l\luradtn koynuna uzatb ..• 
~hmet pafa, Venedikli tacirin 

bapna gelenleri ititince cam at
loldt. 

- Bunu y~pmamahydm, Mu
rat! Ben sana bu adam a dokun
mamam soylemi,tim .. . 

Murat bryrklarile oymyarak: 
- Ben de dokunmadrm, dedi, 

aadece koskiiniin anahtarrm al-
' 

dtm. Kar1m1 onun evinden kur-
tardrktan sonra kendisini serbest 
buakacagrm. 

Riistem bey, Ahmet pa,anm 
kulagma egildi: 

- Bu b ir zorbahkhr .. Padi~ah 
duyarsa, Muradm cantm yakar. 

Ahmet pa~a, Murad1 bJrakma
mak i~in ~reler arafhruken, sa
ki, tarap tepsisile beraber afyon 
~ubuklanm da tazelemitti. 

Muradm kamm uyu~turmak 

i~in, ona afyon ic;irmekten daha 
giizel bir tedbir olamazdt. 

Kemal reis bile goz i~aretile Ah
met pa~aya ayni fikirde bulundu
iunu ibsas etmitti. 

~engi ~igana, davul zurna .. Kr· 
yamet kopuyor ve cralparalar, zilli 
defier Murad1 yavat yavat aer
aemletiyordu. 

Murat reis, uzun seneler vardt 
ki, bu kadnr eglenceli bir diigiin 
gormemifti. 

Afyon ~ubuklan dagthrken, 
Ahmet paf.a : 

- Muradma ermi~sin, dedi, he
le bir ~ubuk tiittiir de aklm bati· 
na gelsin! 

Murat Kumkaptda (Jiizetta) 
nrn gizlendigi kotkiin anahtanm 
koynuna yerle~tirmi~ti. Kendi 
kendine: 

- Y arrm sa at sonra gitsem de 
olur. 

Diye soylenerek, kendisine uza
ttlan crubugu aldJ. 

Diger misafirler de genit kol
tuklara oturmutlar ve tazelenen 
afyon crubuklarml crekmege ba~la
mi~lardt. 

Murat bir gece (Otranto) da 
afyon icrmif, ~ok sarho, olmuttu. 
Bir ak~am da Koyciikte Hamza 
beyin odasmda afyon icrtigini ha
brhyordu. 

Eyiip civarmdaki bahcreli bir 
evde oturduklan zarr.an da bir kacr 
de fa afyon crekmemit de gild i. Fa
~at o vakittenberi aradan uzun 
y11lar ge~mi~ ve Murat afyonun 
zevkini, tesirini unutmut.tu. Elin
deki crubugu ilk nefeste i~ine ka
dar ~ekti.. Cigerlerini ~ifirdiktcn 
sonra, gogsiinii kabartarak genif 
bir ncfes aldt .. Arkada,Iarmm yii
ziine bakb.. Hepsi crekiyorlard1 .• 
Hepsi ne,eliydiler. 

Murat ardt stra bir kn~ nefes 
birden ~ektikten sonra, uznkta 
iluvrtla luvrzla oymyan ~cngi Afcti 
gordii. 

- Bu kadm neden turkii soyle
miyor? Benim gcldigimi gormedi 
mi? 

Diyerek sakinin kulagma bir 
feyler fJsJldadt. 

Saki giilerek gitti. 
Ahmet pata o gece ne yap1p ya

pacak, Murad1 sarho~ ederek, 
lcoynunda saklad1gt anahtan kim
•eye sezdirmeden alacaktJ. 

- .Cengi Afet, Muradm ronderdi
ii haber iizerine yiiksek, yamk se
aile Murad1n t•rkJlarmdan birini 

• 

soylemege hatladt: 
cHarap oldum, vuruldum can verdim, 
Bir yar ~vdim, c;abuk uc;lu elimden, 
Ba!ltm? kaUnm yamyor kederimden. 
Bi; yar scvdim, c;;abuk uc;;tu elimdenl:t 

Murat tarabmt i~ti.. 
Ahmet patanm gozleri giilii

yordu. 
Kemal reis: 
- Yasa . . • . 
Diye bagrrd1. 
(;engi Afet fark1sma devam 

etti: 
cE,sizdir gogsiine giil tak1~mda. 
Y afkardz, ic;ime her ak1~mda. 
Banldtm ta bana ilk babsmda. 
Bi; yar s~vdim, c;;abuk uc;;t~ elimdenl• 

Murat bu tarkiyJ genc;liginde 
san sacrh hir yosma i~in soylemi" 
ve crengilerin agzmdan crar£abuk 
memleketin her ko~sine yaytl-
IDlftl. 

Davetliler co~mutlardt •• 
Zil ve def sesleri durunca, her

kes i~ki kadehine sarilmJfb. 
Murada eski fen mesut giinle

rini hahrlatan bu tarkJdan miite
essir o!m1yan kimse yoktu. 

Herkesin agzmda, f.arkmm: 
«Bir yar sevdim, ~abuk u~tu 

elimden!» 
Ara nagmesi dolattyordu. 
Ayni mtsrat Murat reis te tek

rarlamaga ve birden ka,Iarmt cra
tarak somurtmaga ba,larnlfh. 

Bereket versin ki, Ahmet pa~a, 
Muradm bu ~arkrdan cam siktldi-• 
grm ke~fetmekte gecikmemi{.ti. 
Kaptan pa,a, sakiye seslendi: 

- Kadehlerimizi doldur baka-
lrm, ogul! 

Kadehler doldt• .-
Saz ve soz durmuttu. 
Kameriyenin altmda derin ve 

manah bir siikiinet vard1. 

Muradm, donanmaya yeni ali
nan pusulalar [1] hakkmda kacr 
giindenberi kaptan pa~aya soyle
mek istedigi sozler bogazmda dii
giimlenip kalmt~tJ. Muradm batt 
omuzlarma devriliyordu. Gozleri 
birden kapanmi~tx. Murat ~oldan
bcri bu kadar crok sarhot- oldugu
nu habrlam1yordu. 

Muradn bir tnraftan afyon crek
tiriyorlar, diger taraftan da nrdr 
s1ra ~arap ikram ediyorlardt. 

Murat bir saat icrinde kendin
den gc~mi,ti. 

Kemal reis te sarho~ olmamtf 
degildi. Eger onun da gozleri ka
panmaml\i olsayd1, belki de Mu
radl evine kadar gotiirecek ve es
ki arkada~ml yeni maceraya atJI
maktan veya bir uc;untma diitmek
ten kurtaracakh. Fakat, elleri ve 
diz1cri o l{adar gev~emi,ti ki, ye
rinden bile klmtldamaga mecali 
yoktu.. Ve kollarxni lnptrdntnmt
yordu. Afyon, Ahmet pa~~dan baf· 
ka herkesi uyu~turmu~tu. 

Kaplan pafla bu suada yava~ya 
elini Muradm koynuna soktu .. 

(Arkasx var) 

-{ 1) Pu•ula, Osmanlz devletinin te
'ek.kiiliinden be~ aatr evvel ( Yunus) is· 
minde h~r Turk tarafmdan icat edil
mi!lti. Milattan sonra onuncu as1rdn Bag· 
datta toplanan Astronomy :tlimleri cog
rafya ve harita iizerinde y.eni ke~ifler 
yaparken, Avrupa bu sa,bada ,;ok geri
de kalm1~t1. 

Doktor (Mackay) bile bu mevzua 
dair yazd1g1 ~serinde pusulay1 Avrupa
hlann Ar.aploudan ald1gml ~ylerken: 
cAmellikayt ke~feden (Cloomhu~) ve 
Omit burnu ~rikile Afrikay1 dola~an 

Her ak~am I 
bir hikiye Y irmi serJe sonra 

- ~u kadmt tantyor musu!l ?. 
H 

... , . 
- Haytr... angJSJDl. 
- Daha bangi kadmdan bah· 

aettigimi anlamadan, hemen ne 
teli.f ediyoraun? Hay1r demege 
kalk1yorsun. ~u kotede ta dipteki 
masada oturan ka.dm. "' 

F aik hey gozlerini ~usarak o 
tarafa dogru baktt. 

- Tamm1yorum. 
- Bir ~eyrektenberi aanki eski 

bir ahbapmlf gibi hep sana ba
kryor. Hatta selam itareti tbile 
yaph gibi. 

- 0 halde neden benim bak
bg1m1 goriince hi~ aldtrmadi? 

- Bilir miyim ben? Seninle o 
kadm arasmdaki arrn hen nere
den keffedebilirim? Bak ~u da
kikada bile kadmm gozleri sen
de. Eminim ki az1c1k yiiziine giil
sen mukabele edecek. 

- Kendimi otelden dtsan athr-• 
maga hicr niyetim yok. 

- Bir giilmeden ne ~1kar? 
- Cocukluk ediyorsun, Mual-

la. Ben omriimde hi~ bir zaman 
tammadigtm bir kadma giilme
dim. Bari fU tatil giinlerinde kts· 
kan~hgmt b1ra.k. Fakat madem ki 
k1skan~hktan vaz ge~emiyorsun, 
hi~ olma.zsa onu kibarca, zevki 
selime uygun surette yap. 

- Ben hicr krskan~ degilim. 01-
rnlyacagtm da ... Fakat boyle ken
disini bir erkege gostermek icrin 
ugra~an bir kadm ile eglenmek 
isterim. Kansmm yanmdaki bir 
erltege goz koyan bir kadm ... 
Cok utanmaz ~ey. 

- Senin kanm oldugunu ne
reden bilecek? 

- Demek beni bir a~ifte zan
nediyor, oyle mi? 

-Sana bunu evvelden kacr ke
re ISOylemittim. Bir ka.dm bOyle 
sinema artistleri gibi -oksijenli 
sa~larla, paly3.cro gibi boyanm•v 
yiiz ilc gezerse herltes onun hak
kmda iyi bir fikir bezlemez. 

- Bak kadm kavga ettigimizi 
anladr da ne keyifli keyifli sa
na baktyor ... 

- Mualla, ~ocukluk etme di
yorum. Bu ltadmm hi~ giinaht 
yok. Kendisini tammadigirnl sana 
temin cderim. Bak yiiziin k1zard1. 
Boyalar arasmda bu 1uzarh o 
kadar giiliin~ olmu~ ki... 

- Ben gidiyorum, seni ham
mefendi ile yalntz btraktyorum. 

- ~u dakikada o kadmt sana 
hakikaten tercih e:lerim. Yiiziin· 
de boyadan eser yok. Sade, zarif 

UtJIWUUhiUUIIItfllllllnltnnnttUIIflllllrHifii111RIItiiiiJUIIftltiPIIIUIIla 

(Vnsco de Gama) ve (Albuquerque) 
Arap gemicilerir.de huldukl<m pusln-
1ardnn intifnde ederc'it fohnct kazanmJ~
lnrdu.:. <liyor. 

Portckiz rniiverrihlerinden (] cromc 
O.sorio) nnmmd!!.ki papaz: cBe~inci 
amda Arnplard.an (lbnulhcysi.im) ve 
Turklerden ( Yunus) hesap, hendese, 
mcnaz1r, ceb!r, miisellesat. ilmi mesa
Ibn, koz.mografya, hey:t. kevnkip, hik
mcti tnbiiyc, cerri e~kul ve ilmiicuv ile 
tatbiknhnda ~ok 1leri giLmi~lerdi. Bu 
ilimler o vakit Avrupaya c;ok iptidai 
bir ;Je!dlde gec;iyordu. 1ki nokta arasm
d.l.<i me :~f:::nin bilhendese tesbiti. kJb
len 'n tay.ni, zaviyenm eksam1 selase) e 
&Ureti inkisa.rmmn hatJ, amehy:~.h rn· 
sadiye ve ecram1 e.emnviyenin ch::Lt '\'\: 
cesnmctleri hak.kmdn.ki malumatJ Avru
pnhlnr tamnmen ~arktnn alrnl~lardJ:. tnr
zmd:~. verdigi izahatla habkati itirnftan 
c;ekinmem:~tir. 

Fat~h d vrindeki harp gemilerinde en 
miikemmel pusla ve hnritalar hulundu
gunu soyliyen (Copernicus • 1543) 
.:ihtHalah ecram» ism:nd:ki kitabmda 
arzm hnreket.i devraniye ve intikaliyesi
ni isbat ed•erken: cPusla olmasayd1, ge· 
milerin manas1 kalmnzd1. Gemiler ma
nnsiZ kalmca, ke,iflenmizi ileriletrne.k te 
imknns1z knlncakh. Puala ve harita ka
,iflenni takdis etm:liyiz) diyor. (Ko
pernik meslegi) ni on altma ns1r huk.e
masmdan (Galileo) mektep tedrisah 
arasma ~oktuktan sonra, hak~ki ka,ifler 
unutularak, diger ilimler gibi bunlar da 
bilahare Avrupahlann mah olmu~tur. 

giyinmif. Sa~lar1 oksijensiz. ltte 
]len boyle :bir kartm olmaamt is
terdim. 

- Pekala, ben odama ~tluyo
'rum. Senin e'yalr.rrm ba~ka oda
ya tatttacagrm. Ben bayagr, zevk
aiz bir tarrz.da boyanacag1m. Ra
hat rahat oturacag1m. Sen de key
fine hak? 

Gen~ kadm hiddetle yemek sa
lonundan ~tkh. 

Biraz sonra, Faik bey batml 
kaldumca o yabanc1 kadm1 masa
smm oniinde, ayakta gordii. Ka
dm: 

- Affedersiniz, efendim ... di
yordu. 

-Kiminle mii~erref oluyorum, 
hammefendi? 

- Beni tantmtyor musunuz? 
- Ha.ttrlayamJyorum ... 

- Erenkoyiinde ... Mavi ko~-
kii de :hatJrlamtyor mu&unuz? 

- Evet ... Fa.kat ... 

- Ziibeyde, kiicriik Ziibeyde? 
Harpten evvdki son yaz1 diitiin
senize ... 

F aik bey saps an kesildi. Ag
zmdan: 

- Yinni sene oldu! diye bir 
ciimle dokiildii. 

- Evet, seferberlik ilan edil
mitti. Sen askere gidiyordun. Jlk 
ve son buselerimizi teati ederken 
biribirimizi bekliyecegimize dair 
yemin etmittik. Bann: «Korkma, 
harp ~abuk biter, ben terefli bir 
halde donecegim, evlenecegiz» 
diyordun. Ben de sana: «Faik, 
ben diinyada iki kere sevebilecek 
bir klz degilim, oliinciye kadar 
seninim, seni bekliyecegim» di
ye cevap venni,tim. l~te bekledim. 
gelmedin. 

Sonra biz Suriyeye gittik. Sa
na taahhiitlii mektup yauhm. Ge
ri gcldi. i,te yirmi sene sonra, tek
rar IF.tanbula geldim. ~imdi yal
mztm. Erenkoyiine gittim. Mavi 
ko~kii satm ald1m. Seni bulmak is
tiyordum. ilk buseme sadtk 
kald 1gtm1 sana toylemek istiyor
dum. 

- Kendimi nas1l affettirebili-• 
rim, Ziibeyde? 

- Unutman bir ~ey de gil... 
Faknt .beni tammaman ~ok fena
ma gitti. 

- Affet, heni Zubeyde. 

- Bana sen diye hitnp etme. 
lnsan tammad1g1 bir kadma sen 
diyemez. Faka:t ben sana diye
bilirim. ~iintlrii biitiin bu yirmi se
ne seninle haynlimde hep a~l<tan, 
samimiyetten bahsettim. 

Y . d'? - a fim 1. 

- ~imdi her ~ey bitti. Mavi 
ko~ke ~ekilip hep oradn ya~Jya
cagim. Orada, a~'ktm1zdan viicut 
hula:cak ~ocuklanmla ya,nmayJ 
o kadar :hiilya etmittim ki... Yir
mi senelik hasret gene kalbimi, 
afk1m1 da kemix·di. Fakat i~imde
ki hu senden o1:na crocuk arzusu 
hala ya~tyor ... Gel, bir giin beni 
orada ziyaret et. Otuz sekiz ya· 
f1mday1m. Hala eski giizelligimi 
hirnz muhafaza etliyorum. Beni 
evmeni istemem. Karma h.iya

net etmene raz1 degilim. Yalmz 
iicr, dort defa gel, ben sana arhk 
bu ziyaretleri kesmen i~in rica 
edinciye kadar ... 
· Bunu soyler soylemez yemek 
~alonundan ~xktt. F aik bey kahve 
fincanmm karftsmda derin hir 
hiilyaya dahm~tJ. Kaybettigi saa
det hiilyas1 kalbini ac1 act yakl
yordu. 

Yukar1ya odastna ~1kttg1 za
man, garso!l, hammefendinin ef-

Radyo 
9 Eylul pazar 

latanbul : I 8, 30 plak ne{lri:rati, 19, 2g_ 
ajana haberleri, 19,30 Tiir~ musiki ne~ .. 
riyah: (Kemani R~t, Mesut Cem:l. 1 
Muzaffer beyler "e V.ecihe, Vedia R1za 
hammlar). 21 Ate~-Giin~ kliibiinden 
nnkil, ajaM ve borsa haberleri, 2 I ,3Q 
orkestra, kan\ldt program. 

Vartova ( P45 m.) - 20 tagannili 
~afif musilci, 20,45 miisah:~be, 20,50 
aktiialite, 21 orkestra konseri, 21,,.9 
.ha.berler, 21.55 miisahabe, 22 Lem-c 
bergten n~eli ne~riyat, spor, 23,15, 
reklam ve konser, 2 3, 30 dans mus j .. 

..; 24 05 miisahabe, dans musikisinilf v•, ' 
devamJ. I 

Budap~te (550,5 m.) - 19,30 Bu .. . 
dape{!te mu~ki heyelli tarafmdan konserf. 
21 !!por. 21.20 keman konseri, 22 kn .. 
n~nk ne~riyat, 22,50 haberler, 23,10 ~j,.. 
gan musikisi, 24 cazbant. 

Prag (479 m.) - 20,45 miisahabe, 
21 kanstk kons:r, 21,45 miisahabe, 22 
radyo ~rkestras1, haberler, 22,20 plak. 
23,25 almanca haberler, 23,30 caz 
m~~~ ~ 

Viyana (507 m.) -20,15 saat aya .. • 
n, spor haberleri, 20,30 bar mus1ki8l, 
21,05 ~arktlar ve ne~eli Vayana hnva• 
Inn, 21 .• 40 musahabe (spor), 21,45 
Straus ve Lannerin cs~rlerinden radyo 
popurisi, 22 haberler, 23,20 dan mu· 
si',isi, I Budape~teden ~igan musikisi. 

10 Eyliil pazartesi 
lstanbul : 18,3 0 fransn:.ca d •rs, ] 9 

"onferans, 19,30 Turk musika n~riyat1: 
(E.krem, Rufen, Cevdct, kemJ.ni Cev .. 
det, ~eref, brahim beyler ve V-ecihe, 
Belma hanunlar), 21.20 ajans vc bor .. 
sa haberleri, 21,30 Bedriye Rasim ha· 
mm~n istirakile tango ve caz ork~trast. . 

Vanova ( 1345 m.) - \9,15 oda 
musiki~ konseri, miisaha:be, 20,20 spor. 
2 I arktlar, 21,30 sesli filimlerden plak
lar, 2 I ,45 haberl:er, 22 popliler enfo· 
nik orkestra konseri, 22,45 konferans, 
23 reklamlar ve konser, 2 3, I 5 dans 
mu9!kisi, 24 rnusahabe, 24,05 dans mu· 
sikisinin devam1. 

Budapeste (550.5 m.) - 20,10 
plak, 21, 1'0 miieahabe, 2 I .40 ~igan mu· 
silrisi, 32 Raytcrin i<:laresind: orkestra-
81 konseri, 24,] 0 Len Baker caz tah• 
mz. 

Prag l470 m.) - 18,50 pla\, 19 
ha.berler, 19, I 0 plak, 19,20 almanca 
miisahabe, 19,55 almanca haberl~r. 20 
saat ayan, 20, I 0 kan~1k konser, 20,55 

Hint ve zenci sarktlnn, 21,20 miisaha
be, 21,55 plnk .. 22 haberler, 22,10 Hin
distan hakhnda konferans, 22,20 ku
artet konseri, 23 haberler, 23,15 plak, 
2 3,45 almanca haberler. 

Viyana (507 m.) - 20.35 ko.>lii 
musikisi, 21,20 mi.isahabe. 21.30 koylii 
mu.sik:.sinin dev.an11. 22.20 bi1dirilmemi~
tir, 22,55 lhahmsm eserlerind~n piya· 
no konseri. 23,30 hnberler, 23,50 dans 
musik' si, I, 15 pliik. 
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yalarmt ha~ka. odaya 
dugunu $oyledi. 

- A,agr indiriniz, 
dedi. 

'f· #(. #(. 

gidiyorum, 

Ertesi giinii mavi ko~ke ko~tu. 

Ziibeydenin bu ziyareti bekledi
gi muhakkakt1. Yirmi sene evvel-

ki gibi sacrlarm1 omuzlarma sah· 
vermi~ti. Arka:smda giizel bir pi

jama vard1. 0 zaman1 ya~ar gibi. 
oturdular. Konu,tular. 

Bu ziyaretlcr telcrar etti. 
:f.:f.¥-

Ziibeydenin yirmi senedir bek· 
ledigi ~ocuk dogmu~tu. Ziibeyde 
~ocugu kucagmda: 

Arhk, diyordu, biribirimizi gor
mege liizum yok. ~imdi bcnim 

hayabmda Fnikten kopmu~ bir 
par~a var. Mernk etme. ~o.cuga 

gayet iyi bnkacagtm. Yirmi ya,ma 
girdigi giin, vaktile beni nas1l sev

digini ona anlatacag1m. Oglum 
beni elbette affeder. 

_ Ziibeyde senden nastl nyn• 
Iahilirim? 

- IBundan sonra birrbirimizi 

gormemize imkan yoktur, Fnik .. 
Ben arbk seni aevmiyorum. Art k 

kimseyi sevemem. Diinyada yal· 
mz ~ocugum var. 

Zuheyde goz ya,lari i~inde, 
Faiki tath tath kaprdan <r1kardt. 

Sonr-a. ~ocugunun betigine kofa
rak iizerine kapandx ve hiingiir 
hiingiir aglad1. Hikiiyeq 

• 



istanbul ithalat GiimriJgii 
Mildilrliigiinden: 

690 lira bedeli kettfll Istanbul ve Galata GUmrUkleri manifesto 
kalemleri i~in yapbrdacak 6 dolap ile keza yapbrdacak 6 masa 
olbaptaki ke,if defter ve resimlerl mucibince mUnakasa ve ihalit 
kanununun 18 inci maddesioio A nkraslD8 tedikao pazarhkla yap
bnlacagmdan talip olanlarm Eyliiliin 29 uncu cumarteai giinil saat 
14 te Istanbul lthalit GtimrDgiinde miitetekkil Sabnalma komia• 
yonuna miiracaatlarr. (5529) 

inhisarlar U. Mildiirliigilnden: 
120,003 adet bir litrelik boJ §i'e Pa~abah~e §i1e fabrikasmdadar. 

150 kilo kur~un 
600 , Eski ~elik kablo 
80 , Hurda ~inko 

1500 , Maden dokUm Cibali Tiitiin fabrikasmdad1r. 
1500 , Demir sa~ 

200 ,. Pirin~ talat 
30 , Aleminyiim 

2500 , Hurda demir 
Yukarda isim ve miktarlan zazah malzeme 20/9/934 tarihioe 

mlisadif per~embe giinU saat "15" te pazarhkla aablacaktrr. Talip• 
lerin tayin olunan gOode " 0/ 0 15" teminat parasile Cibalideki Sabt 
Komisyonuna miiracaatlar1. (5534) 

Istanbul Milli Emlak Miidiirliigiinden: 
Eatihte Hiiarev patada Kasap Oveys mahallesinin Aynab~e,me 

sokagmda 10 No b bah~eli evin sab~1 bir hafta uzablmlibr. lstek• 
lilerin 12/9/934 ~ar§amba gUnn saat on dortte pey ak~elerile 
miiracaatlan. ':M,. (5558) 

Istanbul 4 iincii lcra Memurlugundan: 

Emniyet Sandtgtna 
birinci derecede ipotekli olup 

yeminli n~ ehli vuku ftaranndan tamamrna (3720) lira ktymet 
takdir edilen Galatada Bereketzade maballesinde Yiiksekkaldaram 
ve Znrafa sokak eskl 57, 59, 22 yeni 57, 59, 26 No. h maa 
diikkin nim kigir bir bap haoenin tamamt a~k artbrmaya 
vazedilmit oldugundan15 /10/934 tarihine mUsadif Pazartesi anon aaat 
14 ten 16 ya kadar dairede birinci artbrmaaa icra edilecektir. Artbrma 
bedeli klymeti mubammenenin °/0 75 nl buldugu takdirde mn,terlsi 
Ozerinde bJrakdacakbr. Akai takdirde en son artbranm taahhndo bald 
kalmak Uzere artbrma 15 gUn mUddetle tecdit edilerek 30110/934 
tarihine mUsadif Sah poD uat 14 ten 16 ya kadar keza 
dairemizde yapalacak ikind a~k artbrmasrnda artbrma bedeli 
luymeti muhammenenin °/0 7S lnl bulmadaga takdirde sabt 2280 
No.b kanun ahkimma tevfikan geri barakahr. Satq pefindir, arthr
maya i1tirak etmek istiyenlerin klymeti mubammenenin °/o 7,5 niabetinde 
pey ak~esi veya milll bir bankan1n teminat mektubunu hamU 
bulunmalan llztmdar. Haklan tapu sicillile sabit olmayan ipoteldi 
alacaklalar da diger allkadaramn ve irtifak hakla sahiplerinin ba 
haklanm ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialanna evrala 
mUsbiteleri ile birlikte illn tarihlnden itibaren nihayet 20 gtln zarnn
da birlikte dairemize bildirmeleri lllzamdar. Aksi takdirde haklan tapa 
sicilli ile aabit olmayanlar sabt bedelinin paylatmasandan hari~ ka• 
lrrlar. Miitt-rakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mUteveUit bele<liye 
rUsumu medyuna aittir. Daha fazla malumat almak isteyenlu 
1/10/934 tarihinden itibaren berkesin gorebilmesi i~in dairede a~k 
bulundurulacak artbrma tartnamesi ile 934/1660 No. h dosyaya 
miiracaatla mezkiir dosyada mevcut vesaiki gorebilecekleri ilb 
olunur. (5563) 

Istanbul 4 iincii lcra Memurlugundan: 

Emniyet sandtgtna 
birinci derecede ipotekli olup 

y eminli n~ ehlivukuf tarafmdan tamamana 1200 lira ktymet takdir 
edilen lstanbulda Sara~hane batanda Mimar Ayas mahallesinde 
lmam sokai'Jnda eski 13 yeni 21 No. h bir bap klgir evln 
tamam1 a~sk arbrmaya vazedilmit oldugundan 15 I 10 I 934 
tarihine miisadif Pazartesi gUnn aaat ( 14 ) ten ( 16 ) ya 
kadar dairede birinci arbrmaas lcra edilecektir. Arttarma 
bedeli ktymeti muhammenenin °/0 75 lni buldugu takdirde 
mu,terisi nzerinde barakalacakbr. Aksi takdirde en SOD artbraDID 
taahhiidii baki kalmak nzere arthrma 15 ann miiddetle tecdit 
edilerek 30/10/934 taribine mOsadif Sala gUnQ saat 14 ten 16 ya 
kadar keza dairemizde yapdacak ikinci a~tk artbrmasanda artbrma 
be deli krymeti muhammenenin °/o 75 inl bulmadaia takdirde aabf 
2280 No. Ia kanun ahklmana tevfikan aeri b~ralohr. Sabt petindlr. 
Arttarmaya i¥tirak etmek istiyenlerin .kaymeti mubammenenin Ofo 7,5 
nisbetinde pey ak~esi veya milli bir baokanm teminat mektubanu 
hamil bulunmalar1 liamdar. Haklan tapu sicilli lle sabit olmayaa 
lpotekli alacaklalarla diger alikadara1n ve irtifak hakla aahiplerinia 
bu haklaram ve hususile faiz ve masarife dalr olan iddiala11na 
evraka miisbitelerile birlikte illn tarihinden itibaren nibayet 20 rOn 
zarfmda dairemize bildirlmeleri IAzamd1r. Aksl takdirde haklan 
tapu sicilli ile sabit olmryanlar sabt bedelinin payla~mastndan hari~ 
kahrlar; miiterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mlltevellit belediye 
rusumu medyuna aittir. Daha fazla maliimat almak istiyenler 
1/10/934 tarihinden itibaren herkesin gorebilmesi i~in dairede 
apk bulundurulacak artbrma f&rtnamesi ile 934/3195 No.h dosyaya 
mUracaatla mczkiir dosyada mevcut vesaiki gorebilecekleri illn 
olunur. "5566. 

Tophaneda levaztm Amirligi 
satm alma komisyonu i1Anlar1 

Istanbul Levaz1m Amirligine 
bagh kataat i~in 250 ton un 
18/9/934 sah gUnU aaat 14,30 da 
kapala zarfla almacakbr. ~artna
mesini goreceklerin her giin mU· 
nakasa11 i~in de belli saatten 
evvel teklif mektuplarmm Topha• 
nede Sabnalma Komisyonuna 
vermeleri. (236) (5067) 

* Maltepe Piyade Abt mektebl 
i~in 150,oao kilo ekmek 18/9/934 
sah gDnii saat on be,te kapalt 
zarfla almacaktar. ~artnamesinl 
goreceklerin her giio miinakasas1 
i~in de belli saatten evvel teklifle
rinin Tophanede Saboalma Ko- · 
misyonuna vermeleri. (234) (5068) 

* Harbiye mektebi ve merbut 
mektebin ihtiyaca i~in 
(62,000) kilo koyuo 
(18,000) , sagar 
(2,500) , kuzu eti 20/9/934 

per1embe gUnii saat 14 de kapab 
zarfla almacaktar. ~artnamesinl 
goreceklerio her gUn ve taliplerin 
belli saatinden evvel tekliflerini 
T ophanede Satanalma Komisyo-
nuna verilmeleri. (226) (5017) 

* Kmkkale askeri San' atlar mek-
tebl i~in 34 kalem alib ~edrisiye 
30/9/934 Pazar gUnil saat 14 to 
alenl mi\nakasa lie ahnacakbr. 
.$artnamesini goreceklerin bergOo 
ve taliplerin belli saatte T opha· 

nede Satahalma komiayonuna rei
meier • .,284, "5541, 

• Levaz1m Amirligi i~in bin lira-
Ilk beyaz peynire talip ~tkmadt
gandan 10/9/934 pazartesi aUnD 
saat 15 te pazarhgt yapdacakttr. 
Taliplerin Tophanede Komisyona 
aelmeleri. (289) (5538) 

* Kuteli lisesi i~in 100 kilo Val• 
valin ve 700 kilo makine yaian•n 
pazarltgana talip ~1kmadrj1ndan 
tekrar pazarlaga 10/9/934 pazar
teai aDnii saat 14,30 da yapala• 
cakhr. Taliplerin Tophanede ko
misyona aelmeleri. (286) (5540) 

* Levazun Amirligine bath kttaat 
i~in bet bin liraltk unun pazarlt· 
g.na talip ~1kmadig1ndan tekrar 
pazarbga 10/9/934 Pazattesl gtlnD 
aaat :4 ta .. apalacakbr. Taliplerin 
Topbanede komisyona gelmelerL 

"287" "5539,. 

Sat1l1k Yal1 
Bolazi~inin en gQzel mevkll olan 

Rumelihisarmda on iki oda, tlt 
salon (ic;l d1~ yag-h boyah) banyo, 
elektrik, terkos, mutfak, muntazam. 
bah~ ve ~aduvam, nezareti Umileyi 
halz kullam~h zarir blr yahd1r. 

lfQracaat yeri: Eminonn, tek kollu 
malOI Cemal Bey. 

Musevl Llsesl 
Derslere 12 Eylnlde ba~layacaktlr. 

I) incl ve 9 nncn s1n1f lkmal imtlhan· 
lan 2,4,6' Eylnl ve sm1f gec;me ikmal 
lmtihanlan 3, 1>, Eylnlde yap1lacakur. 
Kay1t deyam ediyor. Tecdldi ka11t 
mecburidlr. (2254) 

SAINT BENOIT 
ERKEK LISESI 

Resml mektepler dera mnfredat 
proaram1 mucibince tedrisat yapllrr. 
Ttlrk bakaloryasma bas1rlar, Fran· 
s1zcay1 o~renmek i~in ihzart s1mflar 

vardJr. (827) 

kulak.~ bunm miltahassw 
Dolr:t« 

lhya Salih 
Ca~~lu: Hamam S1ra91nda 

24 numarada • Cumadan ba~ka 
her giin - ~yleden oonra se.at 
15 ten itibaren hastalana& ka
bul eder. 

Kabata~ Lisesi Miidiirliigiinden: 
Leyli Talebe Kamilen Haydarpata lisesine nakledileceginden 

lstanbulda bulunanlartn bizzat ta1rada bulunanlarm da mektupla 
mektebimize miiracaat ederek hirer vesika almalar1 ve birinci 
taksitlerini dogrudan dogruya Haydarpa§a Lisesi MiidiirlDgO oamma 
g~ndermelerl. (5426) 

istanbul Limanz Sahil S1hhiye 
Merkezi Ba,tabipliginden : 

Kavak tahaffuzhanesi hastane pavyonunun umumi tamiri ~-:;k 
mUnakasaya konulmuttur. Munakasa 19 Eyliil 934 <;ar~amba giinQ 

saat 14 te Galatada Kara Mustafa Pa~a sokagmda Istanbul Limam Sahil 
S1hhiye Merkezinde miite~ekkil Komisyonda yapalacagmdan isteyen· 
lerin ~artnamelerini gorme~ Uzere mezkiir Merkez Levazam Memur• 
luguna miiracaatlars. (5245) 

YAVRUNUN GECESi 
Bu ak,am 

PANORAMA BAH~ESiNDE 
Bah~enin maruf saz heyetilo me~hur Yozgath Haftz Snleyman boyin en 

gnzh1e ~arktlanm, Mn~erref Hamm ile kemnni Faik bayi, di~er saz heyetlerinl 
ve r.ihayet Yavrunun halk ~prk1lanm dinliyeceksiniz. 

Fiyatlartmtzda zammiyat yoktur. 
•• 

Universite Miibayyaat 
Komisyonundan: 

1 - Oniversite Hukuk Fakiiltesi Okuma salonu mobilye i1lerl, 
2 Trp Fakiiltasi Bakteriyoloji laboratuvarl tamir ve tadil l,Ieri. 
Yukarada yazah iki i1 olbaptaki §&rtnamesine tevfikan ayrt ayn 

olarak kapab zarf usulile mfinakasaya konulmu~tur. Talipler 
tartnamelerini gormek i~in her gUn Miibayaat Komisyonuna 
mUracaat edebilirler. Miinakasa gUnn olan 3/10/934 ~ar~amba gilnii 
aaat 10 da teminat mektuplarile Mlibayaat Komisyonunda hazar 
bulunmalart ilin olunur. (5530) 

$ARK. DEMiRYOLLARI 
t LAN 

lOS No. h istianai muvakkat tarifede nakliyabn asgart tonaja i~ln 
olarak yazda tarh asl! ligvedildigini muhterem halka haber veriyoruz. 

Bu sebeple 1 Agustostan itibaren vuku bulan nakliyet Ocurab 
llzerinden °/0 25 nisbetinde iadei iicret alikadarlara hamule senet· 
lerinin ibrazl Uzerine derakap tesviye edilecektir. Bu taribten itiba
ren 30 lkinci Te,rine kadar vuku bulacak nakliyat Uzerinden °/o 25 
nisbetinde iicretin iadesi alikadarlara nakliyahn viirudu akabinde 
yap1lacaktar. istanbul, 6 EylUl 1934 

M0D1RlYET 

I • I Istanbul Evkat MOdUriUtU lllnlar1 I • I 
T ahmin oluoan 

be del 
Lira 
92 Hask&yde Abdnasellm mahallesinde ve caddesinde 104, 

86 No. h ve tamam1 184 metre terbiinde bulunan ar&aDID 
1, 3 bissesL 

467 OskUdarda Kep~edede mahaUesinde ~akmaz Bostan 
aokaganda 11 No. b tamam1 1600 metre terbiinde hula
nan bostanm 10, 18 hlssesL 

Yukandaki bisseli emlik 15/9/934 Cumartesi giinD pazarltkla 
aablacagandan taliplerin pey ak~elerile beraber mahlwit kalemine 
mUracacaatlan. "5531, 

Umum Emlak Acentesi 
Bah~ekapr T A~HAN No. 29 - TELEFON: 20307 

Ehven ,eraltle Emllk ldaresl 

KiRALIK AP ARTI~1AN E~1LAK 
ALIJ\1 ve SA TI~11 

I • I Devlet Demiryollan ida~esi ilanlan I • J 
Devlet Demiryollarmda mer'i ( buy, antrasit, linyit, kok ) maden 

k&miirleri nakliyaboa mahsus D.D./2 numarah muvakkat fevkalide 
tarifenin 11/9/934 tarihinden itibaren esas ~ebeke istasyoolarandan 
Afyon -lzmir ve Baltkesir • Bandarma • Manisa kts1mlar1 Uzerindekl 
istasyonlara yapalacak nakliyata da te~mil edildigi ilan olunur. "5523,. 

U~ ayda Bl~kl ve Dlkl$ --·-~~~~ 
Maarlf vekAietlnce musaddak Gedlkpafa Bl~ld ve dlkt' mektebl 
Mlldlresi: Diplomah Madam NOEMt ASADURYAN, Gct.likpa~a Balipa~ caddesl 
Esirci Kema1ettin soka~1 Vahram Asaduryan Ef. eczanesi fevkinde No. 1. Bir 
~ok senelerdenueri mnessesem ynzlorce tcr:r.i ve makastastar mezunlanmn mu· 
vaffalnyetlexi ve i~timai hayatta ihraz etUkleri mevki dolay1sile gurur hbscder. 
En son ve kclay metot ile 3 ayda tuvalet, erkek va kadm tan·Or ve beya?. 
ta.ktmlan teferruatile mQkemmel O~retir ve devir sonunda maarifr,o musaddak 
~ahadctname vcrir. Mozun olan uir ~nk hanunlar kcudi hesaplanna mcktop a~· 
maga voya makastar ve terzilik ctmc~o muvaffak olmu~lardtr. JJers.er 1 'l'e~· I rinicvvelde ua~hy3cakllr. Talobe kaydt ba~lamt~~lr. Pazartc~i, Salt ve Qr~amba 

;.---------•••• --------• gnnleri O!lloden sonra mUro.caat. {!:!415) ---• 
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Deniz yollan Yiiksek iktisat ve Ticaret 
I~LETMESt M k b M d I d T!r;~;~e~l~ ~~;~!!1 Mn~g~J:~:~. e te i ii iir iigw iin en: 

Han Tel: 22HO ---· .--•~. 1 - Mektebin her lasmmm kayat ve kabul i!}i 3 EyliU 934 te 
lzmir sur' at bathyarak, 24 Eyltil 934 ak~amma kadar aurecektir. 

I 
2 - Kayat i!}i Pazartesi, c;artamba ve Perfembe gnoleri aaat 

skenderiye yolu ondan on albya kadar yapahr. 
1 z M 1 R vapuru 3 - Mektebe girmek isteyenler kay1t ve kabul tartlanDI tafaf .. 

11 Eylul l!tile 6greomek Uzere her glln mektep ldaresine mUracaat ede-
Sah 11 de Galata r1hbauodan bilirler. 
kalkacak. Dogru tzmir, Pire, 4 - Mektebin birind ve ikincl kuamlan l~in mllracaat edenlerln 
lskenderiye'ye gidecek ve d&- adedl her kuam i~ln ayn ayra tayin olunan kadroyu tecavtiz ettigi 
necektir. •5567" takdirde i~lerinden mUracaat tarihi 11raalle iJi ve pek iyi derecede 

Bart1n yolo 
BURSA vapuru 

10 Eyliil 
Pazartesi 19 da Sirked 
rahbmmdan kalkacak, mutat 
iskelelere ugrayarak Cide'ye 
kadar gidip donecektir. (5568) 

T rabzon yolo 
~ ~ I( ~ R A vapuru 

11 Eylul 
Sah 20 de Galata nhhm1n· 
dan kalkacak. Gidifle Zoo· 
guldak, tnebolu, Sinop, Sam• 
sun, F atsa, Gireson, V akfake· 
bir, Trabzon, Rizeye. Donuote 
bunlara ilaveten Stirmene, Or
duya ugrayacakbr. (5569) 

THE TURKiSH AMERiCAN 
Shipping and Trading co 

tfa}'ri - Araboflu ve terlkl 
Amerrc:an Export Lines The 
Expert Steam sip CorporaUon 

NlW • YORK 
Her on gnnde bir Nnyork ile lima

DimlZ arasmda muntazam poeta: 
Her a) m 10, ve 26 loci C1)nlert 

~ ev · Y 01 k ,'dan l1areket. -Yakmda Nev· York.'dan gelecek Ta
purlar. 
Extrla vapuru 4 Eylole do~ru. 
Exilona vapuru 17 Ey!Oie dog-ru 
Exmounth vapuru 4 '!'. evvele do~ru 

Yalmda liev · York, l1adelfjya n 
Eol'tona l~in ytlcu ve f'UB.Yl tieariyt 
Jlarak hartket edecek npurlar. 
Exlrla vapuru 8 EylOle do~u. 
Exllona vapuru 20 Eylole dvgru 
Exmounth vapuru 8 T. evvele do~u 

K umpanya, mtl~terilerinin menaftint 
~aha iyi hl~met ve fevkal&.de eeri pol" 
ta:ar takt.im f'mellle lskenderiye Yeya 
l:arsilykda aktarma suretile ve dotru 
tono~imento Ue Nevyork i~ m~ 
llmanlardan muayyen ta.rihlerde harekM 
t.Jen ekspres ve Jnks npurlarma yolou 
,., e~yayi Ucariye l:abul edecektir. 

Bu vapurlar .A.merlkamn dahW .,, 
bttnn ,.uayetleri Ue Kmada, Golf, lltt
lika ve L,. 5 Angelos De San Fran81akt 
~eattle \'esalre bntnn Jimanlar i~ 

••tru Kon~mento De etJ&Yl ~Y• 
kabul eder, 

J'ula tafsil~t ~n Galada'd& 6 mc1 
V al1:1f ( Eakl Arapyan) hanmda ' btl 
katta Hayri · Arabotlu n ~J mnra-
caat. Tel, 4.4967·8-92~ (2140) 

1stanbul Alhnc1 Noterligine: 
Efend1m, 
Mnteveffa zel'cim Sabancah Mustafa 

beydt>n irsen uhdemize intikal eden 
emva1 ve eml~kin idaresi i<;;n Ncterlik 
datrcnizde tanzim etti~im 10/1/034: 
tarih ve 637/S No. li vekfl.letname !Ia 
lstanbulda l!eyvebo~da 4 No. da mukim 
nvey o~lum A6lm beyl ken<li nam1ma 
asaleten kn,nk klzlanm Bedia ve Sneda 

bammlar namma velayeten tevkil temi~?tim. 
Mumaileyh: Menafiimize mugayir ve 

vecai bi vekale~e muhalif barekatmdan 
dolayt bundan akdcm mezktir vakalettcn 
kendisini azll ederek 9ifahen bndisine 
tebli~ etmi~ oldo!;:um gibi i~bu ihtar· 
name ile de kendisine teyiden lblag 
eder ve zamam vekaletine ait hesabatt 
mhayet 3 gtln zarfmda vermesini ve 
aksi takdirde aleyhine cezai ve huknk'l 
takibatta bulunmak zaruretinde kalaca· 
~nu bilmek ve ona gOre hareket etmek 
nzere i~bu ihtar namenin bir nushasmm 
mumatleyh As1m beye tebli~ul ve mO~· 
terek em1akim1zin bir k1Sm1 Adapazarma 
tabi Sabancacia ve bir k1srm lzmit Vil~
yetine tabi E~me ke.ryesindo bulundu· 
g-undan koyfiyeti azildeu malumattar 
olmak uzere birer nushasmm lzmit tapu 
mndOriyetl ile Adapazan tapu mUdOr· 
ln~ilne teblit;inr ve keyfiyctin usulen 
Ak~am gazotesllo ilfuum ve musaddak 
nushanm taraftm& venlmcsini rica ey· 
lerlm ef~:nd1m. 

Fat1h K1zta~1 Pazar yolu soka~mda 
73 No. da mukim mUteveffa Sabancah 

.Mustafa B. zevcesi nuhat 

mezun olanlar ve bunlar araamdao tahsillerino faatla vormemit 
bulunaolar tefrik ve tercihan kabul olunur. 

S - YOksek 1ktiaat ve Ticaret laamma liaelerden fyi YO pek iyi 
derecede mezun olanlar kayat ve kabul olunur. 

6 - Mektebio her ii~ losm1nda mecburi liaan franaazcadar. 
Almanca ve ingilizce ihtiyari olarak tedris olunur. YUksek lktisat 
Ye Ticaret kasm1 ile Ticaret Lisesine abnacak talebenin en az lise 
ve orta mekteplerde tedris olunan derecede fransazca bilmeleri 
me~ruttur. 

7 - Kay1t ve kabul i~in &faiJda yaZih vesikalann mUdUrliige 
hitaben yazdacak istidaya baglanmas1 icap eder : 1 .. Mektep 1aha· 
detnamesi veya tasdikoamesinin asl1, 2 .. Saglak ve a~1 raporlarr, 
5 .. Hilkiimet~e musaddak iyi vesikasa, 4 - Huviyet ciizdana, S • 0~ 
adet fotograf, 6 • Mektep idaresinden almarak doldurulacak beyan· 
nameler. Bu vesaiki tamam olarak tevdi etmiyeolerin kayd1 icra 
edilmez. 

8 - Mektebin her U~ kasm1 nehari ve muhtelit olup tedrisat 
ogleye kadardar. "5242" 

Kad1koy 
Han1mlar Biqkl ve Dikl$ evinln 1 

Alttyol agz1 Zeki terzihanesindeki sergisi 10/9/34 de kadar umuma 
a~akhr. Kayttlar ba~lamlfbr. (2341) iJ 

istanbul 4 iincii fer a l\·1emurlugundan: 

Emniyet Sand1g1na birinci derecede 
ipotel<Ji olup yeminli ii~ ehli vukuf taraftndan tamamma 

2420 lira loymet takdir edilen Edirnekapuda Neslitabsultan 
mahalJesinde <;inarh ~e1me sokak eski 48 yeni 70 70/1 
No.la maa bostan bir bap ah~ap hanenin tamama a~ak artbrmaya 
vazedilmi1 oldugundanlS /10/934 tarihine musadif Pazartesi KUnu saat 
14 ten 16 ya kadar dairede birinci arthrmasa icra edilecektir. Artbrma 
bedeli kaymeti muhammenenin Ofo 15 ni buldugu takdirde mu,terisi 
li.zerinde barakalacakbr. Aksi takdirde en son artbranm taahhftdu bakl 
kalmak tizere artbrma 15 gun mUddetle tecdit edilerek 30n0/934 
tarihine miisadif Sah giin\i saat 14 ten 16 ya kadar keza 
dairemizde yapdacak ikinci a~ak artbrmasmda artbrma bedeli 
ktymeti muhammenenin °/0 75 ini bulmad1&1 takdirde sabt 2280 
No.h kanun ahkam1na tevfikan geri b1raluhr. Sabf pe§indir, artbr· 
maya ittirak etmek istiyenlerin k1ymeti muhammenenin Ofo7,5 niJbetinde 
pey ak~esi veya mill! bir bankanm teminat melctubunu hamil 
bulunmalara linmdar. Haklan tapu sicillile aabit olmayan ipotekli 
alacakhlar da diger alikadaramn vo irtifak hak1u aabiplerinin bu 
baklanm ve huauaile faiz ve maaarife dair olan iddialann1 evraka 
mUsbiteleri ile birlikte ila~ tarihinden itibaren Rihayet 20 gUn zar• 
f1oda birlikte dairemize bildirmeleri IAnmd11. Akai takdirde haklar1 tapu 
aicilli ile sabit olm1yanlar sab~ bedelinin paylaJmasmdan hari~ ka· 
brlar. Mliterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mlitevellit belediye 
rtisumu medyuna aittir. Daha fazla malumat almak lsteyenler 
1/10/934 tarihinden itibaren herkesin gorebilmesi i~in dairede a~k 
bulundurulacak artbrma tar~namesi ile 93412269 No. Ia dosyaya 
01liracaatla mezkur dosyada mevcut vesaiki gorebilecekleri ilb 
olunur. (5564) 

Istanbul 7 inci lcra Memurlugundan: 

Emniyet Sand1gt nam1na birinci 
derecede ipotekJi olupYeminli n~ ehlivukuf tara. 

ftodan tamamma 1000 lira k1ymettakdir edilen Yakacakta Yaka~k 
mahallesinde M.inare s.okalunda eski 17 yeni 19 No·Ia Maa bab~o 
bir hap hanemn tamam1 a~1k arbrmaya vazedilmit oldug'undan 
15/10/934 • tarihine .. m?sadif Pazartesi glinil saat 14 ten 16 ya 
kadar daarede htr1nca arbrma1s lcra edilecektir. Arthrma 
bedeli ktymeti mohammenenin % 75 lni buldugu takdirde 
mu~terisi uzerinde brrakalacakbr. Aksi takdirde en SOD artbramn 
taahhiidi\ baki kalmak Uzere artbrma 15 gtln mUddetle tecdit 
edilerek 30/10/934 tarihioe musadif Sah gUnft taat 14 ten 16 ya 
kadar keza dairemizde yap.alacak ikinci a~ak artttrmasmda artbrma 
be deli lnymeti muhammenenin %75 ini bulmadaia takdirde sab1 
2280 No. b kanun abklmma tevfikan geri bJrakthr. SahJ pqindir. 
Artbrmaya i,tirak etmek istiyenlerin k1ymeti muhammenenin %7,5 
nisbetinde pey ak~esi veya milli bir bankamn teminat mektubunu 
hamil bulunmalara laztmdar. Haklar1 tapu aicilli Ue sabit olm1yan 
lpotekli alacakhlarJa diger alakadaram ve irtifak hakka sahiplerinin 
bu haklarma ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarfw 
evrakt musbitelerile birlikte iHin tarihinden itibaren nihayet 20 run 
zarfmda dairemize bildirlmeleri lazamd1r. Aksi takdirdo haklarJ 
tapu sicilli ile sabit olmayanlar sab~ bedelinin payla§masmdan hari~ 
kahrlar; mUterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mUtevellit belediye 
rusumu medyuna aittir. Daha fazla malumat almak istiyenler 
1/10/934 tarihinden itibaren herkesin gorebilmesi i~in dairede 
a~1k bulundurulacak arthrma tartnamesi fie 934/608 No.b dosyaya 
muracaatla mezkur dosyada mevcut vesaiki gorcbilecekleri ilan 
olunur. "5565. 

A~rrlan vc!-s~uk--alg•nlrgrru-ge~lrecek 
·b. • .... ~- d' ' b ._,... I " ( h '"' '' ~~ ~terke".) • arm a u soz ert a• 
.... ....__ ....... - . ., h '·'k , .. hrlaymtz: Afaca~tn•z ma, a~~;r to malt. 

ISrarl~ tJISPiR • 
~~ .... ve,. 20 ~o.mpnmehk am~alajtarda butunu 

1\mbafajlarda ve kompri· 
"melerin uzerinde· 'ED . 
1 markastnm • mutlaka 
· bulunmasrna dik• 
kat edinizJ 

Erzincan Jandarma Mektebi Ku
mandanii~ndan : 

1 - Mektep efrat ve hayvanabnm 934 senesi ihtiya~lan olan 
qaiJda cios ve miktan yazah 27 kalem muhtelifiilcins yiyeceklerl 
6/9/934 taribinden itibaren 26-27/9/934 tarihine kadar isimlerl 
hizalarmda g6alerildigi ve~bile kapah xarf ve aleni uaulile 20 gllo 
mllddetle mevkii mllnakaaaya konulmu~tur. 

2 - Kapah zarf usulllne laabet eden erzaklar munakasamo son 
gllnO olan Per1embe gUnU aaat 15 te yaprlacakttr. 

3 -: MUoakasaya i,tirak edecekler mezkiir tarihten itibarea 
bedeli muhammenin % 7,5 nisbetinde teminah muvakkate ak~as1 
1'eya k1ymetl muharreresi lizerinden Eriani bak1r madeni, ve istikran 
dahlli tahvilih ve borsa fiyabndan, 0/ 010 noksanile diger milll 
eaham ve tahvilat, ve bank kefaletnamesini bamilen 26/9/934 tari• 
hiue mnsadif <;artamba ve Per1enabe gilnU saat 9-12, 13·15 te 
(badel fstizan) Erzincan belediye salonuoda ihalesl yap1lacakbr. 
l.uhat almak istiyenlerin her glin Erzincan J. Mektebi Kumandan• 
hglDI muracaatlarl ilin olunur. ''5304, 

Kilo Cinai Mnnakaaa usulli 

350000 Odon (Mete) Alen1 
190000 Tahniye (Ekmek) • 
150000 Un (Ekmeklik) kapah zarf 

25000 Et (SaiJr) Aleni 
15000 Bulgur ,. 
15000 Arpa ,. 
10000 Kuru faaulya , 
10000 Patates , 
10000 Kuro ot ,. 
8000 Sogan kuru • 
8000 Saman ,. 
6000 Kendime ,. 
6000 Yogurt ,. 
5000 Sa de yat aagarJ 26 derece , 
SOOOTuz 
4000 Merdmek 
4000 Pirin~ (T o1ya) 
3000 Gu (Batum) 
3000 Saban (H. Sakir) 
2000 Makarna (.;ubuk) 
2000 Pekmez (Out) 
2000 Oznm (Kuru) 
2000 $eker (Ke1me) 
1000 Sal~a 
1000 Zeytin yagt 
1000 Peynir (Tulum) 

25 c;ay 

27 Y. Yirmi yedi kalemdir. 

• 
• 
" 
" 
" 
• 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
• 

Ankara Ticaret Lisesi 
Miidiirliigiinden: 

A - Mektebimize talebe kaydn kabulil muamelesi 1/10/19~4 
tarihine kadar devam edecektir. 

1 - llk mektep mezunlart orta lasm1 birlnci smdana 
2 - Orta mektep mezunlar1 Lise kasm1 birinci smaftna 
3 - Dort amafh Orta Ticaret mektelti mezunlan imtihanla li~e 

k1sm1 lkincl aanJfJna ahmr. 
8 - Getlrilecek vesikalar: 
1 - Mektep ~ahadetnamesi 
2 - Hliviyet ciizdam ' 
3 - Bu 1enenin &§l kA&tda ve aahhat raporu 
4 - 6 adet vesikahk fotograf 
C - Derslere 1/10/1934 pazartesi ba§lanacakbr. (5419) 
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$imdiye kadar lcat olunan bUtUn tarat b1~aklara arasmda en miikemmel ve en fevkallde addolunan bu harika, piyasada mevc:nt brat 
bJ~aklanna ta~artm11 bir haldedir. Herkes hayran olup bUtiin mUstabzaratile dOnyada Alem§Umul bir harika olan Hasan mOstahzarat aahibi 
eczac1 Hasan Beyi tebrik etmektedirler. Bir adedi belJ kuru~tur. 10 adedi 45 kuru~tur. 

MAKiNE - MOTOR 
ELEKTRiK MEKTEBI 

1 • Tedrlsata 6 Te~rinievvel 1934- cu• 
martesl ba~lamyor. Eski talebenin mek· 
tekte bulunmalan. 

2 -Ayni tarihte DIESEL ve lNFLAKLI 
MOTORLER fi!ubesi ile ELEKTRlK ve 
'TELSlZ TELGRAF QUbelerinde tedrisa· 
ta ba~lanacakt1r. 

S - l lk meklep meznnlan i~in lHZARl 
s1mf vard1r. Bu sm1!lan bitirenler ~bu&
lere girerler. 
~ - Orta mektep tahsill olan talebe 
do~rudan dogruya meslek fUbelerlne 
ahmr. Bu fi!Ubelerln mnddeti lkl senedir. 
~ • Mektep }'"almz neharldir. 
6 - Ta!i!rada bulunan maki nfstlere mu· 

habere lie ders verlllr. Kay1t muamel&
slne ba~lanmJ~tJr. lzahat almak ve kay1t 
olmak it;in: 
Galata Qinili nbhm h!i.m arkasmda Mum· I 
bane cadueslnde kAin maklne Motor 
elektrik mekteblne mOracaat eclilmelidlr. 

Maarif V ekiletinden: 
1 - 915 numarala kanun hUknmleri dahilinde Maarif Vekaleti 

idaresindeki lise ve ortamekteplerin her smtfma ahnacak leyll 
meccani talebenin kabul imtihanlara a§akJdaki §artlar dahilindo 
lstanbulda Galatasaray ve Erenkay k1z liseleriode ve diger viii 
yetlerde vilayet merkezinde mevcut lise veya ortamektepte yoksa 
MAarif Mlidiirliikleriode yapalacakbr. 

lMTlHANLAR : 
2 - Meccanilik musabakasma girmek isteyenler 29/9/934 eyliil 

cumartesl giinii ak§amma kadar miiracaat etmelidirler. Milracaatlan 
kabul edilenlere bu idareler hirer vesika vereceklerdir. Bu vesika· 
ya ibraz etmek suretile imtihanlara kabul edileceklerdir. 

3 - Vekilet~e tayin edilecek komisyon huzurunda 30/9/934 
pazar giinU saat 9 da bathyacak ve 2 te§rioievvel sah giiniine 
kadar devam edecektir. 

3 - Leyli meccan:lik mUsabaka imtihanlarma . i§tirak edecek 
Damzetlerin haiz olmalan laz1m gelen 1artlar §Uolardar: 

A - Turk olmak 
B - Lise ve ortamektep talimatnamesinin her sanaf i~in tesbit 

ettigi ya§ hadleri i~inde bulunmak. 
C - Bedence ve ruh~a hasta, maliil, sakat ve kusurlu olmamak. 
D - Velisi kendisini tahsil ettiremiyecek kadar fakir bulunmak. 
E - Zekas1, ~ala~kanbga, ahlak1 mensup oldugu mektepten 

alacag1 fotografh vesika ile sabit olmak. 
5 - Mnsabaka imtihanlan "TUrk~e • Edebiyat, , "Riyaziye, • 

~·Tarih • Cografya, derslerinden tahriri olarak yapalacaktar. 
6 - 1mtiban glioleri: 
TUrk~e ve edebiyat 30 eyldl pazar, riyaziye 1 te~rinievvel pa• 

1artesi, tarih ve cografya imtiham 2 te§rini evvel sah giinii icra 
edilecektir. 

7-Yukandaki tartlar dahilinde meccanilik imtihanlarm1 kazanan• 
laran adlar1 vekalet tarafandan gazetelerle ilan elunacaktar. (5533) 

I • I Istanbul belediyesl llanlar1 I • I 
Be~ikta~ta Kaptan Ibrahim aga mahallesinde 23 No Ia bane 3,60 

Arnavutkoyde 33/59 No h bane: Teminat 6,30 Lira 

" 29/64 " , " 4,5 " 
" 4/41 " .. " 7,5 " 
" 11/13 " " " 6,5 " , sn , , , 7,5 , 

" 4/31 " " " 4,5 " 
" 1/3 " " " 14,5 " 

Yukartda yazth mahaller kiraya verilmek iizere a~1k miizayedeye 
konulmu,tur. Talip olanJar teraiti anlamak iizere her giin, miizaye• 
deye girmek i~in de hizalartnda yazala teminat ak~esi makbuzu ilo 
12/9/934 ~ar~amba gllnn aaat on dorde kadar Be~iktq Kaymakam· 
bjl ve B. ~· Eociimenine miiracaatlan. (5032) 

• Beber metre murabbatna iki bu~uk lira laymet konulan F atih 
yangan yerinde Nuri dede mahallesinde 14,39 metre murabbu 
arsa satalmak iizere a~tk mllzayedeye kouulmu~tur. Talip olaolar 
1eraiti anlamek nzere her gUn, miizayedeye girmek i~in de 3 lira• 
hk temioat ak~esi makbuzn ile 10/9/934 pazartesi saat 14 de 
kadar Fatib Kaymakamlaga vo B. ~· EncUmenine miiracaatlar1. (5001) 

* Cinsi Kaymeti Mezat No. 
Demirci 40 Lira 1153 

17 n /934 tarihinde sablmak Uzere mezat idaresi bah tubesine 
1etiri!en yukarda cins ve kaymeti, mezat numarasa yaz1h demirci 
bahstmn sahibi Nuri beyin ilan tarihinden itibaren on be1 gUn 
1arfanda miiracaat etmedigi taktirde miizayede ile aablacaga ilia 
olunur. (5561) 

istik/81 Lisesi Nliidiirlii9iinden: 
1 - 1lk, Orta ve Lise kastmlarma kaz ve rkek leyli ve nehari talebe kaydma devam olunmaktadar. 
2 - Kayit l~in her gUn saat ondan on yediye kadar mUracaat edilebilir. 
S - Y eni talebenin kaydma defam edilmekte oldugundan, eski talebenin yerlerioi mubafaza 

i~i:1 biran evvel kayatlar1n1 yenilemeleri lazamdar. 
4 - 1steyenlere, mektebin kaytt §artlarml bildiren tarifname gonderilir. 

Ad res: ~ehzadeba§r, polis merkezi arkasr. Tel. 22534 

T~R.KiYE 

ZIRAAT 
BANKASI 

~DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T-I;O~Q 

Naf1a Vekiletinden: 
c;aokaya: Riyaseticumhur ikametgaha yollar1 ile Orman ~iftligi: 

Marmara havuzu civar1 yollar1, Hikimiyeti Milliye meydana ve Y e• 
nitehirde: Naf•a vekaleti binas1 oniioden ge~ecek yolda yaptlacak 
"49716.00, lira ke~if bedelli tesviye, bordiir, §OSe tamir ve asfalt 
kaplama in~aab kapah zarf usulile 25/8/934 ten 15/9/934 tarihino 
kadar 21 gUn mUddetle miinakasaya konulmu,tur. 

MUnakasa Ankarada Nana Vekaleti Mustetarhk makammda 
15/9/934 cumartesi gUnil aaat "15, te yaptlacakbr. 

Mtinakasaya ittirak i~ia verilmesl lizam geleo teminat "3728. 70, 
liradar. MUnakasaya i§tirak etmek isteyenlerin teklif mektubuou 
oartnamede yazah oldugu ve~hile hazarlayarak miinakasa saatioden 
evvel miinakasa komisyonu reisligine tevdi etmeleri veya bu saat· 
ten evvel vasal olmak §artile goodermeleri lazamd1r. 

Bu i§e ait §artoame ve miitemmimi o!an evrakt isteyenler "250, 
kurut mukabilinde Ankarada Nafta Vekaleti Malzeme MiidiirlU· 
gllnden sabn alabilirler. "4971, 

Eyt\p Sulh hukuk mahkemgsinden : 
Davaci Zehra hamm tarafmdan mOd· 

dea.aleyhim Sultan Selim civannda IPl· 
tip .Muslahattin mahalloslnde Yismar 
~ecaaltin sokagmti~ mnkerrer •o 1\o. 11 
hanede mukim Zebra ve Nurlye hamm• 
Jar hakkmd.1 at;hgl Jzalei ~uyu davnsm· 
dan dolay1 mUddeaaleyhimin ikametgah• 
Ian mel(hul b'Jiunmasmdan dolay1 bu 
baptaki t ebligatm ilanen icrasma karar 
verilmi' ve yevml muhakeme olarak 
tayin k1hnan S/7/93i tarihtnde isbati 
vacut etmediklerinden dolayt haklannda 
II. U . .M. K. 402, ! 05' 406 inc1 mad· 
deleri mucibince l1aklannua rnuamelell 
gtyap karanmn 15 gUn rn addetle il:lnen 
icrasma karar vcrilmi~ olmag-!a tarlhl 
ilandan ilibaren 6 gun zarfmda ltir&J 
yevmi muayyen muhakemc ob n 23/fd/934. 
Pazar gnno snat 10 ua i3bati vucut 
etmedikleri takdinle idd1a edilen vak1a• 
Jan kabul ve ikrar etmi~ addolunacak· 
lan malumlan olmak Uzcre t~bu il!n 
varakalarmllan hir nnshas1 mUddoaaley· 
lerin eski ikamotg:thlarma ve lJlr nus· 

- Leylt ve Neharl l1as1 mahkeme dinnhanesine tali~: k1hn· 

SOD Jori K.1z Ort"'~~ Mektebl. I ?'~' gibi evrak1 havasislo dahl keyfiyet 
., AI 1lan olunur. 
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