
Biitiin Tiirkiye 
AA~l~... Mehmet Efendi 

Mahtum/ar1 
Kahvesini i~iyor 

Jc:;t. }lflc:;lr~arl?ISI kaptSI kar~tSinda 

Sene 16 - No: 5632 - Fiatz her yerde 5 kuru~ CUMA - 15 Haziran 1934 

Hitler-Mussolini diin Venedik 
civar1nda gOrii~tiiler 

Franstz gazeteleri bu miilikabn biiyiik 
bir netice verecegini iimit etmiyor 

Venedlkte eskl Dot;lar saray1 ve gondol a1ay1 
Venedik 14 (Hususi) -Alman 

,Latvekili M. Hitler, hariciye nazl· 
h von Neurath bugiin saat onda 
. .Venedige vas1l olmutlardir. lki 
Alman naz1rmm beraberlerinde 
15 kadar kitip ve miitavir vardt. 
Celenler Miinihte iki biiyiik tay
Yareye binmitlerdi. 

Tayyare meydanmda M. Mus
aolini, halya hariciye miiste,an 
M. Suvi~ ve diger bir ~ok zevat 
hulunuyordu. Tayyareler iner in
ltlez M. Mussolini Alman ba,ve
kilinin bulundugu tayyarenin onii
ne giderek M. Hitler ve von Neu-

rath ile &amimi surette el stklf.· 
m•tlardn·. 

Bundan sonra otomobillere bi
nilerek Venedik civarmdaki Stra 

ta1tosuna gidilmiflir.Bu f&to bii
yiik bir park ort{lsmda ve hiikii-

metin mahd1r. Alman naz1rlan 
burada misafir olacaklardir. 

M. Hitler ve von Neurath tato
da iki giin kalacaklar, cuma akfa· 
mt hareket edeceklerdir. Bu iki 
giin zarfmda iki taraf ricali ara
smda bir ~ok siyasi meseleler gO-

riisiilecektir. Bu aks.am M. Musso-. . 

Suriye gazeteleri Italyaya 
l hiicum ediyorlar 

<< Frans1z mandasi kalkarsa Suriye i~in 
inukadder olan ~ey istiklaldir >> diyorlar 

Suriye gazeteleri, son giinler
de italya • Suriye miinasebetleri 
ltakkmda miihim netriyat ya~ 
ntaktadu. M. Mussolininin soy
ledigi nutuklarda yakm ~arktan 
&lk s1k bahsetmesi, Suriyeliler 
iizerinde derin tesirler uyandir
.ntl•hr. 

Halepte ~rkan Elihali gazetesi, 
ne,rettigi ba,makalede ltalyamn 
Suriye iizerindeki emellerinden ve 
:Propagandalarmdan bahsederek 
diyor ki: 

«1talyanin bu~iin mandalar al
tlnda bulunan Suriyeye karti ta
lnakarhgi umumi harpten evvel 
batlamrthr. Fakat Suriye Trablus
tarp gibi ltalyaya ge~meqi. 

ltalya on ytld~r muhtelif vesil~
lerle Suriyelilere hulul etmek is
tiyor, fakat buna bir tiirlii mu· 
l'affak olamad1. Son giinlerde 
Bl'endizide biiyiik bir telsiz mer· 
kezi yaphrdt. Umum Arabishna 
l,ilhaasa Suriyeye ait haberler bu 

telsiz vas1tasile ne,rediliyor, Bu 

ne,riyahn arkasmda his tiiphesiz 

Suriye iflerine karfl 

ibiiyiik ~!aka goze 
d1r. 

gostel'digi 

~arpmakta-

Bu telsiz FransiZ ali komise
rinin itlerine varmc1ya kadar mii
dahale etmektedir. Suriye her hal· 
de Trablus kadar idaresinden 
miitteki degildir. 

Brendizi telsizi Halep hadisele• 
rini izam ~tmittir. Biz ltalyanlarm 

bu manevralarmdaki maksadt 

anlam1yor degiliz. ltalya bilmeli
dir ki Suriye yalmz FransJz man· 
das1m tamr ve hi~ bir devletin 

topraklarma gelmesine raz1 degil
dirler. Eger Frans1z mandast Su
riyeden kalkarsa Suriye i~in mu· 

kadder olan fCY ancak «istiklil» 
dir. 

Suriye Franstz mandasma karst 
' 

hi~ bir devletten yard1m beklemi· 
yor." 

lini tarafmdan biiyiik bir ziyafet 
verilecektir. 

·franstz gazeteleri ne diyor? 
· Paris 14 (Hususi) - FransiZ 
gazeteleri M. Hitlerin ltalyaya se· 

yahatiriden bahsederken bu ha· 
diseye fazla ehemmiyet vermiyor
lar. Frans1z gazetelerine gore M. 

Hitler bir ka~ defa M. Musaolini 

ile goriitmek arzusunu izhar et· 
mittir. Fakat ltalyan hatvekili 

miilikat i~in vaziyeti miisait gor• 
memistir • • 

[Devauu ikind aahifede] 

Yugoslavyalr 350 
seyyah geldi 

Seyyahlann ~erefine ziya
fetler, konserler verilecek 

Krali~e Marya vapurile §ehri
mize 350 Yugoslavyalt seyyah gel· 
mi§tir. Seyyahlar arasmda Yugos· 
lavyanm mUhim §ahsiyetlerinden 
bir~olc: zevat vardtr. 

Seyyahlarm §erefine bu ak§am 
bir ziyafet verilecek ve bunu 
~ehir tiyatrosunda bir konser ta· 
kip edecektir. 

Y arm ak~am saat on yedide 
vapurda bir ~ay ziyafeti verile· 
cektir • <;ay ziyafetine bir~ok 
zevat davet edilrui~tir. 

Bulgar komitecileri 
Bu1garistan komite 

reislerini .1\Iakedonyadan 
kaldtnyor 

Sofya 14 ( Hususi ) - Make
donyada silah toplanmasma de· 
vam ediliyor. Bu esnada Make
donya komitesi reislerinden yUz 
ki§i tevkif edilmi§tir. Bunlar 
Sofyaya getirilmi§lerdir. 

Makedonya komite reisleri Ma· 
kedonyadan ba~ka yerde otur
maga memur edileceklerdir. 
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Aziz misafirimiz 

Sahin§ah Hz. bugiin 
Samsuna vasd oluyorlar 

Trabzonda biiyiik merasimle 
kar§Ilandiiar, Yavuza rakip oldular 

Tahrandan blr manzara: Beledlye blnas1 
Trabzon 14 (Hususi) - Muh· 

terem misafirimiz ~ahinph Hz. \ 
diin geceY,i Giimiithanede ge~ir
mitler ve bu sabah saat alh bu
~ukta yola ~1karak saat on bu~uk· 
ta Trabzona muvasaalt buyurmut
lardn~. 

~ahintah Hz. ni istikbal i~in bii
tiin tehir halk1 sokaklara dokiil· 
miistii. Caddeler, hiikiimet daireai . 
onii miithit kalabahktt. Her taraf 
Turk ve Iran bayraklarile donan• 
mif.tl. ~ehrin bathca caddelerinde 
bir ~ok taklar kurulmuttu. 

Aziz misafirimiz tehir metha· 
Iinde Hariciye vekili Tevfik Riittii 
ve Riyaseticumhur kitibi umumi 
vekili Hasan Rtza beylerle mih
mandarlart birinci ferik F ahred- ri12i~-ai!Sallllliila 
din pa,a, askeri erkin ve yiiksek 
memurlar tarafmdan karttland•
lar. Asker selam resmini ifa etti, 
mizika Iran ve Tiirk mar~larinl 
~ald1. Limandaki Y avuz zuhhsile 
gemiler ve karadaki bataryal~r 

Tahranda $emsDiemare sarayt 
tarafmdan toplar abldt. 

T evfik Riittii bey hiikumet, Ha· 
san R1za bey Reisicumhur Hz. na• 
mana misafirimize «hOJ. geldiniz» 

[l>eYama 2 iDci aahifed•l 
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Bugi.in "'!i etilay cemiyetinin bayramal.. 
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Sahife I 

Tiirkce • 
konu~ulacak 

lzmir Halkevi komiteler 
se~ti 

lzmir 14 ( Hususi ) - Halkevi· 
miz, vatandatlar arasmda Turk 
dilinin bakimiyetini ve Turk~e 
konu~ulmasma temio i~in harekete 
ge~mifl ve ~ebir dabilinde ~ah~
mak Uzere gen~lerden miirekkep 
komiteler se~mi~tir. 

Komitelere bilhassa orta mek· 
teplerin yliksek smaflanndaki 
gen~ler alJDmJ~br. Bunlar, her 
yerde Turk~eden ba§ka dillerle 
konu~an vata~lara, Tiirk~e kono~
malaram ibtar edeceklerdir. 

Halkevi, baz1 vecizeler hanrla· 
m1~, bonlan bmir gatelerioe ver
mi~tir. Bundan ba~ka, Halkevi 
mensuplarma ve bilhassa komite
lere tevzi edilmek iizere kart 
basbrmaga batlama~br • Gen~er 
bu kertlan tiirk~c konu§m•yaolara 
vereceklerdir. Halk fukas1, bu 
hareketin eiikun ve nezaket i~inde 
cereyamn1 temin etmi~tir. lbtar 
ve ikaz, ~ok nazigine olacak, 
her bangi bir vakaya meydau 
verilmiyecektir. --------
Aziz misafirimiz 

(Bat tanfJ 1 mci sahifede) 
dedikten sonra otomobillerle vali 
konagma azimet edildi. 

~ahinfah Hz. yollardaki halktn 
aamimi tezahiirahndan ~ok miite
hassis olmu~lar ve halkm tezahii
rahna mukabelede bulunmut
lardrr. 

Aziz misafirimiz bir miiddet 
istirahatten som·a ogle yemegini 
yemitler ve miiteakiben Yavuz 
zuhluma binmek iizere iskeleye 
azimet etmitlerdir. 1skele ve sahil 
kiimilen halk ile dolmu~tu. ~ahin
tah Hz. gosterilen samimi kabule 
tekrar te~ekkiir etmitler v~ Harici
ye vekili T evfik Riitlii, Riyaset~ 
cumhur katibi umumi vekili Ha
san Rtza beyler, mihmandarlarr, 
maiyeti erkam ile birlikte motor
Jere binmitlerdir. 

Motorler zrrhhya yaklatbit za· 
man 21 pare top ahlarak aziz mi
safirimiz aeliimlanmtf, ~abintah 
Hz. zuhhya ~tktaklarl zaman m1· 
ztka Iran mar,Ianm ~almrtbr. 

Yavuz sant 17,30 da limam dol
"duran vapur ve sandallardaki hal
krn tezahiirah arasmda hareket 
etmistir. Torpitolar da zuhhy1 ta· . 
kip eylemittir. 

Yavuz yarm sabah (hugiin)" 
Samsuna viistl olacak ve ~ahintah 
Hz. hususi trene binerek Ankara
ya hareket edeceklerdir. ~ahiniah 
Hz. cumartesi siinii saat 14,30 da 
Ankarnya muvasalat edeceklerdir. 
Ankaradan miifa'rakat ettikten 
.sonra Istanbul ve Trabzon tariki
le ve ayni yolu takiben avdet bu
yuracaklardtr. 

Trabzon 14 - Hariciyc vekili 
Tevfik Rii,tii, Riyaseticumhur kii
tibi umumi vekili Hasan R1za bey
lerle ordu miifettiti Fahreddin pa
fa, ~ahin,ah Hz. ni Ma~kada is
tikbal etmitlerdir. $ahinfah Hz. 
Ziganadan gec;erken tabiatin gii

zelligi kar,.Jsmda hayran kalmtt
lar ve otomobilden inerek bir 
miiddet bu manzarayr tema,a et
mitlerdir. 

Muhterem misafirimiz Trabzon
da gosterilen ~ok samimi kabul
den pek miitehassis olmu{llar, hal
ka, mekteplilere betUf bir ~ehre 
ile iltifat etrni§lerdir. 

Ali Rana bey 
~hrimize gelmit olan giimriili

ler ve inhisarlar vekili Ali Rana 
they diin inhisarlar umum miidiir
lii8'Unde me,gul olmut ve miidiir
ler ib i~isarlara ait itler hakkm• 

--- -- -
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( Sa a.h'lri. •J.•elgra:flar ] 
25 sene sonra· nufusumuz 

35 - 40 milyon olacakt1r 
Dahiliye· vekilinin miihim bir nutku 

Metr Salemin 
miiphem bir sozli 

"Su §irketi de boylece 
sabn ahndt, 

Ankara 14 - Metr Salem ve' 
Leon Faraci efendilerin muhake
melerine 26 haziran sah giinii 
batlanacakbr. 

Leon Faraci efendi ile Metr Sa'" 
lem birinci ifadelerinde riif,vet 
teklifini inkiir etmi,lerdir. Leon 
Faraci efendi bilakis Rii,tii beyin 
kendisinden miiteaddit defalar 
bor~ para istedigini, bu talebi isaf 
ettigini, nihayette istedigi bir 500 
liray1 verrnegi dostluk vazifesi bil• 
digini soylemiftir. Riittii beye ve• 
rilen mektuba gelince bunu Riiftii 
beyin 1srar1 iizerine tanzim ettigi'" 
ni ifade etmittir. 

Ankara 15 - Biiyiik Millet I «- Bu kanunu tek dilie konu- I 
Meclisi dun Hasan beyin riyase- -tan, bir diitiinen, ayni hissi ta-

taraf etmege matuf bulundugunu 
kaydeylemittir. 

tinde toplanmttbr. l~timada ba- fiyan bir memleket yapacakhr.» Ziya Gevher bey iliin tarzmdan 
bahsederek ilanm bizzat ,ahrslara ZI layihalann kabuliinden sonra diyerek soziinii bitirmiltir. 

iskin kanununun miizakeresine 
ge~ilmi~tir. 

Layihanan birinci maddesi ev
velce kabul edilmif oldugundan 
ikinci maddenin miizakeresine 
batlanmif ve bu miinasebetle da
hiliye vekili ~iikrii Kaya bey !U 
beyanatta bulunmu,tur: 

«- Kanunun ihtiva ve istihdaf 
ettigi gaye bir umrant dahilidir. 
Evvelemirde niifusla alakadard1r. 
lkincisi muhaceretle aliikadardtr. 
O~iinciisii dahildeki seyyar &fi· 
retlerle alakadardtr. Dordiincii-
sii de ~batkalarmm topragmda 
~ahtan toprakstzlarla alikadar· 

dtr. 
Memleketimiz veludiyet itibari

le milletlerin ba,mda bulunan bir 
1rkm elindedir. Bugiin on sekiz 
milyon olan niifusumuz yirmi bef 
sene sonra behemehal 35-40 mil· 
yon olmaya namzettir. Bu iti
barla dahildeki yerli vatanda,Ia
rm !kesafetine nazaran daha az 
niifuslu yerlere aevketmek ve ken
dilerine suhulet gostermek ~ok 
faydah bir tedbirdir.» 

Vekil bey dahildeki iskiin key-
fiyetinden ve rnuhaceretten bah
settikten sonra: 

Londrayr havadan 
miidafaa 

f;elikten bir ag gerilmesi de 
dii~iiniiliiyormu~ 

Londra 14 (A.A.) - lngiltere
nin havadan miidafaast, yeni bir 
bombardtman filotilast ile kuv
vetlendirilmit-tir. Bu filotilii bu se
ne hava biit~esinde tasavvur edi- · 
len dort filotilidan biridir. 

Bundan sonYa bilhassa Londra
nm miidafaasma tahsis edilen fi. 
lotiliilarm sayrsJ on hir olacakbr. 
Bunlar, fehrin garbinde, timali 
garbisinde, timalinde bulunan ha
va meydanlacmn taksim edile
cektir. 

Vazifeleri, Londraya hiicum va
ki oldugu takdirde muknbeleyi bil
misil olarak dii~man arazisini bom
bardtman etmek olan bu filotila· 
lar1, merkezleri Londranm fark 
ve cenubunda bulunacal<:: olan 
avc1 filotilalara himaye edecektir. 

Diger taraftan Daily Heralt, ha
va nezaretinin Londramn hava 
miidafaasma ait diger bir projeyi 
de tetkik ile rne,gul oldugunu yaz· 
maktadtr. Bu proje, gayet ince ~e· 
likten yaptlmr' muazzam agdtr. 
Ag, binlerce metre yiikseklige, ye
ni model balonlarla astlacakbr. 

Arabistanda 20 
senelik sulh 

Kahire 15 (A.A.) - Royter 
ajansmm istihbarma gore, Yemen 
imam1 ile lbnissuut mliddeti yirmi 
seneden ibaret olacak ve statuko· 
yu muhafaza edecek bir muahe· 

Bu beyanattan sonra liiyihanm: 
maddelerinin miizakeresine bat· 
lanmtfhr. Muhacir rniiltecilere ve
rilecek toprak ve binalartn alb ay 

evvel ilin edilmesi ve bu miiddet 
zarfmda talibi ~tkmaytp bilaha
re bu mallar iizerinde hak iddia 

edenlerin itirazlarmm ancak fia
te taalluk edecegine dair olan 48 

inci maddenin miizakeresinde Raif 
bey (Tra:bzon) s()z alarak mad
denio kabulii dogru olmadrgmt, 

~iinkii memleketimizde en ziya
de tasarruf hakkma riayet edile
cegini, iliim haber alam1yan e•· 
hasm tasarruf haklarmm ihlal 
edilmit olacaganl soylemi,tir. 

Sait Azmi bey de maddenin ka· 
buliine itiraz etmi,, bunun iizerine 

dahiliye vekili ~iikrii Kaya bey ce
vap vererek, Raif beyin diitiince
sinin dogru olmadJgmr, verilecek 

arazinin ,ahsa ait arazi olmtyaca
gmt, ancak bazan sahipsiz oldugu 
ve baktmstz kald1gt halde l!luha
cir ve miiltecilere verilerek imar 

edildik.ten sonra bazt kimsele
rin meydana ~tkarak araziyi mu
hacirlerin elinden aldrgrm aoyle
rnit ve maddenin bu hakstzhgi ber-

bildirilmesi liiz1m geldigini, Haci 
Mehmet bey davul ve telliillarla 
ilimnr soylemi,Ierdir. 

Raif bey tekrar soz alarak mad
denin kabuliine itirazda devam et
mif., $iikrii Kaya bey gene cevap 
vermittir. 

Bundan sonra Raif ve $eref 
beyler hirer takrir vermi~lerdir. 

Raif beyin takriri 49, 50 ve 51 in· 
ci maddelerin kald1rtlmasr ve bun-
larm yerine kaim olmak iizere 
fU maddenin konulmas1 hakkmda 
idi: 

(18 tetrinievvel 19912 tarihin
den bu kanunun nesri tarihine ka-. 
dar Trakyada iskim edilip tapusu 

verilmit olan gayri menkul sahip
lerinden bo, kalm1" yerlere yeni
den hiikumet~e iskan edilmi' alan

lara tapu senedi verilir ve bunla· 
rm eski kayttlarl terkin olunur. 
Bu gayri menkullerin sahipleri zu
hur ed~r ve batka bir yere iskan 

edilmedigi anlatthrsa kendilerine 
yeni muhacir gibi topt"ak veya yer 
verilir.) 

Bu takrir ve layihanm diger 
maddeleri kabul edildikten sonra 
ruznameye ge~ilmittir. 

Metr Salem ise ifadesinde is• 
tanbul telefon tirketinin ancak 
miibayaa i,_ile metgul oldugunu 
ve diger itlerle ugratmad1gm1 soY"" 
lemittir. 

Zabtta memurlarmtn dolap 
i~inde tuttuklar• zab1tta ise ciir
mii methut gi:inii Metr Salemin 
Riittii beye: 

- Boyle feyler tehlikelidir. 
Tavsiye etmem. Faracinin verdigi 
senedini yullmz, soziine itimat 
ediniz gibi sozler, soyledigi mu· 
kayyettir. 

Rii,tii beye gelince, kendisine 
vaki riitvet tekliflerini adliyeye 
verdigi ifadede etrafile anlatJrkeJi 
miihim bir noktaya temas etmittir. 

Riittii bey Metr Sl\lemin kendi• 
sine Istanbul telefon ~irketi ser• 
mayesinin altm esas1 iizerinden 
tesbiti takdirinde biiyiik menfaat 
gorecegini soyledigini itaret et .. 
"k ~ b ten sonra: 

Tiirkiye - Fransa Balatta bir fOcuk 
Franstz parlamentosundaki kuyuya dOstii. 
grupun sefirimiz ~erefine , 

- Bu fusab ka~umaymtz. Esa"" 
set) bu gibi itler boyle yiiriir. Son 
zamanlarda Istanbul su tirketi de 
boylece satin ahndt dedigini ifa• 
de etmit ve iliive eylemi~tir: 

- Metr Saleme tsrarla sordum: 
T erkos itinde kimlerin aliikadar 
oldugunu ogrenmek istedim. Metr 
Salem bu husustaki suallerimi Ce"" 

vapstz buakh .. 

ziyafeti lple indirilen adam ~ocugu 
Paris 15 (A.A.) - Tiirkiye - sag ~1kard1 

Fransa parlamcnto grupu azalan 
Suat bey ~erefine bir ziyafet ver
mitlerdir. Ziyafet esnasmda Tiir· 
kiye sefiri Tiirkiyenin dostlart 
olan F ranstz ricali arasthda bu· 

lunmaktan miitevellit memnuni
yetini beyan etmit ve iki mem
leketi biribirine baghyan ananevi 
rabttalarm takviye edilmit oldu· 
gunu ehemmiyetle kaydeylemif· 
tir. 

Suat hey, bundan sonra grupun 
reisi olan M. Herriotun sarfet· 
rnif oldugu mesaiden sitayi,kara· 
ne bahseylemi~tir. M. Herriot ga· 
yet belig bir c.evap vermi~, Tiir
kiye curnhuriyetinin viicuda ge
tirdigi eserleri metheylemif ve 
Gazi Hz. nin isimleri bir ~ok de
falar alkt,Ianmtfbr. 

Turk-,ehitliklerl 
Berut 9-Biiyiik harpte Suriye, 

Filistin ve Liibnanda tehit dii,en 
Turk kahramanlarmm mezarhk
larmt istimliik i~in Tiirkiye cum
huriyeti tarafmdan Franstz ve 
lngiliz hiikiimetlerine miiracaat 
edilmi,ti. 

Mandater devletler bu rniiraca
ata miisbet cevap venni~ler, inti
dap hiikiimetleri de Tiirkiye kon
aolosluguna istimlake muvafakat 
ettiklerini tahriren bildirmitlerdir. 

Berut konsolosumuz istimlak 
salahiyetini almt~tlr. Yakmda In· 
tidap hiikiimetlerinin tayin ede

cegi miimessillerle ~ehitliklerin 

Balatta oturan Nesim efendinin 
dort ya§larmdaki ~ocugu Kamel Hitler - Mussolini 
dun evde dola~uken bir aralak (Ba1 tara/, 1 inci aahilede) 
ortadan kaybolmutlur. Evdekiler Son defa silihlart buakma kon'" 
~ocugun dt~anya ~1kbgrna zanne- feransmda Fransa ile ingiltere 
derek ara~tirmJ~larsa da bulama.. ve Amerika arasmda bir anlatma 

mt~lardar. olmast ve ltalya ile Macaristan• 
Bu 81rada evin avlusunda bu· b 

dan baska biitiin devletlerin u 
lunan kuyunun kapaga a~tk oldu· · 

anlat.maya ittirak etmeai ltalya• 
gunu gormu~ler ve ~ocugun ku- M 

] k d h 1 nm mevkiini rnanen sarsrnrtbr. • yuya dii§tiigtinU an 1yara er a 
Mussolini bu vaziyet kartlsmdn polisc haber vermi~lerdir. Zabtta 

hemen iplc kuyuya bir adam dahile kart• hiikiim ve niifuzunu 
ltuvvetlendirmelc: i~in bu ziyareti indirrui~ ve ~ocuk ~akarilmt§hr. 

Kii~iik Kamel iyi bir tesadiif muvaf1k bulmu,tur. 
M. Musaolini ayni zamanda: eseri olarak bogulup olmemi§, \ 

ancak suda fazlaca kaldag• i~in Franstz hariciye nazrrt M. Bar .. I 

bay•lma~hr. c;ocuk hastaneye kal· thouyu da Romaya davet etmitlita 
dmlmt~br. Fakat M. Bnrthou timdilik bu da .. 

--- -- veti kabul etmemi,tir. Franstz (S..'" 

Sait pa§a zade Vehbi bey zeteleri, yalmz kalan ttalyantn 
tahliye edildi tekrar dortler misakmt canlandtr .. 

(;uagan saray1 oniinde bir ki- mak i~in bir manevra crevirmek 
tiye ~arparak oliimiine sebep ol- istedigini, fakat M. Barthonun b1l 
maktan au~lu Sail pa~a oglu Veh- manevraya kapllmadtgmt yazl"" 
hi bey agtr ceza mahkemesine yorlar. 

bir iatida ile muracaat ederek lki batvekil iki saat giirO§til 
tahliye talebinde bulunmu~tur. Stra 15 (A.A.) _ Ba§vek!l~ 

Mahkeme bu talebi tetkik et- Pisani klStkiinde alman ba~vekth 
mi,, kanuna uygun bularak Veh- §erefine bir ziyafet vermi,tir. 
bi beyin 75 lira kefalet mukahi· Ziyafetten sonra lki hiikun:et 
Iinde tahliyesine karar vermittir. reisi lki saatten fazla gorUtmu$• 

Vehbi beyin kardefi bu paray• lerdir. Mulakata yaran devam edi-
derhal vermi~, ve Vehhi bey tali- lecektir. 

liye edilmi~tir. Orman fakOitesi 
M. YevtiG Paristen ayrtldl Ankara 14 - Ankarada bir 
Paris 14 (A. A.)_ YugosJavya orman fakUltesi kurulmas1 hak• 

hariciye n:-zm M. Y evti.:_~_' _d_nn_ .L.k_t.;..n .... d .... a.;.k .... ll._a_,.y14ih.a~u-mo.&Aellol:coult-is_h_e_y_et_i_u_m_~_· __ __ 
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AK$AMDAN AK$AMA 

Biraz nefe 
Pek camm slkahyordu. Uyu,uk, 

Kniskin bir halde pinekliyordum. 
l~irnde, sebebini pek tayin edeme
digim miiphem, fakat kuvvetli bir 
can stkmtlsl vardt. Diinya bana 
fena geliyordu. t~imde bir llrzu, 
bir hararet kalmamtf gibiydi. Hi.
&th, suratstz, bedbin oturuyordum. 

Bir dostum geldi. Kii~iik bir 
otomohili var. Kendisi kullantyor. 
Bogazi~ine dgru bir gezinti ya· 
Pacakmtf. Beni de aldt. tlyle bir 
ruhi halet i~indeydim ki bu dos
turna bile i~imden ktzdtm. Bogazi
~ine kadar gitmek, sanki yayan 
)iiri.iyecekmi~im gibi, bana biiyiili 
ihir agtrhk ve zahmet geliyordu. 
Oteniyordum. Dostumun urar\ 
kartismda, homurdana homurda
na, giyindim. Ttrat oldum, otomo. 
~ile bindim. 

Hala aksiligim, can sdunt<l; ha· 
lirn, suratSizhgim ge~memi~ti. Bi
lB.kis, ihtiyar ettigim kiilfetten 

Qolayt arbntfb bile. Mecidiye kO
Yiine dogru geldigimiz zaman, or· 
tahk bana yavaf yava~ giize1 go
riinmege hatladt. Buralara ne ka· 
C:lar vakittir gelmemi~tim! .Ad eta 
ku~iik hir tirin koy olmut. Rak 
Lir aparbman bile yaptlmt~. Hele 
fU heniiz bitmemif, bah~e i~indeki 
ltofk ne tirin. Genit camh yemek 
iSalonunda ne keyifli keyifli yemek 
Yenir. 

Gidiyoruz. ~ok htzh degil. Fa· 
kat ana kut gibi u~uyoruz geliyor. 
Hi~ sarsmtt yok, kay1yoruz. Ga. 
rip ~ey! Y ollar ne muntazam. Bu 
yollart bizim belediye mi yapmu~? 
Haytr, 1belediye degil, idarei hu
susiye. Ne ise ha boca Ali, ha 
' , 
Ali hoca. Vaktile buralarda toz .. 
dan ge~ilmezdi. Bir arahk katran• 
h yol muttasxl tamire ihtiya~ gos· 
terirdi. Baz1 yerler nazar boncugu 
gibi daima bozuk kahrdt. $ imdi 
tam manasile bir medeni y.:)I, efen. 
diden bir yol. 

Tuhaf ~ey, belediye, pardon, 
idarei hususiye iki tarafa ~tnarlar 
da dikmi~. Eskiden kalnu~ ~mar· 
lar -bir ihtiyarm tektiik seyrek dit
lerini and1nrd1. ~imdi bir gen~lik 
Ve tazelik faaliyeti var. Be, on 
!Sene sonra bu yol kim bilh· daha 
~e kadar giizel olacak. Aga,Iara 
ne de iyi ba•ktyorlar. Hep kire~ 
badanah. 

Daha lstinye sutlarma gelme
Clen ben tamamile degi~mi~tim. 
:Y anm saat evvelki ben ile simdi
lti ben tamamen ayrl iki .adam 
idik. ~imdi diinyamn v~ hayatm 
~iizelliitini hissediyordum. ~u Bo
gazi~i strtlart ne nefis yerlerdi. 
lstinye iizerinden Bogaz ne misli 
hulunmaz bir inci gibi giiliimsii
:tordu ... Oh, ne rahat nefes, ne Ia·· 
tif hava, ne cana yakm, sevimli 
Panorama ... 

t,te hayatin strri. Bu yiike kat· 
hn.;.h:lmf'k iQin b.iraz nefe, biraz 
re:t.Jf. :! ve eglenme laz1m. Yoksa 
hi1r tiirlii diisiincelerle kendimizi 
bedbinlige b~rak1r1z ve maneD 
b.oguluruz. 

Bu pek dogru. Fa kat gezmeli 
\te nefelenmek te kolay mi Ar
kada~Imin 'u kii~iik otomobili ol
tnasaydt ben nastl gezerdim? Bir 
tolllobil tutup gidemezdim ... Oto. 
•hiis ile, vapurla, ~oluk ~cuk bir 
Bogazi~i seyahati, ka~a maloluyor? 

r Gezme laztm, eglenme lazim. 
};'akat paraya miitevakktf. Para 
ollllaymca ne'e de gelemiyor. Ne
~ gelmeyince insan bedbin oluyor, 
illliskin oluyor, uyu~uk oluyor. Bu 
fasit dairenin ,j .. inden nas1l ~Ik-

. tnah. Ben bilemiyorum! 
AkFmci 

Yeni pavyon 
Belediye fen 

heyeti tetkikata 
ba,ladl 

Cerrahpafa hastanesinde bu se
ne bir harici hastahklar paviyonu 
info& edilecegini yazmttbk. T ele- · 
fon tirketinin iade edecegi para
.Iarla yaptlacak olan bu pavyonun 
in,astna yakmda batlanacakhr. 
Diin belediye fen miidiirii Ziya 
bey mahalline giderek tetkikatta 
bulunmuttur. Y eni paviyonun der• 
hal intasma hatlanabilmek i~in 
paranm telefon tirketinden tahsil 
edilmesi laz1m gelmektedir. Para
DID ilk k1sm1 tahsil edilir edilmez 
hemen miinakasa ilan edilecektir. 

Y eni paviyonun masraf1 i~in ye
ni bir memba bulmak laztm gel
mektedir. Ancak yeni pavyon iki 
sene evvelden ikmal edilemiyece
gi i~in oniimiizdeki senelerdeki 
biit~elerde tahsisat ay1rmaga ih
tiya~ yoktur. 

Bursa sergisl 
Bir temmuzda Bursada he.,incl 

yerli mallar sergisi a~lacak; 12 
temmuza kadar devam edecektir. 

Y az tarifesi 
Adalarda yaz tarifesinin 
tatbiki temenni ediliyor 
Y az mevsimi gelm,i, Adalar 

kalababkla§mJ~, BUyUkada yat 

kliibn do a~tlmt~br. Yat kulilbUniln 
as:almasa, adalarda yaz mevsiminlo 
ba,ladtgma delilet eder. 

Vaziyet bu merkezdo oldugu 
halde, Akay idaresi bali adalarda 
ilkbahar tarifesini tatbika devam 
etmektedir. Adah bir ~ok oku· 
yucularmazdan ald1gamtz mektup
larda Akay idaresinden bir aa 
evvel yaz mevsimi tarifesinl tat• 
bika ba§lamast temenni ediliyor. 
Akay idaresinin ada halkmm bu 
hakh temennisini derhal nazan 
dikkate alacagm1 Umit ederiz. 

Kongreye davet 
Albnordu kliibUnden: 1 haziran 

cuma gOnii ibzari kongrede g6rD· 
,uien meseleler pek mnstaceliyet 
iktisap ettiginden 15 haziran cuma 
gUnn aaat 14 te umumt kongreye 
Alhnordu ailesine mensup arka• 
da§laran behemehal tetrifleri rica 
olunur. 

AK~AM 

Ka~ak e§ya 
f;ocugun elindeki ~antadan 

neler ~1ktr? 
Aksaray civarmda oturan Is· 

mail isminde birisi evvelki ,Un 
yananda ~ah,an Aziz lsminde bir 
~ocugun eline biiyiik bir ~anta 
vermi§ ve bunu Tophane civarlD· 
da tarif ettigi bir dilkkana buak· 
masam (soylemi§tir. 

Aziz ~anta ilo Tophaneye git• 
mek iizere k6prllden ge~erken 
zabata memurlara tesadnf etmi§· 
ler ve ~antadan tUpbelenerek 
~ocugu merkeze gotOrmlitlerdir. 
Merkezde ~anta a~dmca i~inde 
224 paket ka~ak algara, ~akmak 
tatlan ve kumajlar dolu oldugu 
gorlilmOotiir. Azizin ifadesi 
Dzerine zabata ~anta sahibi Is• 
maili de yakalama,tar. <;antada 
bulunan kumatlann da ka~ak 
olup olmadaga tahkik ediliyor. 

Ana caddelerdekl binalar 
bir renge boyanacak 

Biiyiik caddelerin iistiindeki bi
nalartn ayni renkte boyanmalar1 
hakkmda belediye bir karar ver
mittir. 

Belediye bu hususta !juhelere 
bir tamim gondererek vaziyeti 
lizali etmittir. Ana eaddeler iistii• 
ne teaadiif eden binalar boya ile 
boyand1gi takdirde aehrl~ mali• . . 
zaras1 giizelletmit olacaktlr. · •! 

T evkif karar1 
Iki katil maznunu 

tevkifhaneye gonderildi 
Bir ka~ glin evvel Beyoglunda 

Sak1zagaca civarmda Osman ve 
Mustafa isimlerinde iki kitl sar• 
hotluk neticesinde Necati isminde 
biri lie .kavga etmitler ve Necati 
bunlardan Mustafaya ba~akla vurup 
oldOrmUttU. 

Zabata bu cinayet etrafmda 
tahkikabna bitirmit ve Necati 
adliyeye teslim edilmi~tir. Adll 
tahkikata vaz1yet eden fi~UncO 
istintak dairesi Necati baklanda 
tevkif karan vererek tevkifbaneyo 
sevketmittb·. 

Ge~enlerde Pendikte Siileyman 
isminde birisi de alacak mesel~ 
•inden barsak~a Haca isminde 
birini 6ldUrmU11 ve ikl gUn aak· 
landaktan sonra Oskndar adliye
aine gidip teslim olmqtu. lstintak 
dairesi Siileyman hakkmdaki tabki· 
kab ikmal etmit ve muhakemesi 
yapalmak Uzere Istanbul tev· 
kifbanesine nakledilmqtir. Evrak 
agtr ceza mabkemeaine verilmittir. 

Oskndar tramvaylannln Kac:bk8yllne uzablmasJ bltmek uzeredlr • 
konmaktadar. Resmimizde bu ray konmasa ameliyab aorunOyor. 

I 
I 

Senede bir defa .. 
lstikraz icin bele-, 
diyeye miiracaat 
eden memurlar 
Diin sabah belediye dairesinin 

koridorlannt vilayet hiit~esinden 
para alan muallim, memur, bele-· 
diye zab.ttast memuru olarak yiiz
lerce ki~i doldurmu~tu. Bunlar, el· 
lerinde hirer kagtt olarak belediye 
.reis muavini Hamit beyi bekle· 
mekte idiler. Hamit bey, odasma 
girince bunlar da Hamit beyin ka
Plll oniine yigtlarak hirer hirer i~e· 
riye girmege batladllar. 

Vilayet biit~esinde her sene i~in 
ayrdan yetmit bet bin lira bir pa
ra vardtr ki bu, biit~eden para 
alanlara bir maas nisbetinde avans . 
olarak verilir, bilihare bu para da 
maaf.larmdan kesilir. Arzu eden· 
Ier bu avans1 almaktadtrlar. 

Bu para senede bir defaya mah
sus ve bir maas nisbetinde oldu-

' 
'gu i~in tahsisat bitince diger mii· 
racaatlar isaf edilmez. 

Diin belediye koridorlarim dol
'duranlar, bu para bitmeden avans· 
tan istifade etmek istiyenlerin gos· 
~erdigi tela,h. 

S1rna~1k a§Ik! 
Kadtn ekmek bt~ag1nt 

adam1n karnrna saplad1 

ifarlabatl civarmda oturan ma· 
aam Novart isminde bir kad•n diin 

eV!inde a~tk buJunan kaplSinlD i~ 

tara.fmda bir i'le mefgulken yol .. 
Clan g~mekte olan Onnik isminde 
birisi kaptya sokulmut ve madam 
Novarda sarkmhltk etmek iste-

mittir. Madam Novart bagirtp ~a
gtrarak Onnigi kov'mak istemi~se 
Cle Slrnat:tk adam kaptdan ayral
mamlf ve nihayet kadmla arala
llDda ka vga ~tkmtthr. 

Bu ka vgada fena hal de hiddet· 

lenen madam Novart yerde du
ran ekmek bt~agmt aldtgl gibi 

Onnigin karnma saplamlftir. Kar
nmdan tehlikeli surette yaralanan 

Onnik yere yuvarlanmca madam 
Nova.rt demal i~eri ka~1p kapl· 
YI kapamlfhr. Biraz sonra vakayi 
haber alan polisler gelip Onnigi 

hastaneye kaldtrmttlar, madam 
Novartt yakahya.rak tahkikata · 
bflamttlardlr. 

.q 

$imdi KaJaltopraga dofru raJ 
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ll:o:lr «;~ l:ldom If 
"Bogoazi~lnl giizene,. 

tirme cemiyeti " 
«Bir elin nesi var? iki eHn ae· 

si var» derler. Hakikaten oyle· 
dir. lki el hirden harekete gelir· 
se ses ~tkar. 

illte Adalart sevenler ya.lmz 
helediye elinin huralar1 giizellet
tiremiyecegini, Adalan ~enlendi
remiyecegini, Adalart miikemmeJ 
'bir sayfiye yeri haline getiremi
yecegini anladtlar. 

Belediye - bilhassa bu paras1z• 
hk zamanmda, biit~e yorganmtr. 

gayet ktsa oldugu 'u devirde • aya• 
gmt ona gore uzatmak mecburi
yetindedir. Adalarla alakadar 
olanlar bu vaziyet ka~ISmd<'. 

Adatari giizelle~tirmek i~in ken
dilerinin de ~ah,mast laztm gel· 
digini kavradtlar. Ve ~ok yerin
de bir tetekkiil yapblar: Adalan' 
giizelle~tirme cemiyeti .• 

Bu cemiyet adamakilli ~ah,tyor. 
:Ada reviHeri yaphrtyor, halka 
Adanin giizelligini gostennek i~in 
propagandalara bat vuruyor, 
Adalara su getirtmek 1~1n tcap 
eden kapilarin ipini ~ekiyor. Ada· 
mn her 'eyi ile gayet yakmdan 
me~gul oluyor. ~iiphe yok bu ce
miyet boyle ~htmastnda devam 
ederse, miisbet i~ler ~tkanrsa 
Adahlar daima onlara minnettar 
oLacaklard tr. • 
~imdi de ikide hir: 
- Bogazi~i oliiyor. 
- Koca Kandillide hir tek bali• 

kal var! 
- Bogazt ni~in elektrikie~tir· 

miyoruz. 
- Yaztk... Koca Bogaz sondii .• 
Bogazi~ini sevenlere, Bogazi~i 

ile alakadar olanlara «bir elin ne• 
si var?» darbt meselini hat:rlah
rtz. Her 'eyi belediyeden bekle· 
miyelim ... Ada ile alakadar olan· 
lardan ibret alsmlar ... Hemen bir 
«Bogazi~ini giizele,tirme cemiye· 
ti» ... 0 zaman Bogaztn el:!ktri· 
gile de me,gul olunur, bakkah ile 
de, kasabt ile, vapurlarile de .. . 

Belediye ile, ~irketihayriye 

elele verir. Ve i~te o vakit iki 
elin sesi ~tkar ... 

Hikmet F eriJun 

Kar1s1m dtigen bir koca 
tevklf edildi 

Aliye bamm isminde bir l{adm 
Sultanahmet sulh ceza mahkeme· 
sine mliracaatla kocast Osman 
efendi aleyhine bir dava a~ma~hr. 
Aliye bamm davasmda kocasmm 
mUtemadiyen dogdi.igiinti iddia 
etmektedir. Sultanabmet sulh 
ceza mahkemesi ilk muhakemede 
Osman efendiyi celbetmi~ ve gor• 
diigU luzum Uzerine hakkmda 
tevkif karan vererek kendisinl 
tevkifaneye sevketmi~tir. Osman 
efendinin muhakemesine mevku· 
fen devam olunacakbr. 

8aip 1irket memuru bulundu 
Ge~enlerde lstanbulda bir §ir

ket memurlarmdan MUnir efendi 
isminde birinin 700 lira kadar 
paray1 zimmetine ge~irerek orta• 
dan kayboldugunu yazmt~hk. Mu· 
nir efendinin kaybolmasmdan 
sonra bir~ok aboneler §irkete 
mUracaat ederek, i§leri l~in bu 
memura para verdikleri balde, 
§irketin bu i§leri yapmadagam ve 
paralannm geriye verilmesini soy• 
lemitlerdir. 

$irketin mliracaata Uzerine zaba· 
tamn yapbga sala bir takip neti• 
cesinde kaybolan Miinir efendinin 
Pangalb civannda bir yerde sak• 
landaga anla~dma§ ve kecdisi bu
rada yakalanmatbr. Miinir efendt 
bakkmda tabkikat devam ediyor. 
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Tetrlka No. 121 ts Hazlran tes~ 

AIC~~M 

lttihat 
tarihinde 

ve . Terakki -l 
esrar perdesi 

Dil ink1lab• 
T.arama dergisi hakktnda 

miitalaa gonderenler 
Ankara 13 (A.A.) - T. D. T. 

Yakup Oemil DiqiD. ve nasll oldttrttldti C. umumi katipliginden: Cemiye-

tin netrine batladtgJ «Tarama 
dergisi» nin fimdiye kadar ~1k:1n 

Muharriri: M. R. 

Mumtaz bey, derhal Enver pa- Satvet Lutfi bey neden tevkif 
fasikiilleri hakkmda bund~n ev
velki dokuz ilandan sonra yeni-faya veda ederek yahdan aynld1. edilmif, ni~in boyle bir muamele-

Bu vaziyetle daha ziyade ali.ka
dar olmak ve bu mevzu etrafmda. 
daha fazla diitiinmek istemedigin
den istanbulda durmag1 muvaf1k 
gormedi ve o giinkii trenle lzmite 
avdet etti. 

Yakup Cemil ve Hakk1 beyler, 
boyle ani bir surette tevkif ve ay
ri ayn hiicrelere konulup ihtilat
tan menedilmelerinin sebebini bir 
tiirlii ke~.fedemiyorlar, kendi hak
lermda boyle tiddetli bir muame· 
le tatbih: edildigini hila anhya
m•yorlard•. 

Hakkt bey, Meserret oteli i~ti
mamdan sonra Enver pa,amn Y a
kup Cemil beyi bir miifreze lefkil 
etmege memur etmesinden ve bu 
rniifreze ile istanbuldan hareket 
ederek irana gitmesini emretme
ainden batka bir fey bilmiyor, 
arada donen entrikalardan, husu
sile Kara Kemal beyle arkadatla
rmm Enver pafayt nas1l kandu
mt~ olduklarmdan haberdar bu
lunmuyordu. 

Tevkifat devam ediyor .. 
Yakup Cemil bey de kendi miif

rezesi efradmdan be~ on kif.iyi 
Baktrcilar i~indeki diikkanlarda 
barmdirmasi gibi, haddi zatmda 
hi~ le ehemmiyetli olm1yan, bir 
hareketinin tevkifine imil oldu
gunu ve bunun bir delil olarak 
kullamldigmi habrma bile getir
miyordu. 

Fakat aradan yirmi dort saat 
ge~meden Hakk1 ve Y akup Cemil 
beyleri takiben daha baz1 kimsele
rin de ayni muameleye maruz kal
diklari, yani tevkif edildikleri gO. 
riildii. (Bekiraga boliigii} ne geti
ll'ilen bu yeni mevkuflar, Y akup 
Cemil beyin noktai nazarma ta
raftar olarak iddia edilen ve ya
hut (taklibi hiikiimet) i,inde ala
kadar oldugu goriilen kimseler
den ibaretti. Bu yeni mevkuflar 
arasmda inzibat boliik kumancla
m Nevzat, divamharp reisi Nafiz 
be yin yaveri Murat, Y eni~ehirli 
Haydar beylerle Yahya kaplan ve 

sair bir tak1m kimseler nazart 
dikkati celbediyordu .. 

Nevzat, Murat beylerle Yahya 
kaplan Y akup Cemil bcyle hiikii
meti dii,iirmek lefebbiisii etrafm
da konu~mu~lar, Meserret oteli i~
timama ittirak etmi,Ierdi. Fakat 
Haydar beyin yegane kabahat1, 
Meserret otelinde bulunmas1 idi. 
Haydar bey, Y akup Cemil bey in 
Meserret otelinden ~1karak Babl
iliye hiicum etmesini dogru bul
mamlf, hatti. bu ~1lgmca hareke
tin vukuuna meydan vermemiJ, 
Hakk1 beyi telefonla otele ~aglr· 
mlf, i~timam dag1lmasma ~ahtmtt 
ve imil olmuflU. 

Ancak divamharp, Yakup Ce
mil beyle arkada,Ianm mesul et· 
mek i~in aleyhlerinde yaptlan ta
kibatl bu kadar mahdut bir daire
ye hasretmek istemiyor, bu me
aeleyi bahane tutarak son giinler
de «sulhii miinferit» hareketi et
rafmda vaziyet aldtgl goriilen da
ha bir tak1m kimseleri de tevkif 
ettirmek istiyordu .• Bunlardan bi
ri de prens Sabahaddin beyin ki.· 
tibi Satvet Liitfi beydi. Bursaya 
gonderilen bir emirle Satvet Liitfi 
bey de istanbula getirilerek lev
kif edildi. 

ye tibi tutulmuttu? Bursada «ika- , 
mete memur» olan bu zabn vazi-

yetini yakmdan bilenler, Y akup 
Cemil bey hadisesile Satvet Lutfi 

beyin miinasebeti olacagma tafl• 
yorlar, bunun hakiki sebebini bir 
tiirlii kavnyam1yorlardt .• 

Prens Sabahaddin beyin 
bir mektubu 

Yakup Cemil beyin otedenberi 
miidahale ettigi hadise ve rnesele

lerde uzaktan veya yakmdan hi~ 
bir suretle alakas1 olmtyan Satvet 
Liitfi bey, «lttihat ve Terakki» ye 
dahil olmuf bir vaziyette bulun
madtgmdan «ittihat ve Terak-

ki» i~indeki cidal ve miinaka~a
lara is.tirak etmernisti. Bu itibarla . . 
Yakup Cemil beyin siyaset ve ftr· 
ka sahasmda arkada,Ian strasm
da bir mevki almt' degildi. 

Ancak bu had iselerden epey 
zaman evvel ve heniiz Y akup Ce-

mil bey Bagdattan lstanbula gel
meden Satvet Liitfi bey fsvi~rede 

bulunan prens Sabahaddin bey
den bir mektup almif ve bu mek
tup iizerine Bursadan dahiliye na· 

z1r1 Talat beye bir telgraf ~ek

mitti. 

Satvet Liitfi bey bu telgrafmda 
ezciimle: «Prens Sabahaddin bey, 

bir sulhii miinferit akti i~in ken· 
disine lsvi~rede hir teklif vaki 

oldugunu ve size bunu arzetmek
ligimi bana bildiriyor. Sabahad
din beyin rnektubunu da size gon
deriyorum. ~ayet Sabahaddin be
yin bu teklifni prensip itibarile 
kabul ederseniz bu hususta bizzat 
size maruzatta bulunurum. Ve ka
bul ederseniz kendisile muhabe
reye giritirim» demi~.ti. 

Bunun iizerine Tali.t bey Sat
vet Liitfi beyi istanbula ~agtrmtf, 
pre.nsin bu mektubu etrafmda go
riittiikten sonra: 

- icap ederse ben sizi gene ~a
guinm, gorii,iiriiz, demif.li. 

den miitalea gonderenlerin onun
cu listesi: 

1 -A. Fevzi bey, Mugla maarif 
miidiirii, 2 - Ali R1za bey, Biga 

kaymakamt, 3- Cemil bey, Subo
gaz koyu muallimi, 4 - C. GUltekin 
bey, Samsun maarif miidiirii, S • 
Denizli halkevi, 6 • Emin K. ~ol 
bey, Mersinde harp. maliilii, 7 - H. 
Nami bey, Havza ilk tedrisat mii
feltif.i, 8 • Karaburun maarif me

muru bey, 9- Kaztm bey, S1vas 
maarif batkatibi, 10 - M. ~iikrii 

bey, Bahkesir ilk tedrisat miifet
titi, 11 • Mustafa bey, Betiride mu
allim, 12 - Nazmi bey, Manisa -

Horoz koy batmuallimi, 13 - Os
man bey, Mugla maarif katibi, 14-
Riittii bey, Seydifehirde muallim, 
15 - Sail bey, Betiri maarif me-

muru, 16 - Sait bey, Silifke bele
diye reisi, 17 - Sel~uk bey, Erzin
can orta mektep tiirk~e muallimi, 
18- ~eref bey, Mersinde muharrir, 
19 - T evfik bey, fen fakiiltesi mii
derrislerinden. 

Bu zatlann gonderdikleri H., sa
YJSI (2367) dir. Evvelki dokuz lis
t~ ile beraber gonderilen fit ye· 
kiinu (18.556) Y1 bulmutlur. 

Her birine ayr1 ayrt te~ekkiir 
rr.ektubu yaziJlaia imkan buluna
madtgmdan gosterdikleri him
mellen dolayt kendilerine alenen 
te~ekkiir olunur. 

Satvet Lutfi hey de tekrar Bur

sayn donmiif.1 fakat aradan aylar 
ge~tigi halde Talat beyden hi~ bir 
ses ~·kmamt~, hu meselenin unu-
tulup kald1gma hiikmedilmi,ti. Arjantin vis konsolosu M. Blanco 

Mahmut ~evket pa,antn oldii- Willatia ~ahin~ah Hz. nin tabiiye 
riilmesi iizerine nefyedilen Satvet yakm boyda bir ( bas relief ) ini 
Liitfi bey Bursada menfi olarak yapm1~hr. Iran sefareti vas1tasile 
oturdugu halde fehirde serb~st ~ahin~ah Hz. ne takdim edilecek 

I k B olacak resmin klic:esini dercedi-do atmak, istedigi if.i tutma , ur- ""~ 
sa halkile ve Bursaya gidip gelen· ' yoruz. 

lerle istedigi gibi goriitmek hak- ~--8---0-R--5--A--] kma malikti. _ _ 
(Devami var)" 

Faik Sabri 

BAYVAifLAB 
ALE :Ill 

BUyOk k1tada 280 sahife • 3&0 re:-5im 
~ renkli lavha • 8 metin haricl tablo 

Bu meraklJ, e~Jenceli kitab1 okudunuz mu? 

Fiyet!: I T .. ~ra •c;m posta 
Heryerde 150 

k t 
ncreti almmaz. 

uru~ ur. 

Tevzi ve sat!~ merkezi yalmz: 

AK$AM KITAPHANESI 

121, Ankara caddesl, latnnbul 

Para yerine postn pulu da 
g()nderebilirsiniz. 

,• 
I 

lstanbul1~ haziran 193~ 
( Ak,am kapllnl!J fiatleri) 

Esham ve Tahvlllt 
1st. dabili 93, - 1~ B. Hamiline 8,25 
Kuponsuz 1938 • Mnessig 98 
istikraZl 93,50 T. C. Yerke~ 
unitllrk I 28,65 Bankas1 67 

• II 28,15 Anadolu hi sse 27,50 
• . Ill 28,75 Telefon 11,60 

:Momessll I o6,70 Terkos 19,40 
• II H,S5 Qimento 11,80 
• Ill , lttihat de~ir. ll1,-

l~ Banka.'lt 8,25 ~ark • 1,30 
Para ( Cek flatleri) 

Paris 
Londra 

12,04,50 Sofya 
63• Prag 

-s Berlin 
Nev York 79,57,84 
Milano 9,23,25 
Alina 88,62,50 
Cenevre 2,44,48 
Brnksal 8,40,50 
Amsterdam 1,17,18 

:Madrit 
Belgrat 
Zlotl 
Pengo 
BUkre~ 

Moskova 

64,69 
19,10 
2,09 

5,81,86 
35,02 

4,22 
8,94,45 

7!J,68 
10,87,25 

15 Haziran 193f ._, 
----~ 

II s '' f J erguzef ,, aen sonra .• 

Altmi§, sene evvelki 
Istanbul hayab nasddt?~ 

Sami pa~a zade Sezai bey biiyiik 
hir eser hazirltyor 

Eski edebiyat iistatlarma son 
zamanlarda bir faaliyet gelmi,tir. 
Abdiilhak Hamil bey hasta olma
ama ragmen har1l har1l yeni bir 
eser hazJrlamaktad1r. 

Hi~ bir 'eyle me,gul olmamasi
m doktorlar kati surette kendisine 
tembih ettikleri halde iistat zev
cesi Liisyen hammdan gizli ya!a· 
gmdan kalkmakta ve hahrma ge
len m1sralan kaydetmektedir. 

Biiyiik ~airi"' hastahk arasmda 
boyle ~ahtmasl pek dikkate fayan 
bir feydir. 

Diger taraftan me~.lmr «Sergii
zett» miiellifi Samipa~a;zade Sezai 
beyin de tekrar eski faaliyetile 
ed~biyat alemine abldtgml i,it
tim. Kendisini Kadtkoyiindeki 
kotkiinde ziyaret ettim. Sezai bey 
oniinde cilt cilt eski gazete kollek
siyonlari, kitaplar, kagttlar, def
t~rler duran bir masanm oniinde 
~ll~~~Iyordu: 

· - Kolay gele iistadtm. 
- Tefekkiir ederim. «Sergii

ze~t» i yazd1ktan sonra ilk defa 
yeni bir rornana ba~hyorum. Ara
dan ~ok uzun seneler ge~mesine 
ragmen bu i~te kendimi hala kuv
vetli buluyorum. Ve zannederim 
ki yeni yazacag1m roman «Sergii
Zefl» romammdan daha iyi ve 
daha kuvvetli olacakhr .. Romani· 
mm mevzuu tamamile fUdur: «60 
sene evvelki Istanbul.» 

Tabii bir sanatkar mevzularini 
kendi hayatmdan ahr. Kendi ya
taY•tmdan, kendi dogdugu yerden 
ahr. Ben de babamm konagmdan 
bir ~ok parc;alar alacag1m. Maa
mafih babamtn konagtm anlath
gtm hissini katiyen vermemege ~a
h~acagim. Eserimde bel kemigi 
olarak anlahlan 'ey <ekonaln> br. 
Bir konak ne miihim bir mevzu
dur. Ve ~.imdiye kadar bizim ede
hiyatta konak kafi oldugu kadar 
anlahlmamJ~llr. 

Eserim tamamile 60 sene evvel
ki istanbula ail oldugu ic;in ~imdi 
butiin h ahralartml topluyorum. 
Adela 60 sene evvelki ista nbul ha
yatma ait etiit yap1yor gibiyim. 
Ho, bunun i~in boyle bir etude 
liizum yok ya. ~iinku i~inde bu
lundugum hayatltr. 

Y aztmda 60 sene evvelki istan· 
bulu biitiin teferriia tma kadar an
latmak kararmdaytm. Roman fOY· 
Ie hathyor: 

Biiyiik bir konakta ~a bah· ... 
Uyanma. Ilk sabah hareketleri. 
Bir konak nastl uyanu?. Ilk uya
nanlar. Sofalarda ilk ayak sesleri 
kimindir? Kii~iik beyi yatagmdan 
kaldutyorlar. Giydiriyorlar. Lala
sile beraber mektebe gidiyor. 0 
zamanki mektep. Ben romanda 
kendi ilk gittigim Davutpa.fa mek· 
tebini anlat1yorum. 0 zaman oku
nan eserler. Hocanm ceza usul
leri. Ve saire. 

Ayni zamanda o giin ramaza .. 
nm biridir. ~ocuk mektepten do .. 
niiyor. lftara gelenler. lftar sof .. 
rast. Y emekten sonra arab a ile ti
yatroya giden mahdum beyin eg .. 
leniti. Tiyatroda Recaizadenin bir 
eseri oynantyor. 0 zamanki tiyat ... 
rolar, o zamanki artistler.. Bun .. 

larm hususiyetleri.. l 
Akhma iistadm bir miiddet ev-

vel bana anla~hgt ilk atkl geldi. 

Saml pa,a zade Sazal beyUI 
eskt bir resml 

0 zaman gen~ romanct ltpkt ,im• 
di anlathgt gibi bir ramazamn iUc 

. b '1 . · . I gecest ara a 1 e llyatroya gttmtfj, 
gene Recaizadenin bir eserini seY• \ 
retmit ve «K ... » iaminde bir Erme-' 
ni artiste i.tJk olmu~tu. ~imdi «O 
zamanki artistler» dedigi zama~ 
bunu habrladtm. 

- 0 zamanki artistlerin hepsi· 
ni, hususiyetlerini anlatacak mt .. 
SIDIZ?. I 

- Evet .. Hemen hepsini .. Son• 
ra Bogazi~i alemlerini anlahyD"" 
rum. 0~ ~ifte sandallar. Bunlar111 
i~inde Bogazln p1nlbh sulart us"' 
tiinde mehtap safas1 yapan yaf"' 
rnakh giizeller. Sabahleyin kona• 
gm kaplSIDJD oniinde okiiz arabasi 
hazulamyor, siisleniyor. Alemda• 
gma gidilecek. Araba hareket edi· 
yor. Alemdagma gidi~ .. 0 zaman• 
ki Alemdagt alemleri. Goksu, Ka· 
i•thane ve sair mesirelerdeki 

~y~ 1 

- Ostadtm, dikkat ediyorurn, 
biitiin bunlar1 anlahrken biiyiik 
bir zevk i~indesiniz. 0 zamanki .· 
hayalt nas1l buluyoraunuz? 

- ~ok fiirli.. Diyebilirim ki 
fiir dolu bir hayat. Zaten terakki, 
medenile!}me ~ok fiirsiz ljeydir .. 
Fakat muvaffak1yetsizligin bu ~i· 
irli h aline baktp ta terakkiye kar .. 1 'I durmak felakettir. 

Mesela mum ~ok f.iirli 
F akat elelrtrikletmek te 
olan bir t;eydir. 

'eye ir. 
elzerll 

I 

Mcsela skiden okiiz arabasile 
Alemdagma kadar gidip gelmelt 
en biiyiik zevkimizdi. Halbuki 
~imdi ~rabada i~im sikihyor, bu .. 

I 

nahyorum. Otomobil, hatta tren 
bile beni stkiyor, daha, daha siirat 

1 
istiyorum. 

1 - Y eni romammzda lisan nasJl"'. 
- Miimkiin oldugu kadar sade 

I 
yaz1yorum. 

Ostat yeni yazd1g1 bir yaztyi 
bana okudu. l~inde tek bir ecnebi 
kelim~ yoktu. Hep tiirkcre keli:J 
meier. 1 

- Yaln1z aras1ra terkip kul1a•1 
myorum. Mesela «zelzelei akvam>f. 
gibi. Tabii h':.mlara da tiirk~e a~al•. 
lar ar1yorum... H. F. 

Cekoslovakyamn alacag1 tUtOnlet 
f;ekoslovakya rejisi bu sen$ 

Yunanistaadan 540,000 kilo tutud 
almtya karar vermi~tir. Bu tlitun~ 
lerin 450,000 kilosu Yunan Ma-t 
kedonyas10dan 90 000 kilosu da 
eski Yunanistan mahsulii olacak• 
br. f;ek rejisi TUrkiyeden de ikl 
milyon kilo tiittin alacakbr. 
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HABERLERi 

Soguk hava 
depolarl 

~iatlerin inmesi ihtimalleri 
azahyor 

Ticaret odast soguk hava de• 
l>olara hakkmda tetkikabna devam 
tbnektedir. Tetkikabn son aldagt 
§ekiJ, soguk hava depolarmtn 
iicretleri arthrmasaua hakh ~tkar• 
IDaktad1r. 

Bu miiesseseler en ufak hesap
lartna kadar ticaret odasma ver· 
dikleri malfi.matta ge~en seneki 
t~rifelerde ziyan ettiklerini iddia 
ttrni~lerdir. 
~ Soguk hava depolaraDln iddia· 
&Ina kar~I tarifelerin arb~• pek 
labii gori.ilmektedir. 

Hesaplar neticesinde soguk 
hava depoJaranm Ucretlerini. indir· 
lnesindeki iimitler azalmt§br. 

Diger taraftan ti.iccann soyle
digine gore sogok ha va depola· 
l'tn~n iicretleri iki misli arttarma
Stnda bi~ bir sebep yoktor. Elek
hik fiatlerinin ucozladtga bir de· 
'~irde, fiatlerio daba ziyade in· 
lnesi icap etmektedir. 

Bafra - Samsun telefonu 
14 hazirandan itibaren Bafra 

b.
Ue Samson arasmda telefon mu· 
averesi a~tlacakbr. 

Y ag fiatleri 
Kilosu 60 .. 65 kuru~a 

du~tii 
Son hafta i~inde yag fiatleri 

du~mektedir. Piyasada Trabzon 
Yaglaunm kilosu 60 - 65 kuru~a 
llahlmaktadtr. Birka~ giin evvel 
Si.irmene mallara 55 kuru~tan bile 
fiat gormii~tiir. 

Toptanca tuccar, yaglara kar~1 
hliyuk bir ragbet gostermi~tir. 
'I' optaacalar bu mevsimde piyasaya 
Relen yaglart buzbanelere koy• 
lnaktadarlar. Toptancalann talebi, 
fiatierin daha ziyade di.i~mesine 
hlani olmottur. 

Diger taraftan Kars yaglara da 
lir iki gun evvel, ilk defa olarak 
l>iyasaya arzedilmi~tir. 

liulgar matbuat idaresi 
Sofya 13 (A.A.) - Bulgar 

Razeteci'eri cemiyeti sab1k reisi 
ye sabak mebus M. Petko Pancef, 
1~timai kalkmma eostitiisii umumi 
tnlidurliigiine tayin edilmi~tir. 
£nstitiiniin dabili servis §ubesi 
'efligine matboat miidiir muavini 
lnebus ve gazeteci M. Jorj Kulisaf 
\'e i~timai terbiye ,ubesi §efligine 
de gen~ muharrirlerden M. 
Vladimir Polyanof tayin edilmi§tir. 

Enstitii ile sak, bir surette 
te~riki mesai edecek olan mat
buat miidiirli.igii, hariciye neza
l'etine merbut olarak kalmaldadar. 
~illldiki miidur Teodoro Kristof, 
"alifesinde ipka edilmi§tir. 

Yugoslavyar1 seyyahlar 
lzmir 14 (A.A.) - Limaoamna 

an yedi bin ton hacminde Yu· 
Rhoslavya bandtrah 300 seyyaba 

amil bir vapur gelmi~tir. ~ehre 
~~kan seyyahlar dogruca Cumhu
l'lYet meydamna giderek Gazi 
heykelioe mevsim ~i~eklerile siis
lenmi~ bir ~elenk koyduktan sonra 
~ehri doJa§maga ba~lamt§lardar. 
~pur Istanbula bareket etmi~tir. 

HergUn bir ata sOzO: 

Imam Yahya 
samimi degilmif 
Hicaz ve1iahb "Daha 

fazla bekliyemeyiz, diyor 
J orunal gazetesinin Hiideydedeki 

muhabiri, Hicaz veliahti Emir 
Faysah ziyaret ederek imam Y&h
ya ile sulh aktedildigi hakkmda
ki ~ayialarm dogru olup olmadt
gmi sormu~tur. Emir Faysal, mu· 
habirin sualine su cevah1 ver-

' 
mi~tir: 

- Sulh akti iimidi mevcut oldu· 
guna jnanmak gii~tiir. imam Yah
yamn miitareke ~artlanm tatbik 
etmek i~in takip ettigi bath hare
ket, bunun delilidir. imam Y ahya 
miitareke mucibince bize teslim 
etmegi taahhiit ettigi Abdiilve
hap idrisiyi teslim etmemek i~in 
ka~mlf oldugunu iddia ediyor. 
Fakat imma Yahya gibi hileki.r 
bir adamm bu firara mani olmak 
i~in tedbir almanu~ olduguna 
inanmak kabil midir? Eger Abdiil· 
vehap idrisi ka~mt~ ise, imam 
Yahya bunu istemi ~. demektir. 

imam Y ahya 4i uzatmak, vakit 
kazanmak istiyor. Sulh bir an ev
vel aktedilmez ise, askerleri uzun 
miiddet durduram1yacagtm. 

Avusturyada 
\r eniden hadiseler oldu, bir 

kaymakam tevkif edildi 
Viyana 14 (A.A.) - innsbruck 

polisi, aslen Alman olan Heimver 
kaymakam Abeli tevkif etmittir. 
Kaymakam Nazilerle faaaliyette 
bulunmaktan su~ludur. Kaymakam 
Abel, kaymakam Pabshn erkin1 
harbiye reisi stfatile, Roza Luk
senburg tie Karl Libknehtin ka
tillerinde methaldar idi. 

Heimver tetkilatJ, planlanu 
daima vaktinden evvel Almanlar 
tarafmdan ogrenilmesinin sebeb: 
simdi anlatnlmaktadu·. . ' 

Viyana 14 (A.A.) - Yukar( 
Avusturyada, i,H,al tiinelini ne
zaret altmda bulunan Heimverler 
iizerine Naziler ate~ etmi~lerdir 

Heimverlerden hirisi ~ok agtr ~u
rette yarala.nnu~tlr. 

Sven Hedin seyahatl 
Stokbolm 14 (A.A.) - lsve~li 

ka,if Sven Hedin, Sinkiangdaki 
Uruma~iye varm1~br. Ka~if, birka~ 
giine kadar Isve~e donmek iizere 
bareket edecektir. 

Asya ortasmda bir otomobil 
yolu ~izm -ek vazifesi bitmi? bulu
nuvor. Heyetin geri kalan k1sm1 
Lc.b·Nor'da bulonmatadtr. 

YelkenU ile ~ins gidecek 
kart koca 

Var~ova 14 (A.A.) -Devrialem 
seyyaht Polonyaia Dr. Korabievi~ 
ile zevcesi yelkenJi bir gemi ile 
~anghaya gitmek niyetindedirler. 
Polonyadan yann aynlacaklar, 
Prut nehrini takiben Karadenize 
inecekler, Boga:zi~inden, Marmara, 
<;aoakkale, Akdeniz, Hint denizi 
yolo ile c;in denizine inecekler· 
dir. 

Seyahatin iki sene siirecegi 
tahmin edi]iyOI'. 

~IC~AM 

GONON MESELELERI 

Son zamanlarda italya ile Ar
navutluk arasmdak.i miinasebat 
gerginle~mi~tir. Bir zamanlar Ar
navutlukta italyan niifuzu mutlak 
surette hakimdi. ~imdi bu niifuz 
sarsdmt~hr. Arnavutluk istiklaline 
riayet edilmesini istiyor. 

Pa.riste ~tkan Populaire gaze· 
tesi diyor ki: 

italy a hiikillneti 1931 senesin<le Ar
navutlukla bir istikraz mukavelesi yap

rni~h. Bu mukavele rnucibince h er se

ne Arnavutluga I 0 rn.ilyon altm frank 
ikraz edecekti. M. Musso1ini ii~ taksitin 
tediyesi i<;in parlamentodan musaadc 

almLstlr. F akat pek gee; ka1mtstir. <;un• . . 
kii Arnavutluktak:i iLalyan niif~z ve te-

~ebbi.isleri bu kere gayet ac1 bir muva£

fakiyetsizlige duc;ar olmu~tur. 

1920 senesinde, G.io!itti kabinesi 

Avlonyadaki halyan kttaatmm italyaya 
avdetini emrettigi v akit, Mussolini ~d

detli bir ne~riyata ba~larm~ ve par1a

menter demokratik rejinun zaaflannt 

ilana te~ebbi.is etmi~ti. 
Halbuki, biT ka<; zamandanberi Ar

navutluk ,j}e ltalya a rastnda mevcut 
gerginlik dolay1sile Arna vutluktaki ital

yan askeri heyetin in vazifesine nihayet 

vorilecektir. Arnavutluk harbiy e n azlfl 

derecesinde olan bu h eyetin reisi ceneral 

T a riani, R omayct avdet etmi!,! bulunu
yor. Erk a nt h arbiyesi d e kendisin i takip 

etmege hazulanmaktadtr. 

D ern ek oluyor k i, fa~istlerin «kuvvetli 
hi.ikiimeti> , 1920 senesinde iktidar m ev
kiinde bulunan hukumetten daha fazla 

olarak - daha k olay bir va:ziyet kar~t

smda - italya nm Arnavutluktaki niifuz 

ve mevkiini teh1ikeye di.i~ii rmii{ltiir. Fa

kat tabii italyan matbua ttnm derin sii

kiinu say esinde Mussolininin bu ademi 
muvaffakiy etini halyan milleti duyrnxya

caktlr. 
l\1il!Yonlarca italya n kuv vetle kanid!r 

ki, M. Mussolininin a zm i v e iradesi. sa
yesind e italya A driyatik denizinin k ar

~~ kty tlannda kendisine mi.ikemmel b.ir 
ask eri i.issi.ilhareke tem in etmi~. ve z en· 
g in p etro l damarla n zaptetrn~tir. 

Arnavutlukta ltaly anm ugramt~ ol

<lugu bu hezimd, h~rici ltalyan siyaseti.
nin yarun· asu danberi dii~ar oldugu 

rnuvaffakiyetsizliklerin en bi.iyi.igudi.ir. 
T abii, fa~ist ne~riyat yine «l\IussoJjni 

C enaplanr:tm d ai!lla hakh <;lkttgmt go r• 

di.igi.ini.i» terenni.ime d evam edecektir.))_ 

tir. ~ 

Blr mllyon lira ceza 

- Jenny Dolly 
Pariste yerle.,mi_, olan me~hur 

varyete artistlerinden jenny Dolly 
11 milyon frank para ce:zasma 
mabkum edilmi.~tir. Bona sebep 
4,583,880 frank kaymet takdir 
edilen bir yilzugu giimriikten 
ka~U'mastdtr. Bu miinasebetle 
yiiz.iigun kaymeti ve o nisbette 
para cezas1 ayr1ca da be~te bir 
nisbetinde cezaya ve mabkeme 
masrafina mahkum edilmi~tir. 
Bonlarm yekiinu 11.466,286 frank 
tutmaktadar ki bizim paramizla 
bir milyon liraya yakmdtr. 

Mart kap1dan bakttru ••• ... Kazma kiirek yakbnr ! ... 

Sabife S 

CIHAN IKTISADIY ATI 

Almanya mark1 sukuttan kurtarmaga 
~aii~Iyor- Fransada alhn neden ~oga
IIyor? - Yunan ve Sovyet ticari itilaft 

Bulgaristan1n harici ticareti 
Son giinlerde biitiin dunyaya ye

ni bir gaile derin endi,elere dii· 
"iirmii'tii: Almanya altm mikya· 
amt terketmege mecbur kalarak 
markm kambiyosu dii~ecek ... Bu 
endi~eler yersiz degildir. Kagtt 
marlnn kar,thgt bulunan Reichs
banktaki altmlar gittik~e azahyor. 
Son giinlerde bu ihtiyat albnm 
miktart on milyon lngiliz lirasma 
inmi~tir. 

Her ne kadar bu miktarla da 
altm mikyasmm muhafazas1 kabil 
ise de bunun daha ziyade azalaca
gmdan korkulmast marka kar~I 

emniyeti azaltmi,hr. Bunun i~in 
Londrada markm kambiyosu bir 
ingiliz lirast 13 mark 42~ fenik 
olarak diifmi.i~tiir. 

F akat bu tehlikeJi vaziyet kar
~Ismda A:lmanya fevkalade gay· 
ret sarfederek markt ~imdilik kur
tarnu~ttr. Almanya markt takviye 
i~in Londrada bir milyon ingiliz 
lirahk altm satmu•hr. Neticede • 
mark yiikselmi!} ve bir ingiliz li-
rasa 13 mark 15 fenik olmustur. 

' 
R~ichsbankm mtidiirii Dr. ~aht 

altm mikyasmm en hararetli ta· 
raftartdtr. Bu zat bankamn ba
~mda bulunduk~a bu mikyasm 
muhafaza. edilecegi muhakkak ad
dolunuyor. Butun diinya bu nok
taya dikat etmektedir. 

Mark yiikselmi~ olmakla hera
her Alman eshamma ka.r~t itimat 
ve emniyet heniiz iyice yerle~me
mi~tir. Londrada Alman eshamt 
fiati diifiiktiir. ingiliz maliyonu
nun ka.naatma gore markm dii~up 
di.ismemesi alhn kars.thgmdan zi-. ' 
yade para siyasetine baghdtr. Al-
manya hiikumeti mevcut evrak1 
naktiyeyi kabartmadtgl ve harici 
tediyede miivazeneyi temin eyle
digi takdirde alhn kar~thgt olma
sa bile mark k~ndini muhafa.za 
edecektir. 

Fransanm altmlan 
Almanyada altm azald1gt halde 

Fransada albn ~ogalmaktadir. 
Haziramn birinde nihayet bulan 

hafta zarfmda Fransa bankasmm 
altm mevcudu 811,519,000 frank 
artm1~hr. Bu altmlann nereden 

~eldigi malum degildir. ~u kadar 
var ki Almanyanm Londrada sat
bgl bir milyon sterlinin albn ile 

Hint altmlarmm Fransaya gitme· 
digi malumdur. ~iinkii bunlarm 
mii~terisi Amerika oldogu tahak
kuk etmi~tir. 

Fransa bankasmda c;ogalan al
tmlarm Fransanm dahilinde ote~ 
kinin berikinin elinde toplanan al
tmlarm meydana ~Ikmasmdan ile
ri geldigi tahmin olunuyor. Her 

tarafta altm aranmasi iizerine al
tm madenleri esharm Londrada 
yeniden yiikselmi,tir. 

PJrlanta piyasasa 
Cihan pnlantas1 piyasast iyilet

mege ba~mtfhr. Bunun ha.flaca 

sebebi Sovyet hiikumetinin balk
tan tophyarak ~arice sathg1 pu

lanfalann azalmif olmas1d1r. Bun
dan ba~ka Amerika ve ingilterede 

iktisadi vaziyetin salaha yiiz tut
masmdan tezyinat e~yasma ve 

bunlar arasmda ptrlantaya tekrar 
ragbet ba~lamt~hr. Amerika IYI 

ve biiyiik par~alar ile l k1rathk 

giizel ve temiz p1rlantalart istiyor. 
Amsterdamdaki ptrlanta ticareti 

te§kili.b piyasay1 karatbnnamak 
i~in ihtiya.tkar davramyor. 

Londradaki pulanta sendikasi' 
da arz ve talep arasmda miivaze
nenin muhafazaama dikkat edi. 
yor. Sanayide kullamlan ptrlan
talara talebin artmas1 da piyasayi 
iyile!j.tirmi;tir. ~u kadar var ki 
otomobil ve maden sanayii ve sair 
sanayi itlerinde kullamlan ptrlan· 
talartn miktari fazla olmadtgtndan 
bu hususta haz1 memleketlerde 
ve bahusus Almanyada stkmta 
~ekiliyor. 

Yunan • Sovyet itillf! 
Y unanistan ile Sovyet hiikume· 

ti arasmda yeni bir ticari itili.fna· 
me aktedilmi~tir. Muddeti 31 ka
nunuevvele kadard1r. Sovyet hii
kumeti Yunanistana yaphg1 ihra· 
cabn yi.izde kirk iki bu~ugu nisbe
tinde Yunao mah alacakhr. Ka· 
lam Yunan gemilerinin isticara ile 
mahsup edilecektir. lsticar bedeli 
750,000 sterlin olarak tayin edil
mi~tir. 

Yunan vapurlar1 Sovyet sula· 
rmda. lngiliz ve italyan gemileri
ne gosterilen teshilatta.n istifade 
edecektir. 

Bulgar hububat1 ve ihracatl 
Bulgaristan hiikumeti hububaf 

ihractm meneden emirnameyi tern· 
dit etmi~tir. Sebebi memleketin 
dahilindeki ia.eyi korumakbr. 

Bulgaristanm bu senenin ilk ii~ 
ayJ zarfmdaki harici ticareti mii· 
him bir ihra<; fazlahg1 gostermi!· 
tir. Bunun sebebi ithalatm azal
mastdtr. Milli bankanm doviz 
tahdidahm arhrmast ve dahiJi sa· 
nayiin inki~.af1 ithalabn azalma· 
smda amil olmu~tur. 

1933 senesinin ilk ii~ aymda it
halat 698 milyon leva iken bu se• 
ne 497 levaya inmi!}tir. ihracat ise 
516 milyon levadan 665 milyon 
levaya ~tkmJ~hr. ihracahn artmasa 
ha~ta hububat ve sonradan yu
murta ve tiitiin ihracahnm <;ogal· 
mastdiT. 

lranda tiitO!l 
iran tiitiin inhisar idaresi mem· 

leketin dahilinde tiitiin yeti~tir· 

mege c;ah~1yor. Bu maksatla Tiir
kiyeden, Rusyadan ve Amerika
dan kiilliyetli miktarda tUtiin to· 
humu getirmi~tir. Tohumlar koy
liiye tevzi edildigi gibi koyliilere 
800,000 riyal para odiin~ veril
mi~tir. 

iran ile harici mem.leketler ara
smda seyahat faaliyeti gec;en se

ne artm1'hr. Bu miiddet zarfmda 
irana 18,460 ecnebi &irmit ve 
15,755 ecnebi c;lkmt,hr. Bunlarm 
ba~mda ingiJizler, lrakhlar ve 
Hintliler bulunuyor. Bundan aon
ra Almanlar, Franstzlar ve Ame
rikahlar geliyor. 

Cenera' Weygand Londraya 
gidiyor 

Londra 14 (A.A.) - Ceneral 
Weygand, Londraya giderek logi
liz erkana harbiye reisinin mi.safiri 
olacakhr. Bu ziyaret, tamamile 
bosusi m~hiyettedir. 

Ullll11111111111111t1111111111UIIIIIIIIIIItlllllfiUIHiliWIUIIJIIIUUIIIUIUIMI•U-

ttanlml ann nazan dlkkatine: 

YAKUT 
0 (tt .. el!ik mtistahzaratl; gUnden gnus 

fazb ra~bet kazanmakta ve t:mtnml~ 
hanunefend1ler tarafmdan kamali mem· 
nuniyetle kullamlmaktadlr. S:z dtl b!l 
mostahzarlan kullammz. 

B!l!?llra parfO.mori!(mle sahllr. 



Sahife 6 

SANAT BAHJSLERI 

Sergi munasebetile 
Ge~en cuma &iinii, «D» arupu 

namt altmda toplanarak tetkil 
ettigimiz grup, 1stanbulda tertip 
ettigi sergilerin ii~iinciisunii a~b. 

Bizde, umumiyetle, sanat sergi
sine gidilmez, hele, bizim serli 
gibi, bir cuma giiniine tesaduf 
ederse! Cum a gunii yapdacak da
ha miihim isler vardu: Entari ile, . 
sigara pufurdeterek, balkondra, 
aktamt boylamak; k•tsa sinemaya, 
yazsa, cazh, ince sazh vapur ge
zintilerine ittirak etmek; kahve
de tavla atmak, rna~ seyretmek; 
yahut hi~ bir fey yapmamak ... 

Bu itibarla, ve U£ yuzden fazla 
giizide davet ettigimiz, aynca 
gazete vas1tast ile de, tehrin bii
tiin sanat sevenlerini c;agtrdJgtmtz 
halde, kii~at resminde iimit edilen 
kutle ile kar~•la,amadtk. Y anm 
:milyondan ~ok fazla ahalisi olan 
istanbulun sanat muhipleri yiizu 
hulmuyormu~! 

.. 
Bu grupun faaliyetile, maddi 

hazan~ beklemedigimizden, va-
7.iyete, aglamamak ic;in, h'll bol 
giilebiliriz. ~oyle ki: 

Biz, acizane, ve ifin ic;inde haf 
su~:ulardan oldugumuz halde, sa- 1 

nat grupu tetkil etmenin, sergi 
yapmanm, harice eser gostermek 
istemenin, sanatin liizumundan 

1 
bahsetmenin str ve hikmetini pek 
anhyan:tyoruz. Ve bu gidifle hi~ 
43nhyatmyacak, hirer divane oldu
gumuza hukmetmege ba~hyaca--gJz. 

Siz.e «D» grupunun ni~in «siik
se» yaptJgmt soyliyelim: Bu «siik
se» grupun, Avrupada ~ahtmtf, 

yeti~mif, eser tethir etmit Tiirk 
gen~lerinden tetekkiil ettiginden, 
bir ka~ ay zarfmda dahilde ve 
hari~te bet sergi yaparak crah•
llgim isbat ettiginden, Tlirkiyede 
canh, ve Osmanhhktan kurtul-
mu~ bir sanat ~Igrt acrmak istedi
ginden, hi-r bit menfaati gozet· 
miyerek millete sanat zevki ver
mek istediginden degild1r! Ha
yir! 

Astl «siikse», grupun isminden 
ge'mi~tir. <<D»? Bu da ne? Bu 
grup dal grupu mu? Y oksa deli, 
divane, grupu mu 

Bu t-ath niikteleri yapanlara 
fUnJarl soyJesek: 

<eBeyefendi, 15 milyonluk Tiir-
• kiyede 15 tane - bol keseden -

gene sanatka· var! Sand istikba
limiz, sanat varhgimtz bunlar
drr! Bizim manevi varhgimtzt dt· 
tarrya goster-ecek bunlardtr! Ha
yahn me~akkatleri arasmda, gu
zel fekil, giizel ~izgi, giizel renk
le bize sanat zevki verecek olan 
bunlal'ldJr! Bunlart tammamak
la milletimizin ozunii ve ruhunu 
inkar ediyoruz.» 

Bunun gibi daha bir c;ok guzel 
cumleler soylemek mumkiindur. 

Fakat bu sozlerden netice bek
lemek boflur. Mevcut olmtyan bir 
ihtiyac1 tatmin ile miikellef olan 
ressamlar iktisadi sahadaki yep
yeni ufuklara donsiinler. Faydah 
olmamn yollart ~oktur. 

¥- ~ ~ 

Bedii zevkimizi piyazct diik
kanlarmdaki hakikaten giizel li
mon, domates, ve yumurtadan 
miirekkep tezyin usulleri ile tat
min ediyoruz. Baygrn bir gokte 
~Jrpman uc;urumlar «izimi le hi
ten her hangi bir resimden daha 
ta~hdtr. Bahkpazartndac i~itilmez 
bir sesi bagumak ic;in agrzlanni 
ac;an palamutc;ular «naturmrob 
ihtiyactmrzt tatmin ediyorlar. 

(Devamt 10 uncu sahifede) 
Nurallah Cemal 

AK$AM 

----- ---- -~ -
Memleket haberleri 

...._.. -~-~·-
~--- --· ~- ~~ - -- --=-- ------;--- -~·--··-· --- -

Babaeskide maarif faaliyeti 
Ge~en sene 45 mektep yapdd1, bu 

sene de 9 mektep yapdtyor 
Babaeski (Hu-

ausi) - Kaza- 1 

mtzda son sene- 1 

lerde biiyiik bir 
maarif faaliyeti 

var. Ge~en sene 
vilayet hududu 

dahilinde son 
sistem betondan 

45 mektebin res
mi kiitadt ya
ptlmtftl. Bu se
ne kaza dahilin
de 8-9 mektep 
yapJlmaktadtr. 

Dun de Kara
mash koyiiniin 
yapttrdtgt mek
tebin a~tlma res
mi kaymakam 
Ahmet bey tara• 
fmdan yaptldt. 

Merasime bir c;ok 
memurin, bele-

I ll 

.... 

de bu menfaate 
bir bolo verilmif, 
hasJlit fakir ta• 
Jebelere tabsis 
edilmi§tir. 

Kaymakarnhk 
. mektep i~lerile 

ugra§trken bir 
taraftan da koy· 
leri telefon hat
larile biribirine 
baglamaya ~ah~
maktadtr. Ayni 
zamanda hirer 
sttma ya taga 
olan IU birikin
tileri kurutul-
maktadtr. Bele· 
diy" Trakyamn 
hi~ bir tarafmda 
bulunmtyan bir 
park vUcuda ge
tirmi~tir. Parkm 
ayraca bir de 
tenis kordu var· 
dar. 

diye reisi, istas- Yukar1da yenl a~alan Karamasll k8y mektebl, •t•l•da mektebln Kaza merke-
yon miidiirii, a~alma resmlnde bnlunanlardan blr grup zinde bilyuk bir 
muhtelif miiesseseler miidiirleri ti temin eden Babaeaki muftiisii imar faaliyeti vardtr; yuksek bir 
davetli idiler, koy, misafirlerine Cafer efendiyi tiikranla yadedi- maarif~i olan vali Faik beyi ve 
~ok sade fakat o nisbette samimi yorlar. hergiin koy koy dola,arak memle-
bir ziyafet verdi. Mektebin bugiin 70 talebesi ve ket itlerine yalandan saulan kay-

Mektep, 3 dershane, bir mual- bir muallimi vardtr. Yakmda Kat- makam Ahmet beyi tebrik ederiz. 
lim odast ve bir muzeden ibarettir. ranct, Htdtrca, Nadirli mekteple- At ko§ulart ve pehlivan 
3800 liraya malolmut- ve bu para rinin de ac;tlma resmi yaptlacak· gDre§leri 
tamamile koylii tarafmdan veri!- tJr. Ge~en sene ikmal edilemeden Tayyare cemiyeti tarafmdan 30 
mittir. En fakir koylii on bet lira btraktlan Musellim ve Kumrular agustos tayyare bayrammda Ba-
ve zengin koyliiler 300 liraya ka· mektepleri de ikmal edilmi,tir. baeskide muhtelif at kotulan ve 
dar teberru etmi,Ierdir. Koylu bu- Pancar koyu mektebinin de ikma· buyiik pehlivan giire,J.eri yaptla-
nu seve seve vermif ve a~tlma res· line ~ahttlmaktadtr. cakhr; bu miisabakalarm ~ok gu-
minin en mesut anlart oldugunu Pancar koyii muallimi Mazlii· zel olmast ic;in timdiden c;ahttl-
soylemiflerdir. me hantmln tedris noktai nazarm· mtya batlanmttbr. Biiyuk ikrami-

100 hanelik bir koy olan Kara- dan muvaffaktyeti ~ok biiyiiktur. yeler konulmu,tur. i,tirak ic;in bir 
mashda turkc;e okuyup yazma bil- Kaza merkezinde de fakir c;ocuk- c;ok yerlerden talepler vaki olmak-
miyen hi~ kimse kalmamtf, en ih- Ian himaye i~in bir heyet tetekkiil tad1r. Temin edilecek hastlat tay-
tiyarlar bile gazete okumaya bat· etmif ve riyasete belediye reisi yare, balk fukas1 ve sopr kliibii 
lamlflardtr. Halk koye bu vaziye- Mehmet bey intihap ve ge~enler- arasmda taksim edilecektir. 

Pe~e yasa~ 
Mersinde yasag1n tatbikine 

ba~land1 

Adana gazetelerinde okundu
guna gore Mersin belediyesi tara
fmdan verilen karar iizerine Mer
sinde 10 hazirandan itibaren pe
~e yasagt hatlam;f, kadmlar seve 
seve pe~eleri kaldtrtp ahm"lardtr. 

~artaf yasagt hakkmdaki karar 
da 1 temmuzdan itibaren Menin
de tatbik edilecektir. Maamafih 
timdiden Mersinde kadm ~ar,af
lart yart yanya azalmtthr. 

Mersin belediyesi Adana bele
diyesine yazdtgt bir tezkerede, 
Adanadan Mersine c;artaf ve pe~e 
ile gideceklerin bu yasaktan ha
berdar edilmeleri rica olunmakta 
ve bu yasak hili.fma olarak ~artaf 
ve pe~e ile Mersine ayak basan
lardan ilk defa olarak iki lira para 
cezast almacagt bildirilmektedir. 

Fmd1k sat1§lar1 
Giresun 13 (A.A.) - Bir ka~ 

gUn i~inde fmdtk fiatleri ebem• 
miyetli surette yUkselmi~ kabuklu 
fiati 14 ten 19 bu~uga, i~ fmdak 
31 den 39 kuru§a kadar ~tkm1~br. 

Bir ka~ giin zarfmda boraada 
kilosu 31 den 39 kuru~a kadar 
1676 ~uval fmdak i~i aatalmaJbr. 

Adanada sicaklar 
Hararet golgede 40 

dereceye ~tkb 
Adanada muthif stcaklar hu

kum siirmektedir. Bazt giinler, 
golgede hararet 40 dereceye kadar 
c;tkmaktadir. Bu fazla s1cakhk yii
ziinden tarlalarda c;ahtan baz1 
ameleler baytldtklara gibi iki de
Iirme vakas1 da oldugunu yazmtf• 
tJk. F azla stcaklar yiiziinden de· 
lirme alameti gosterenlerden biri 
on altt yatmd·a Ali nam1nda bir 
~ocuktur. 

ikinci delilik hadisesine gelin-
ce: Mermerli mahallesinde otu
ran Siileyman agantn gen~ bir 
kaym vardtr. Kendisi koylerde 
batoz makinelerinde amelelik yap
maktadtr. Bir kac; giin evvelki si
caklardan akhn• oynatmtt ve te· 
davi edilmek iizere tehre getiril
mittir. 

Bu gene; adam pencereden ken
dini sokaga atmak istemi' ise de 
evdekiler bunun zorla oniine ge
~ebilmitlerdir. -----

lzmir belediye piyangosu 
lzmlrde belediyenin tertip ettigi 

yiizelli bin lirabk piyangonun 
blletlerl sablmaga batlanmlftlr. 

Yeni mahsul 
Adanada bugday1n kilosu 

yiiz para 
Adana 14 (A.A.)- Yeni mah

aul bugdaylartmJz bir kac; gunden· 
beri pazara gelmekte ve kilosu 
2,5 ve 2,75 kuruttan sattlmakta
dJr. Onumiizdeki hafta ic;inde ova
om her tarafmda harman ve ba
toz ifleri tamamen bafhyacagm
dan yeni mahsulun pazara daha 
fazla miktarda arzedilecegi mu
hakkakttr. ~ehrimiz Ziraat ban
kasmm bir temmuzda satin alma• 
ya ba,hyacagi soylenmektedir. 

1 temmuzdan sonra bugunkii 
diitkiin fiatlerin yukselecegi ve 
miistahsil c;if~inin s1kmhdan kur
tulacagt umidi kuvvetlidir~ 

Sokede mera yangm1 
Sokenin Ozba§t k6yUne ait on 

bin doniimliik bir merada biiyuk 
bir yangm ~1kma~ ve on bin do
nfim miktarJ ot yanmt~br. 

Sokeli Eyip beye ait u~ yuz 
donum bugday da bu meyanda 
yanma~br. Bu yangm yuzilnden 
koy hayvanata bu sene otsuz kal· 
mJ§tar. Yap1lan tahkikata gore 
bu yangm; yolculardan birinin 
atbga sigara ate~inden ileri gel
mlttir.~ 

15 Haziran 1934 

KARl MEKTUPLARI 

Sokakta futbol maGian 
Okuyuculanm•zdan Ali b~}' yaz1yor: 
Zannedersem bir tarihte bdediye ma• 

Iulie aralannda ~ocuklann futbvl oyna• 
malanm menetmisti... Ben Yerebatan· 
da oturuyorum. B.elediyeye pe\ yakm "' 
islek bir cadde olan Yerebat<m cadd~· 

·sind en ak~ama yakm ge~;enler buradcl 
bir mahalle klUbi.i oyunculu rmlil gii· 
riiltlili.i mar;lanm goriirler. .1\ta<; sah_a51 
da Yerebatan camisinin yanmdaki ar· 
sad1r. 

Bir taksm ~ocuklardan te,ckki•! eden 
bu grup arasmda maalesef mektepli c;o· 
cuklar da bulunmaktadsr. Bu t;ocuklar 
her giin ak{lamiistu bilhassa cuma gun· 
Jeri sabahtan ak{lam ge~ vakte ka.dar 
burada futbol oynamakta ve ml:thi1 
giiriiltiileri ile bu civarda oturanla n tn· 
ciz etmektedirler. Ayni zam:Jnda n:rf:.k• 
lanndan kurtulan top mi.itemadiyen ora• 
daki evlerin duvarlarma, kap1l::mno. ve 
pencerelerine ~arparak muhtelif \lek1lde 
zararlar ira.s etmektedirler. Bu mesele 
hakkmda belediyenin nazan dikkat:ni 
celbetmek i~in gazetenizin tavassutunu 
rica ederim. 

Muntazam akm1yan ~e;me 
Gedikpa{lada (e(lme sokagmda otu· 

ron San:ye hamm yazsyor: 
Ge~enlerde gazetenizde b:r yaza oku· 

dum. i~inden siiliik akan Tophan('de· 
ki bir ~e~meden bahsediliyordu. km· 
den ne bahtiyar mahalle dedim. 

Bu diinasebetle bizim mr.:hall • in 
t;e(lmesinden bahsetmek istiyorum. J,in· 
de siiliik yoksa da her tJCY vardu. Rcngi 
toprak gibidir. Kuyu suyu tadmdadsr. 
Bir bardak i!Sildigi vakit kann ~:~cr, 
mide ha~talamr. 

Bu boyle oldugu halde yazm daimi 
surette akmaz. On be~ giin var kO. mun· 
tazam akm1yor. Mahallemiz halk1 su· 
yunu tedarik etmek ir;in on be~ yirmi 
dakikahk uzaktaki ba,ka bir mahalle· 
nin ~e~esine giderleJ;. Bunu yapanlar 
k.imlerdir bilir misiniz. Tabiatile su yol
culandsr. Belediye bu yolsuzluia n:ha· 
ylit vermelidir. AH'tkadarlann nnzan 
dikkatini celbederim. 

Seyyar sahcllar 
Bakakoyiinde oturan bir okuyucumus 

yaztyor: 
Seyyar sahctlann avaz avaz bafpr

malarnmn online gec;ilecegini g"zete• 
lerde okudukc;a bilseniz ne kadar mem• 
nun oluyorum. Giiriiltii hususunda Ba· 
kukoy de birinci derecede gelir. llele 
bir yumurtacJ var ki sabahtan gece ya· 
nlanna kadar bagmr, halka iza~ eder. 
Bir t;ok galetaca ic,;inde bir de ermeni 
oglam var ki sokaklan dort doni.iyor. 
-?imdi rum mmetinden bir takJm dut· 
c;ular peyda oldu: c.Oh! .. Ma~allah. Lok• 
rna gibi, sabah doktoru:. daha b!r siiru 
naralar ile sabahm alhsmda dut snt· 
m•ya ba!l'l•yorlar. HastarnJ var, uykuda 
c;ocuk m)J var. Hie; <lu~unmek yok. Bu· 
ramn bir belediye memuru var. Ilk gel~ 
digi zaman biitiin esnaf sertlig;nden 
bahsederler ve korkarlard1. $imdi k:m. 
senin aldsrdsgs yok. Rica ederim mer· 
ciinin nazan dikkatini celbediniz. 

Mecidiye k6yD IAg1mlar1 
$i~lide Meoidiye koyiinde Harik so· 

kagmda oturan Etem efendi yazl)'or: 
Bizim sokagJmiZI miilevves bir hale 

eokan bir ana lag•m ak1yor. Bu lagJmJ 
kapatmak ve etrafa yayd1g1 fcna ko
kulann online gec;mek ic,;in ~mdiye ka
dar bir te~ebbiis vaki olmam1~tu. Bu 
6lcak gi.inlerde, etrafa yay1lan fena ko· 
kudan evlerimizin pencerelerini ac;mak 
degil, sokaktan ge!l_emiyoruz. Bu yiiz· 
den c;oluk ~ocugumuz hastalandJ. Ha· 
yatJrnJz, s1hhatimiz tehliked edir. Beyog. 
lu kaymakammm ehemmiyetle nazan 
dikka~ni c;ekmenizi c;ok rica ederim. 

BOyukdere deniz banyosu 
Biiyiikderede, Biiyiikdere caddesin· 

de -oturan Ali Re~at b ey yazsyor: 
Yaz miiddetimi ge~rmek iizere bu· 

raya ta~mdsm. Tabiatin bir lutfii olan 
su ve havasmdan ba,ka deniz banyola• 
rmdan da istifade eyl~mek i9in banyoya 
gittim. Fakat! .. Bir daha gitmemeye de 
tovbe ettim. Yal•lann lagsm mecrala
nnm bulundugu bir yerde deniz ban
yosuna belediye bilmem nas1l miisaade 
etmi!!'. 

Deniz hamamt mecralann akt1g1 yer• 
den baljka bir mahalle kaldmlamd 
nu? Merctinin ehemmiyetle nazan dik• 
katini c,;ekmenizi c,;ok rica ederim. 

Kartalda Emin Ne1et beye 
Dogan c;ocugunuza Mete i&mini v~ 

meniz muvaf1k olur sanmz. 

Tiirkiye turu 
l\luhaf1z giicii bisiklet~ilerl 

Islahiyede 
lslihiye 14 (A. A.) - Mubaf11 

RUcii bisiklet~ileri dUn satt 15 te 
lslahiyeye muvaslat etmi§lerdir. 
Gu~liiler tehre 25 kilometre m~ 
safeden liva kumandana, kayma• 
kam, balk nrkall erkam, belediye 
reisi, dag liva ve alay zabitan ve 
efradile kesif bir balk kUtleal 
tarafmdan pek hararetli bir sure1te 
kartalanmJfbr. 
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Komiirciiliik diyipte gefmemeli .• 

"F elek bize ~ok yar olmaz, onun i~in 
f1rbnaya pek ~ok tutuluruz, 

"Komiiriin bir kahn1 doktiik, doyar m1 hi~? Bir kat 
daha .•. Ona da doymad1, derken! •• , 

Heyamol... Heyyamol. •• 
Heyyamoooool. .. 

- Haydi ~ocuklar!. Haydi ~o-
cuklar! •• 

- Ha aayret!.~ 

- Hop ... Kald1r., 
- Suta vuuur. 

Eger Kasimpafa iskelesinin ya· 
nma yolunuz du~erse, yanyana 
yanafMlf. hir siirii koca koca yel

kenlilerde komiir tozlarma bii
riinmiit simsiyah yiizlii bir ~ok in· 
sanlann boyle bagtrarak miite
madiyen ~uvallara komiir doldur-

duklanm, sonra bunlan strtlana• 
rak kalaslarm iizerinden karaya 
~rkard rklarm1 goriirsiiniiz. 

- Heyamol... Heyyamool. .• 
- Haydaaaa ... 
Sesleri miitemadiyen devam 

ederken kalaslann birinin iistiin• 
den ilerliyerek biiyiik bir komiir 
kaYJgma girdim: $ileli Mehme' 
kaptanm kay1g1 .• 

Kay1k tepeleme komiir .• Cuval
stz komiirler .• Komiirler kay1ga 
kat kat konulmu,, her kahn ara
smda geni~~ uzun tahtalar... KO

miir, Karadenizin muhtelif iskele
lerinden boyle geliyor, Kasimpa
fada hunlar ~uvala doldurulup kO
miirciilere sahhyor ... 

~ileli Mehmet ~avu~la iki karti· 
hkh su fi~tsmm iizerine oturduk. 

- t,te halimizi gordiin beyim .•• 
Sana daha ne anlataytm ki.. . Bi· 
zim ~ektigimizi bir biz biliriz, bir 

Allah bilir. Karadenzin bir iske
lesinden komiirii ahr, yelkeni a~a
nz. Bizim i9imiz giiciimiiz yelken-

ledir. Felek hize ~okluk yir ol
maz. Onun i~in fuhnaya pek ~ok 
tutuluruz. 

Kaldtgtmtz iskeleden 4 kat kO.. 
miir ahrtz. Kaytk tepelemesine 
doludur. Amma ve lakin f1rhna ~i· 
kmca it degitir. Kaytk yalpala
maga hat.laymca hemen kiireklere 

sarthnz. Komiiriin bir kahnt suya 
dokerzi.. fstersen dokme... Bir 
yalpa hepsini altiist eder. Biraz 
sonra fntma biraz daha ,iddetle
nince gene reis bagtnr: 

- ~ocuklar kiirege yaplfiD! •• 

Haydi gene kiirege yaplflnZ. 
Bu sefer komiiriin ikinci kabnt da 

dokeriz . .. Eger ftrbna pek azdtnr
aa komiiriin ii~iincii kallnm da git
tigi olur. lstanbula geldigimiz za• 
man kaytkta ancak bir kat komiir · 
kalmu;br. 

- Kaza ge~irir misiniz? 

- Karadenizde ne zaman f1rti .. 
na olmuttur ki bir iki komiircii ka
Yig• batmamt,hr. Sorar1m sana 

efendi?. Karadenizde hangi ftrti
na komiircii kay1g1 babrmadan 

ge~ip l{itmiftir. Fubna bizim kO
miircii kaytklanna musallattlr 

anam bah am... 0 hmcm1 bizdeD 
~tkanr yahu ... Vallahi de boyle. 
Billahi de boyle ... 

Bundan bir ka~ zaman evvel iki 
kay1k yola ~1kmu.lar •• Ftrtma en-• 
selerinden yaplfmu;.. Bizde usul-
den degil mi ki? Hemen kay1g1n 

bir kahm kiirekleyip yallah et
mitler denize. . . Amma ve lakin 

efendim f1rtma bu bir kat komiire 
doymamlf ...... Bir kat daha iste-

Kas•mpa,ada kDmOrcOierrn raallyell, 11ay1kta tlayat, 
kay1ktan kDmOr bofaltlllrken 

mif ..• lnat deiil mi bu?. Arkadatla- da doymad1 •• Bir kat daha ... der
rm da inadt tulmuf .• DokmemiJ)Ier.. ken koca kaytgm birdenbire dai

Vay efendim sen misin dokmi- galarm avucunda f1sttk kabuiu gi· 
yen?. F1rtmanm kar,JStnda duru· bi ~atlrdad1ginl duyduk. 

lur mu efendi?. Klzmlf, kopiir- Ne oldu, nasd oldu?. Kendimi
miif ..• Almif kaytklan alhna •• lJc:i.. zi auyun i~inde bulduk ..• Gozleri-

aini de battrmif ... Zavalh ~ocuk

lardan bir tanesini koydunsa bul.. 
Fakir daha yeni evlenmitti de ..• 

Bir miiddet durdu: 

- Ge~en sene lstanbula komiir 
getiriyorduk. Karadenizden geli-

yoruz. lgneada a~1klannda f1rhna 
etegimizden yakaladt. Duuur hem-

toeri ..• Ona kefaretini verdik. Ko· 
miiriin bir kabm doktiik ... Diainin . 
kovuiuna gitmedi alimallab ... Do-
yar m1 hi~? •• Bir kat daha ... Ona 

mizi a~hgtmtz zaman kumlarin 
iizerinde yabyorduk •• 

Yaaa .• ltte boyle arkadaf ..• Ko
murciiliik deyip te ge~iyelim .•• 

Onlardan aynld1gtm zaman hi.· 

li. arkamdan gelen aeslerini ititi
yordum: 

- Heyamol ..• Heyamol... 
- Haydi ~ocuklar .. 

- Gayret! •• 
-Hoooop! ..• 

Hilunet F eri.Jan 

I 

~' 

Sarayer kazasa Kire~burna mekteblnden bu aeo mezun olan 
talebe muallimlerile bir arda ( X itaretli son &JDlf muallimi 
Nigir han1mdar. ) 

Sahife 7 

Ankara mektuplarr 

<;ank1r1da hamamh 
diigiinler nasd yap1hr? 
Hamamdan tertentiz ~Ikt1ktan sonra 

yumurtaya bulanan giiveyin hali! 

~ank1r1n1n umumt manzaras1 ve lstasyonda kalaballk 

Ankara 12 (Hususi muhabiri- Hiian 
mizden) - (;ank1r1 &eyahati hak
k•ndaki mektubumda Canlurmm 
~ok eski 'bir idetini de «Hamam
da diigun» ii yazacagrmt vadet-
miftim. Bir ~ok yerlel"de diigiin 
i.detleri ba,ka, batkadtr. Giivey 
sirecegi dun damat beyin strtmi 
yumruk darbelerile ~iiriitmek, ge
lin olan k1zm muhakkak- sU'rette 
«kma gecesi» tabir edilen eglen
ce esnasmda ~ma,tr sand1g1 iize
rine oturmast ... Zifaf gecesinden 
sonra damat beyle gelin han1mm 
etli yemeklerden perhiz tutmalan 
'!'le daha buna benzer bir ~ok garip 
idetler ... 

Cank1n seyahatimde de fimdi
ye kadar i~itmedigim bir adet og
rendim. Diigiinii hamamda yapar
larmtt! .• Bilhassa kaydetmek iste
rim ki; dedelerinin dedesinden 
beri yapthp gelen bu adetin halen 
ue icra edilmekte oldugunu ogre
nince miiteessir olmaktan kendi-

, mi alamad1m. 
Masallarda dinlerdik: Padi,ah 

ogluna k1rk giin ktrk gece ~alg1 
~aldinDif, di.igiin yap mit!.. ~an· 
k1r1 idetini de hemen, hemen bu
na pek yakm buldum. Soz kesil
me, nitan, diigiin ara ile devam 
eden bu merasimler en a!1ag1 on 
be' yirmi giin ~algt ~almak sureti· 
le eglence ile ge~er. .. Her ney. 
ae: Hama·mda diigiinu bugiin size 

1 
bas tan anlatay1m: . 

Soz kesilme 
izdiva~ itine evvela soz kesme 

ile batlamr. Kadtn ve erkek ta
rafma gidilerek terbetler i~iliyor. 
~ayet her iki tarafm tahkikati 
miisbet bir neticeye var1rsa der· 
hal soz kesilir ve ilri gen~ giyaben 1 

bir,ibirlerine namzet olmus ·bulu
nurlar. Ktzla erkegin zifaf ~ecesine 
kadar .biribirlerini gormemesi 
bathca esas tetkil etmektedir. Bu 
konutma esnastnda kadmm er
kek evine gotiirecegi cihazla, er
fkiejin geli~ hantma vereceg1 
«agtrhk» para, altm, inci, elmas 
'!'le sair hususatta mutabtk kahmr. 

n1r. 
Bu cihet her iki tarafm miita· 

bakah ile neticelenmezse izdiva~ 
11uya Cliiter. Bu miihim miilakat 
esnasmda miitahakat has1l olursa 
'derhal kazanlarla terbetler ya
plhr ve biitiin "davetlilere oldugu 
gibi komsulara da hoi bol serbet , . 
verilir •• 

Soz kesilmeden sonra nifamn 
araSlm uzatmak yerliler tarafm
dan iyi goriilen bir vaziyet olma· 
dtgt i~in en fazla 10·15 giin son· 
ra nitan merasimine giri~ilir. Bu 
merasimde Qalgi bulunmast tart-
br. 

Her iki taraf kendi yakm ak
rabalarina boh~alarla ~ama~Jr he
diye ed·er. Erkek ktza, k1z erke
ge yiiziik takar, fakat miistakbel 
damatla gelin hamm gene biribir· 
·lerini gor-emezler. Yiiziik bunlann 
gtyab1nda iki tarafm kaynanalati 
tarafmdan tak1hr. 

Hamamda dUgun 
Enteresan nokta 'uras1d1r ki; 

diigiin hamamda oluyor! (;ankiri
mn okuyucu namite maruf iki ka• 
dm1 vardtr. Halen 40-45 ya~Ia~ 

rmda bulunan «H» hamm ile, 
«F » hamm. Bu iki me~hur tip se~ 
nelerdenberi biri erkek, digerli' 
kadm tarah davet~isi olarak ta, 
nmmt~hr. Her diigiinde hunlar " 
d'an biri erkek, digeri kad1n ta 
rafmdan angaje edilir; vazifele4 
ri ellerine verilecek hirer liste i~ 
diigiine kom~u, tamd1k davet e~ 
mektir. Davet~i kadmlar her ka~ 
p1dan o evin hal ve vaktine goreti 
bah~i~ ahr ve bu suretle ge~ini~ 
k~ . 
~anktnda bulundugum giin 

«H» hamm1 gormegi ~ok meraW 
ettim. Arkadaf beni evine kada~ 
gotiirdii. Kap1y1 ~ald1m. Kimse ' 
yoktu. Etrafmdaki evin pencere-\ 
leri a~tld1 ve hayretle hak•yorlartt_. 
d1. Sordum: 

- «H» hamm evde yok mu?. 
ihtiyarca bir hamm cevap vel"to!' 

di: 
- Y ok evlad1m - dedi • hayrolj 

diiguniiniiz falan m1 var? ... 
Bu kom~u hamm benim 

kap1 ~ah~tma bile derhal bu rna~ 
nayt vermi~ti. Aksi olacak «Hlt 
hamm o gun Ko!rhisarda bulunu
yordu. 

Hamamda di.igiiniin {:anktnh
larca bir tabiri var. «Hmz• 
rna» diyorlar. Davet iizerine ge
lenler rnuayyen saatte hamamda 
toplamrlar. 0 hamam o giin i~in 
kira ile angaje edilmistir. Baska ' . 
hamama da gidilir. Yalmz bu HI· 
rizma ismini taftyan bamamda 
diigiin olur. 

(Devaml 10 uncu sahifede) 



Karnera - Bear mafl 

lnsan azmanlart~In dOgii§meleri 
pek kolay olmuyor. 

~i1r s1klet diinya boks tampi
yonu «insan azmam» Karneraya 

nihayet bir e' bulundug\Rlu ve ya• 
Ianda bu iki azmantn diiviitecegi
ni ge~en giinkil spor kumtm1zda 
haber vennittik. 

iki metreden uzun, yiiz otuz ki-
1odan fazla heybetli viicudile ha· 
s1mlarma deh~tler veren bugiin
lrii diinya ~ampiyonu ltalyan Kar
neraya karfistna bu sefer ~tkacali 
olan rakip te hahn saytlacak ka
dar iri bir Amerikahdtr. Max Bear 
ismindeki bu gen~ azmanm1 eski 
diina ~ampiyonu Demsey ~ahthr• 
maktadtr. Bu iki devin dovufii bir 
hafta evvel yaptlacaktt. Bearin 
ustahgmt yapan Demsey ayni za• 
manda boks ma~lan tertip ediyor. 
Bu kar~Ilatmayt da kendi haztr• 
lad1gi i~in ~omezinin tam idmanli 
bir halde olmad1gmt gordiigiinden 
bir hafta evvel yaptlacak ma~t 14 
hazirana atmiJ.b. 

Amerikadan son gelen haber
lere bak1hrsa, Demsey bu bir haf· 
tahk tehiri de kafi gormiyereli 
Karneradan miisabakanm daha 
bir miiddet geciktirilmesini iste
mi,tir. Diinya tampiyonunun bu 
tcklife razt olup olmadtgmt yann
ki telgraflardan anlamlf olacagtz. 
Eger raz1 olmamtfsa, ajanslar rna• 
~In neticesini bildireeeklerdir. 
Aksi takdirde insan azmammn bir 
hafta sonra doviifeeekleri haberi 
gelecektir. 

Manaeerleri ayni zamanda mii
•abaka tertip eden boksorler ta

rafmdan ~ok defa tatbik edilmif 
olan bu hileye Karneramn ne ka
dar aldanacagmt bilemeyiz. Ma~ 
tiiniinii bir hafta evvel sabp id
manlarml ona gore tanzim etmit 
bulunan bir boksore kartJ, ma~tn 
tehir edileeegini gizliden bilen ve 
antrenman temastna ona gore ~i· 
zen bir basm1n biiyiik faikiyeti ,.. 
olur. 
· Boyle di.inya f&mpiyonlugunun 

mevzuu bahsoldugu bir ~rplfma
da Karneranm t"akibin kurdugu 
bir tuzaga dii~eegini pek ummu
yorum. Maamafih kar'1 tarafm 
ustahgmt yapan Demsey ihtimal 
Karnera ile yaphgt konturata, bu 
hileyi tatbik etmek iizere, ma~m 
liizumunda tehir edi!ebileeegine 
dair bir madde koymuttur. 0 za
man, dev gibi ltalyamn kuzu gibi 
yumu~amak meeburiyeti vard1r. 

Bu i~te Amerikan bokaorii na· 
m1na yap1lmak iatenen bir hile ol· 
dugunu 'u sebeplerle farkedi
yoruz: 

Demsey: gihi boksun e.ki kur
na:zlarmdan olan bir manaeerin, 
talebesinin tam idmanh olm~d•i•
Dl ileri siirerek haammdan miihlet 
iatiyecek kadar ~ocuk~a bir hata-

7• diiteeegine imkan veremiyoruz. 
Bu olsa olsa, ya bu yukarada soy
lediiimiz gibi Kamerayt evvelee 
imzalanm•t bir konturatla stms1k1 
baglad&ktan sonra onun idmamm 
altiist etmek i~in yaptlma' bir 
tekliftir. Y ahut, Max Bear in iyi 
haz1rlanmadtgma Kamerayt da 
inandtra,rak hasmm doviif tarzmt 
evvelden tayin etmek i~in ba, vu
rulmut bir triiktiir. Baz.an boyle 
basit hilelerin f.iddetli doviiflerde 
hiikmii olur. 
~ ---

DDnya ,amplyonlutu Onvan1n1 ortaya koyan lnsan azman1 
Karneramn yDzDnO sabunla yakad•t• zaman ~ekflml' bir resml 

Gazetelerden ve miinakkitlerin 
yazdartndan Max Bear hakk:mda 
topladiglmiz malumata gore; bu 

gen~ irisi. pek tiddetli vuran bir 
boksormii, .. 

Karnera gibi ~ok agtr bir ada
rom doviitiin batmda hiicuma ge~
mesi Amerikan boksoriiniin yum

ruklarmt tam yerine yapiftlrabii· 
mesini gii~le!tirebilir. Bilhassa 
AemiraiC:h heniiz yeni bit' hoksiir 

oldugu i~in ba~lar ba~lamaz deh
.!ietli saldrran pek iri bir hastm 
oniinde bocahyabilir. 

Bunlar1 hesap etmi' olan Dem
sey, italyamn birdenbire hi.icuma 
ge~miyerek nefesini ma~rn soula
nna kadar idare edecek bir tekil
t!e dovii,mesini pe'inen temin i~in 
kendi talebesi aleyhinde «idma· 
nt ki.fi degildir» •eklin~e bir ,a· 
yia ~tkarmt' olabilir. 

Bunlar benzer daha bir ~k di.i
tiincelerle Max Bear • Karnera 

ma~mda Amerikahmn ma~m ya
rtsma k;tdar san:n oldugunu on· . 
dan sonrast i~in ltalyanm doviifii 

arbrarak diiya 'ampiyonlugunu 
muhafaza etmesi ihtimalinin fazla 
bulundugunu zannediyoruz. .. 

Bu rna~ i~in 'oyle bir tahmin 
yaparak neticeyi bekliyoruz: 

Fevkalade bir kaza olmad1g1 

takdirde; Max Bear hasmmt ma
~tn yansma l<adar, ya yere sere· 
cek yahut bir ka~ kere yeri optii
recek yumruklarla sarsmak ,.artile 

diinya fampiyonlugunu kazanabi
lir. Aksi takdirde dev adam li.ka· 
bmt tattyan italyanm bu sene de 

aS'tr stklet tampiyonlugu kemerini 
belinde ta,tmast mukadderdir. 

E,-el ~lik 

Musevi tak1m1n1n ilk ma~1 
Vaktile etrafhea malumat veril

se idi, memnuniyetle yazard1k. 

Filistinden ·getirilen Musevi Hapu. 
el tak1mmm hugiin ilk ma~ml 
Be,ikta~la yapaeagtm, Galatasa
raym da pazar g-iinii oyn1yacaitnt 

ancak diin ogrenebildik. Bu tak1· 
mrn gelecegi haberi ~1khg1 vakit 

birinci ma~In Bef.iktatla olacagt 
'Soylenmiyordu. Herkes, Galatasa
raytn ilk oyunundan sonra alma
cak neticeye gore Be~ikta~nn kom-

hinezona girecegini :zannediyor

du. Kliiplerden resmi bir tezke
re de almadtgtmlz i~in, gelen ta-

1om i~in olmasa bile, davet eden 
kliiplerimizden, ~1karacagt taktm

dan bahaec:lebilirdik... Gelen ta
ktm hakkmda uzun boylu bir fey 

yazamadtgtmtz da pek tabiidir. 
Futbolii de kendisi gibi heuiiz ye-

ni ba~lamtf olan yeni Filistin oyun· 
cularma dair malumatt onlari 
getirtenlerden ba,kalarmdan al
mak imkanm1 bulamad 1k 

Temenni edelim ki, karanhkta 
goz k1rpma gibi tertip olunan bu 

ma~tan kliiplerimiz zarar gorme

sin de, ecnebi · tak1m1 getirmek 
hevesi ktnlmasm ..• 

15 Haziran 19'14 

• Ak1am, 1n eJebi te/rikas•: l -P.&TBON 
----------- Biirhan Cahit"-----------
.. Sade, genit ibir odanm kote
sinde beyaza yaktn sar1 bir bat 
goriiniiyordu. Ma-sanm iizerine 
egilmit, defterler, dosyalar karJt
bran drektor hir zaman kar~tsm· 
~a bir yahanca oldugunu hisset
medi. 

.Y an yar1ya kiil haline gelen ka
hn aigarutm ailkmek i~in eline 
ahrken delikanh i.Je yiizyiize gel-
'..J. 
Ul. 

Suat Rahmi eenebi it adamla
rin•n ktimetli vakitlerine dair 
.bir ~ok feyler itittigi i~in kestir· 
me yoldan vaziyeti anlatmaga 
karar verdi. Maksadmt ~ kelime 
ile izah etti. 

lnee gozliik camlar1ntn altinda 
iki donuk mavi goz onu ba~tan 
&fait siiziiyor, eilbisesinin diigme
sinden, burnunun deliklerine ka
dar muayene ediyordu. 

Dinledi. 
Diitiindii. 
Sigarasm1 iki nefes ~ekti. 
Sonra taretlerinden bavaya 

kalkm~, dritnavut toplanna ben· 
ziyen burun delikleri goriindii~ 

Basmt kaldtrmiSh, Dislerinin . . . 
arasmdan konu,maga batladi: 

- !?imdiye kadar ne i~ yaptl
mz, nerede okudunuz? 

Suat Rahmi anlath. 
Her lisani iyi konu,an Tiirkle

rin ingilizceyi de her milletten iyi 
konufluklarma fiiphe yoktu. 

Drektor onun anlab,tndaki ser
besligi, sadeligi begenmit gibiy
di. 

- Olrayt, dedi. Hemen i,e 
batlaymlz. Bizim tiirk~e muhabe
rahmtza bakarsmtz. Sonra i~ olur
sa sizinle ben konufurum. Bir tee
rube devresi ge~irelim. ~imdi si
ze yiiz yirmi lira verecegiz. T ec· 
riibeden sonra artacakhr. Ve ol
dugu yerden eameki.n arkasma 
dogru seslendi: 

- Aradtgimtz gibi bir efendi 
gelmi,tir. i,e batlatmrz. 

Camekantn arahk kap1smdan 
ince, sari bir bat goriindiigu za
man drektor Suat Rahmiyi goa· 
terdi: 

- Didis beraber ~ahtarsmiz. 
Bu k1nn1zt yiizlii lngilizin sert 

bir yiizii vardt. 
Suat Rahmiye i~aret etti: 
- Geliniz benimle! 
T ekrar yandaki dakti!olann 

dairesine ge~tiler, iki gen~ k1z 
makinelerin ustiine egilmi,Ier ~a
h~tyorlardt. 

Didis, ko,edeki bo' masay1 Suat 
Rahmiye gosterdi: 

- Yerirriz buras1d1r ... Matma· 
zel R~el ingilizce ve franstzca 
yazar. Fatma hantm tiil-k~e ve in
gilizce yazar. ~i.mdi size tirketin 
muh.abere dosyalarmt gO.tereyim. 

Ve onunla yanm saat kadar 
metgul olarak yapacai1 itlerin 
teferriiatma ait noktalarJ izah 
etti. 

Suat Rahmi disiplinle ~ahtma
ia ahtmif insanlal"a mahaus siirat 
ve sertlikle cla.ha ilk hamleden 
itleri kavramlf gOI'iiniiyordu. Di
dis onun anlaytflaki inceligini his· 
setmisti. . 

Ayrthrken yiizii giiliiyordu: 
- Bir feY soraraantz i~eride

yim. 
Delikanh i'in bu kadar ~abuk 

oluverecegini tahmin etmiyordu. 
Hatti. buraya gelirken merdiven
leri ~tkarken o kadar iimitsizdi 
ki ters bir cevap almak korkusile 
geri geri gidiyordu. 

Eenehi miiesseselerde if bul-

mamn ne kadar gii~ oldugunu o 
kadar ~ok dinlemi~ti ki buraya 
adeta menfi cevap alacagma ina
narak gelmitli. Onu iimide dii· 
ljiiren yalmz bir kii~iik nokta var• 
dt. Ecnebi tirketler ,imdi i,Ierini 
takip ettirecek oz Tiirkleri an
yorlardt. Bundaki maksad1 da de
likanh bilmiyor degildi. Bu me· 
murlan gene ikinci ve u~uncii 

planda tutup onlarm elinden eski 
muamelelerini rahat~a gordiirmek 
istiyorlardt. Bu kadar i~in de ol· 
sa Suat Rahmi onlarin beynelmi
lel ticaret piyasasmdaki hiinerle
rini yakmdan takip etmegi fay
dah buluyordu. 

Kii~iik bir tetkikle anladt ki bu 
!lirket Londradan Tiirkiyeye bat· 
ta doltuma olmak iizere bir ~ok 
mamul e'ya getiriyor, ·buna mu
kabil sadece tiitiin ~ekiyordu. 

~irketin a~ul merkezi Manches
terde idi. Buradaki miidiir mister 
Grevs bu sirketin basmda bulu-. . 
nanlardan bir sermayedardi. Tiir• 
kiyenin hemen biitiin beyaz ku
matmt, Anadolunun kullandtgt 
kaput bezi tamamile bu firmanlD 
elinden ge~ip geliyordu. 

Anadolu i~inde en geri yerlere 
bile Manchester fabrikalarmm 
mahm sokan bu firma idi. 

Suat Rahmi muhabere dosya· 
Ian arasmda tesadiifen goze ili
'en bazt yekunlara dikkat etti. 
Bazt resmi miiesseseler de ihti· 
yarrlanni tamamile bu elden temin 
QJ:Iiyorlardi. 

Bu ilk giin Suat Rahmi i<;in hi~ 
te stktei olmadt... Zaten ~eri ve 
ayk1n hislerle girdigi halde temiz 
ve s1cak bir hava ile kar~tlafmasi 
ona hem cesaret, hem nete ver
mi~ti. Bu zevk ve emniyetle i~lere 
sar1ld1. 

Yamnda <;ah~an dakti!olardan 
biri Turk olan Fatma hamm, orta 
bir ailenin sakin bir k1z1 idi. Ka. 
dife gibi parlak siyah gozlerinde 
steak bir nese vard1. 

I 

Oteki matmazel Ratel arkrnm 
butiin renklerini ve hatlanm yii
ziinde topb.mtf gibiydi. Sart cildi 
benek benek ~illi, ince, adeta ,ef
f af gibi goriinen goz kapaklart 
arasmda soluk mavi gozleri sO

necek kadar zayrfh. 
Fakat s1k stk tazeledigi boyui

le dudaklan nar ~i~egi gibi par
hyordu ... 

Y azthanede tiirk~e konu?ulmu· 
yordu. 

Suat Rahmi Fatma hammla 
tiirkcre konu~urken Ra~ele sordu: 

Matmazel siz nerelisiniz? 
- lstanbullu? 
- Nerede oturuyorsunuz? 
Siyon k1z1 Balatta oturuyordu. 

Fakat bu ismi ingilizce kelimeler 
arasmda ~irkin gordiigii icrin sem· 
tini deiittirdi: 

- Fenerde, dedi. 
Bunun Fenerbah~e olmas1 ihti

maH de v-ardr. Ve Fenerbih~ede 
eenebiler, ingilizler otururlardt. 

Suat Rahmi Musevi kaztnln siv· 
ri burnundaki bu igreti azameti 
kumak icrin giiliimsedi: 

- 0 balde tiirk~e biliyoraunuz.. 
Vazife harici sizinle tiirk~e ko
nutabiliriz. 

F atma hamm ince dudakla
rtmn ucu ile gii.ldi.i: 

- Ben ahthramadtm bir ti.irlii. 
Suat Rahmi muharebede emir 

vermege ah~an sesi ile cevap ver .. 
di: 

- Bundan aonra ah,ir. 
(Arkasi var): 
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Murat, gemisile, enginlere do~u a~1hrken, l{araman 
beyi Cibalide bask1n yapayordu .. Arbk bu sefer ne 

yap1p yapacak, (jiizetta) y1 l\1uradtn 
evinden ka ~tracakb ! 

Cemiciler sabaha kadar ayak 
u,tiinde ftrhna ve dalgalarla bo
gu,tular. 

~iizgar gittik~e haftfliyordu. 
0 gece en ziyade gemi tayfa

lari ve yelkenciler yorulmu,Iardi. 
Kiirek~iler olduklan yerde uyuk
luyorlardJ. Riizgar kiirek~ilere i' 
buakmadan gemiyi u~ururcasma 
aiiriikliiyordu. 

Dalgalar sakinle,ince kiirek~i
Jer tekrar ikiter iki,er kiireklere 
aarlldiiar .. Gemi Marmaraya a~tl
drk~a poyrazm tiddetli hamlele
rinden uzaklatJyorlardt. 

Muradm en sadtk ve vefah ar
lcadatt Hiiseyin (Marmara Kar· 
tah) nm diimencisiydi. 

Murat, Hiiseyini bu gemiye alm
Ctya kadar gobegi ~atl~mlftl. Si
nan pafa, Hiiseyinin diimencili
ginden emin degildi.. Marmara 
Kartahna batka bir diimenci ver
mek istiyordu. Murat, Hiiseyini 
bu gemiye aldtgi i~in, bir kale fet
hetmit kadar seviniyordu. Mura
dtn boyle tehlikeli bir yolculukta 
Hiiseyin gibi sadtk, mert ve cesur 
bir arkadasa ihtiyact vardt. . 

Frrhna dinince Murat genit bir 
nefes alarak geminin kt~ giiverte
aine gitti.. Diimenin yanma so· 
kuldu. 

- Ge~mif. olsun, Hiiseyin! 
- Eyvallah Murat rei a... ·· 
- Nas1lsm bakahm? 

- Riizgar ge~ti amma .. Uikleri-
me de ge~ti. 0 ne miithit frrhna 
idi be yahu?! Eger beni buraya 
baglamasaydmtz, riizgarm de
mirden kuvvetli bilekleri beni dii
men batmdan ~oktan ~ekip at
mtftl. Bagh oldugum halde iki 
defa tehlike atlathm. lpler koptu .. 
Az kaldt u~up gidecektim. Ben 

omriimde bu kadar ~iddetli ftrh

na gormedim. 
- Frrtma ile ba~.hyan yolculu

gun sonu aiit limanhkttr. Merak 
etme! Bundan sonra bu kadar ~id
detli flrtmalara tutulmayrz. 

- Geminin metanetine de bier 
diyecek yok, Murat reis! Bu hafif
ligile o sert ve co~kun dalgalara 
oyle omuz verdi.. tiyle dayandt ki ... 

- T ekne ~ok saglamdrr. Bu hu
susta zerre• kadar endi,em yok. 
Yalmz orta yelkenlerden korku-

yorum .• 

- Y elkenlerden korkulacak ne 
·var? Davul gibi oyle giizel titti

ler ki.. 
- Giizel ti~tiler amma .. Gemi

nin direkleri bu kadar ~ok yelkene 
tahammiil edemeyip ktnhrsa, de
niz ortasmda kahrrz. 

- Direklerden em in de gil misin? 

- Ortasmdan yukarrst crok . 
1nce .• 

- Fa kat can kurtaran yelken
~eri ~ok kii~iiktiir. Direge fazla 
lllgtrhk verdigini zannetmiyorum. 
Kurlmak tehlikesi mevcut olsaydr, 
bu gece muhakkak ikisi de ktrt· 
brdt. 

- Sen tahmin etmiyorsun de
mek, oyle mi? 

- Ben bu gemide hi~ bir kusur 
ve tehlike gormiiyorum, Murat re
is! · Yalntz bana, nereye gidecegi
mizi ve boyle tek bir gemi ile ne 

yapacagtmlZl soy}esen, i~im daJi& 
~ok ferahhyacak. 

- Bu bir sudtr, Hiiseyin! ~a
nakkaleden ~rktnc1ya kadar, bir 
tey soyliyemem. 

- Geliboluda ~ok kalacak 
m1ytz? 

- Haytr .. Havay1 bulursak, hi~ 
durmadan yolumuza devam ede
cegiz. 

- Murat reis! Beni gemiye ala
miyacaksm diye i~imde oyle bir 
korku vardt ki .• 

-Kahil mi almamak? Ben de 
yola t;Ikmazdtm. 

- Beni ~ocuklugumuzdanberi 

~ok sevdigini bilirdim amma .. Si
nan pa,aya benim i~in bp kadar 
dayanacagml ummazdtm dogrusu! 

- Ben evimde kap1m1 nas1l 
kimseye emniyet edemezsem, ge
mide de diimeni yabanct ellere bt
rakamam, Hiiseyin! 

••• 
"Db .. At fa, meydan da bana 

kald1.. Ne Ill .. , 
- Haydi .. Arabama hazulasin

lar. Bu sabah erkenden Cibaliye 
gidecegim. 

Karaman beyinin arabas1 ~ar
crabuk hazulanmlfh. 

Ibrahim bey her zamanki gibi, 
arabanm etrafma dort ath muha
ftz alarak saraydan Cibaliye dog
ru gidiyordu. 

Arabada giderken, kendi ken
dine: 

- Murada yoldan ~evireme

dimse, kansmi da ele ge~iremi
yecek kadar beceriksiz degilim 
ya .. ! diyordu, bu fusattan istifa
de edecegim. (Jiizetta) yt zorla 
yakalaytp ba,ka bir yere ka~tra• 
cagrm. Giderken de Anadoluya 
birlikte gotiirecegim. Oh .. Ne ala! 
At ta, meydan da bana kaldt. 

Ibrahim bey, Murat gittikten 
sonra, el altmdan tahkikat yaphr
mt' ve (Jiizetta) yt Halicrteki evin
de btrakhglnt ogrenmi,ti. 

Karaman beyi, Murad1 yeneme
diyse, kar1smdan o~ almasm1 ~ •• 
mr bilmiyordu? 

Araba Muradm evinin arka k:!.• 
prsr oniinde durmu!flU. Athlardan 
biri bah~eye girerek i~ kap1y1 ~"·· 
larken, kom~ular pencerdu·,~ ko
f.Uftular .. 

Ibrahim bey, arabamn i~ir,.Je, 

koynundan ~1kardrgt ufh:Ik bir 
teneke kutuyu a~arak, ktrli.'7;r sa
kahna keskin kokulu bir hactyagt 
siirmege ve kendisinc ;r.ki diizen 
vermege batlamith· 

Karaman beyi Ue yap1p yapa
cak, kendisini VeneC:i.k dilberine 
bejendirmege rf'.htacaktt. 

Arabadan inm«>.,Jen, muhaftzla
rma lazrm gf!i'!D talimah vermitti. 

-Sen kap1y1 tutacaksm .. ! Sen 
etraftan wkulmak istiyenleri 
kam~rhyacaksm .. ! Siz de (Jiizet
ta) yt ku:r,klaytp arabaya bindire
ceksin\z! 

Diyetd(, hepsine ayn ayrt ya
pacaldart iti tekrarhyordu. 

Be.h~e kaplSIDI ihtiyar bir hiz
met~i kadm a~mifh. 

~uhaftzlardan ikisi derhal ka
dir.trt gogsiinden iterek i~eriye 

daldrlar. 

AK$XM 

Kocasi i~eri girdigi vakit, J"i
raje eski muhibbesinin mektubu
nu belki iicriincii, dordiincii defa
dtr okuyordu. Derhal iti kocasma 
a~mak istedi. Fakat Nurinin ace· 
lesi oldugu i~in sonraya birak
mayt tercih etti. Vakit vardt. Ale
tam, rahat rahat konu~mak daha 
miinasip olurdu. 

Nuri bugiin de kartsma kar~'i 
miitfik, itaatli, her arzusunu ic
raya haztr goriindii. Arbk koca
amm huyunu iyi ogrenmi~ti. Oze
rinde birisinin hakim olmasm
Clan hotlamyordu. lptida habast
nm hiikmii altmda kalmtfb. Fab
rikayt yaphran, ilerileten o idi. 
Babasmm vefatmdan ISOnra an
nesi hakim olmuttu. ~imdi s1ra 
J"irajeye gelmi~ti. 

Fakat Tirajenin nas1l ~orap 
oriildiigiine, nastl trikotaj yapll
(hgma karlfhgt yoktu. 0 Nuri
nin iizerinde hakim oluyordu. Ev
leneli ~ok olmamtfh. Bu, Nuri i~in 
biiyiik bir atkh. Tiraje iptida 
lari tereddiit etmitti. Nuriyi pek 
az tantyordu. Ona manas1z bir 
adam gibi goriiniiyordu. Tiraje
nin biiyiik feylerde gozii yoktu. 
Y almz hot una gidecek bir koca 
hiilya ediyordu. lyi seciyeli olsun, 
iradesi kuvvetli olsun, yeti,irdi. 
Boyle olmakla beraber, Nurinin 
gosterdigi hiinnetkarane ve mu
tiane atka dayanamtyarak evlen
mege muvafakat etmitti. 

iki senedir devam eden mi.iste-• 
rek hayattan sonra, evlendikle-
rine pitman olmut degildi. Ken
disini iradesi kuvvetli bir erkegin 
himayesi altmda hissetmiyordu. 

Bir hikim, bir krali~e vaziyetin
de idi. Bazan, t...tkin batka bir fey 
olabilecegini diitiiniiyor, lizdiva~ 

hayatmda daha batka teYler is
tiyorc.;. Fakat kocastnm iizerin
d~ bu mutlak hakimiyet onun 
kalbinde bof kalan yerleri doldur
maga kafi geliyordu. Atk erkek
leri her tiirlii boyunduruga miin
k?Jt hale aokardt. Kadmhgm za
feri de itte erkeklerden boyle bir 
itaa~ ~ormekti. 

Nuri, o gun, kar1s1na kar,• bir 
tak1m niivazi,Ierden sonra, yapa
cagt 'eyler hakkmda malumat 
nrdi. Kansma da ne yapacagr
m sordu. Miinaka,a etmek i~in 

degil, pek miinasip demek i~in! 
Gozleri biraz miyoptu. Onlan ka
rrstmn yiiziine pek nadiren kal
rhriyordu. Tiraje dikkat edince 
kocasmm siislii terlikler i~indeki 
~rplak ayaklarma bakhgmt far
ketti. Bundan adeta cam stkrld1. 
Nuri isine gitti. Tiraje de: . 

- Jaleden yemekten sonra 
bahsederim, diye diitiindii. 

Y aln1z kalmca mektubu tekrar 
eline aldt. Miiphem surette ha
brhyordu. Nuri ona Jalenin ko
cast da bir fabrikact oldugundan 
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Ibrahim beyin yiiregi ~arpt· 

yordu. 
- Kafir kadm .. tiliim diitegin

den kalkah bir ay bile olmadtgi 
halde, gene eskisi gibi canlanmif., 
giizelletmit diyorlar. Nihayet eli
me diittii.. Bakahm timdi nastl 
kurtulacak! 

Diye soylenerek, arahamn i~in
de, Venedik dilberini sabtrstzhkla 
bekliyordu. 

Muhaftzlardan biri de sokak ba
tmda duruyordu. 

Karaman beyinin adamlar1, gii
pe giindiiz dagdan inen haydut
lar gibi, Muradm evini adamaktlh 
sarmrtlardi. ,(Arkast var ). 

bahsetmitti. Fakat ~oktanberi 
Jaleyi gordiigii yoktu. Onlar ser
yet~e daha miiteyazt bir mevkid~ 
idiler. 

~imdi Jale hayalinde mektep
teki gibi kii~iik esmer, manas1z 
hir k1z olarak canlanryordu. Bi
ribirlerile pek iyi arkadathlar. 
ftte Jale buna giivenerek uzun 

uzun derdini dokiiyordu: «Rica ede-
rim, yalvarrnm, kocana hizim 
i~in rica et. Gelip aeni gormege 
cesaret edemiyorum. Biitiin gen~
lik hayabmtzr, mii,terek habra
lartmtzi diitiin. Bunlarm hatrr1 
i~in beni kurtar. Kocama hi~ bir 
fey soylemedim. ~iiphesiz bu 
mektubu gondermeme mani olur
du ... » 

Mektup boyle devam edip gidi
yordt.. Tiraje arhk okumuyor
du. Bu §ikayetlerden, ricalardan 
btktyordu. Evet, kocasma soyli
yecekti. Fakat bu kadar uzun, 
dort sahife bir mektup ta yaz1hr 
mtydt, ya! Bir nckta Tirajeyi hay
rette brrak1yordu. Nasrl olmut ta 
Nuri kendisine boyle hir itten 
bahsetmemi11ti! Demek soyleme
digi 'eyleri vardt? 

~ ~ ¥-

Nuri erken geldi. Ne,eli gorii
niiyordu. Gene kartsmtn her sO. 
ziinii tasdik ediyor, her halini be-

geniyordu. Kansmm az acrtk ya
kasmdan ~rkan ensesini ilk defa 
goriiyormut gibi zevk ile baka
rak: 

- Bu esvap sana ne kadar gii
zel gidiyor, dedi. 

- Eski bir ev esvab1 can 1m ... 
- Vay, bu aktam bir yere ~tk-

mtyor muyuz? 
Nuri bunu keyifli keyifli so

ruyordu. 
Y emekten sonra k~iik salona 

ge~tiler. Nuri radyoyu a~t1. Fa
kat Tiraje mani oldu. 

- Sana bir ,ey soyliyecegim. 
Nuri, miitebessimane, karrsma 

bakti. Eve dair bir tey soyliye
cegini zannediyordu. 

- Jaleyi tamyor musun? Ka-
zrmm kans1. .. 

- Kaz1m ve mahdumunun mu? 
- Hay1r, yalmz mahdumunun .. 
- Neden bunu soruyorsun 
Nuri enditeli goriiniiyordu. 

Ayaga. kalkmrtb. Tiraje izahat 
verdi: 

- Mektup yazmif. Benim ta
vassutumu, sana soylememi rica 
ediyor. Sen onlart mahvediyor
mu~sun dogru mu? 

Nuri biraz tereddiit etti. Sonra 
ad eta hat in bir surette: 

- Dogru, dedi. 
Bu defa Tiraje tereddiit etti. 

$atudr. 
- Dogru, ha? Demek onlar1 

mahvedeceksin? Ben ise seni iyi 
kalpli, alicenap bir adam zanne· 
derdim. Sebep ne? Bet on para 

fazla kazanmak i~in mi? 
- Tiraje! 
Tiraje i~inde biiyiik bir nefret 

bissediyordu. Kendisini :z,aptede
miyordu. SOylenip duruyor, ko
casmln gosterdigi mukavemetel 
biitiin biitiin htrslamyordu. Bir
denbire bir aes onun soziinii kes· 
ti. Nuri hiddetle kar~tsma ke~

mitti. 
- Ne diyoraun? Sana mektup 

yazmaga cesaret ettiler, ha. Se
nin bir teyden haberin yok. On
lar senelerce, ta batlangr~tan be
ri bizim en tiddetli diitmanlarr· 
m•zdtr. Hi~ merhametsiz, insafs1z, 
hatta namussuzca hir dii,manhk 
yapblar. Ka~ defa onlarm yiiziin· 

Radyo 

15 Haziran c:uma 
l5tanbul : 12,30-13,30 plak ne~riyafi.; 

18,.30-19,20 plak ne~riyah, 19,20-19,3<1 
ajans haberleri, 19,30-21,20 Turk mu<l 
aiki ne!;Jriyah (Mesut Cemil, Ru~en, 
Cevdet, Lavtact 6vrik beyler, Vecih::, 
Mediha, Nazan Feridun hamm1ar), 
21.20-21,30 ajans ve borsa haberleri. 
2 I ,30-22,30 radyo orkestrasJ tarafm-t 
dan c;igan musikisi ve hafif musiki. 

V&rfOva ( 1414 m.) - 1 7 hafif mu.,
siki, 18,.30 taganni, 18,50 plak, musa
habe, 19, 1 5 piyano ile sonatlar, muh
telif, 20,20 kafekonser, 2 I, 15 senfon·Jti 
23, I 5 dans musikisi. 

BiikreJ (364.5 m.) - 13 her gunkil 
ne~riyat, 19 orkestra, 20,45 plak, 21.1.5. 
taganni, 22,.30 c;ift piyano ile konser, 
haberler. 

Prag ( 470,2 m.) - 20,30 c:Honza 
kralhgt J) isimli opera temsil i. 

Budapefle (500,5 m.) - 19,35 c;:i· 
gan tak1m1, 2 I Bekeffi siivaresi, 22,50 
kafekonser, 23,30 opera tnk1mmm kon~ 
seri, 24,30 c;igan tak1m1. 

Roma ( 420,8 m . ) - 18 taganni, 
muhtelif, 21,45 c:llpaese dei Canpaoclli,: 
isimli operct, haberler. 

Viyana (506,8 m.) - 20,10 haff 
muisiki, 21 Eski Tirollu ~ovalye ~en· 
liklr.ri, 23 haberler: 23,20 orkestra. 

16 Haziran 934 cumartesi 
!stanbul 18,30-19 franstzca ders, 19• 

I 9, 30 pluk ne~riyah, 19,30-21 TurJC 
musiki n~riyah (Fahire hantm, Rcfik 
hoy, Safiye han 1m, Refik bey), 2 1-21,30. 
E;:ref .$efik bey tarafmdan konferan , 
21,30-22,30 orkestra konseri, kan~1k 
program. 

BiikreJ (364,5 m.) - 13 her gunki:i 
net~riyat, 19 orkestra, 20,15 pink, 2~ 
haberler, plak. 

Prai (470,2 m.) - 20 plak, mil· 
sahabe, 20,35 opera mus:kjsi, 22 or•' 
kestra, 2 3, 15 plak, 2 3, 30 orkeatra. 

BudapeJle (550,5 m.) - 19 dans 
musikisi, 20 plak, 21 Viyanadan nn
kil, 23,10 konser, 23,40 dans musik'si. 
24, I 5 c;igan tak1m1. 

Roma ( 420,8 m.) - 18. I 0 konser, 
muhtelif, 2 1,45 hirer perdelik iki musi ... 
Jcili temsil. 

Viyana ( 506,8 m.) - 20 konser 
nakli, 22,45 ba.berler, 23,0S Holzer 
tak1m1. 

AK~AM 
Abone Ucretleri 

~cnebl 

SENELlK 1400 lnmst 2700 kuns, 
8 AYUK 750 • 1450 • 
3 AYLIK 400 • 100 » 
1 AYUK 150 » 

Posta ittihadma dnhil olrrayan 
ccnebi memleket!Hr: Sene!af;l 
3600, a!t1 ayJ1~ 1900, OQ 

ayll~1 1000 kuru~ur. 

Adres teLdili i<;in yirmi be~ 

kuru~:uk pul gOndermek lanmchr. 

RcbiOlevvel : 3 - Ruzthtztr : •1 
~. lmsak COn" Oit'e lk.indi Akoam Yate1 
t: 6,7S 8,46 4,92 8,S3 12 2,03 

\'a. 2,8 4,28 12,14 16,1:S 19,42 21,4S 

ldarehane: Babti'lli ci\·an 
Ac1musluk Sk. 

13 .No. 

den iflas edecek hale geldik. 
- Amma galebe sizde kald1. 

Kin bes!emek neye iyi? 

- Hakkm var. Onlara kart• bii• 
yiik bir kin besliyorum. Fakat pa• 
ra icin degil. Bana verdikleri azap 
ve actlar icrin. Senin haberin yok. 
Onlartn yiiziinden saadetimi ge
ciktirdim, az kalsm elimden Jn'l .. 
~1r1yordum. 

- Ne dedin? 

- Seninle evlenecegim zan1an. 
Senin muvafakatini temin etmeJS 
i~in paramdan ha,ka bir feyim 
yoktu. Onlartn yiiziinden ne kor
kular Ciektim. Seni kaybedersem 
biitiin iimitlerim mahvolacaktr. 
Bana onlardan bahsetme. Onlar1 
ezecegim . 

Tiraje itir.az etmek istedi. Nuri r 

- Bana bak, dedi. Bu evde 
hakim benim! Yetitir. 

- Nuri! 

Nuri karzsmtn agzmdan ag1r bi• 
laktrdr beklerken tunlan ititti: 

- Affet beni, Nun! Dogru .• .' 
Hakim sensin! ... 

Biiyiik bir atk ve ihtirasla ken• 

disini kocastnm kollarma ahv.er-) 
di. Hikayeci. 
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ara me Terl esmek 
Zararlldl rl ••• 

Saktn bir taktm terkibi me~hul 
ila~larla terinizi kesmege 

kalkJ§maymiz. 

(Bat taraft 7 inci sahifede) 
Hamamm soyunma mahalle

rinde davetliler yer ahrlar ... Da
vet~i kadmlarm buradaki stfatla
rl da bir r.evi tetrifat~thkttr. Ozer
lerine diiten vazife olduk~ mii· 
himdir. Bunlar ktzlari, kadmlan 
ve yeni gelin olmutlart ayu1r ve 
hepsini ayn ayr1 yerlere otur
turlar. 

Bu s1rada bana bu ideti anla· 
tan <;ankumm yerlisi arkadata 
aordum: 

- Peki, o kadmlar nastl ay1n· 
yorlar. Nereden anhyorlar? .• 

- Nastl anlamazlar. Biitiin dii
giin onlarm elinden ge~er. Koca 
vilayette ktz kim, kadm kim, yeni 
gelin kim, dul kim, onlar hepsini 
bilirler. Her sura da vaktfttrlar. 

Bu toplanh esnasmda da bir 
~ok izdiva~ namzetlikleri ba,Ia
mtt oluyor. K1zlar taraf1na aynl
mif kazlar ogullar1 bulunan anne
fer tarafmdan ziyaret ediliyor ve 
orada ho,Iarma giden k1zlarm 
adresleri ahnarak ikinci, belki de 
ii~uncii, be!.inci bir izdivaca hat· 
lanmtf olunuyor. 

Bu toplanhmn sonu almdtktan 
sonra bir ko,ede yer alan ~algtct· 
lar faaliyete gecriyor, oyunlar ba•· 
layor, eglence sabahtan ak,ama 
kadar siiriiyor .. 

Gefin hamm geliyor 
8u eglenti esnasmda gelin ha

mm telli duvakh olarak hamama 
geliyor ve yeni gelinler ktsmmda 
miinasip bir yere oturtuluyor. Ge
lin hamm konusmaktan menedil-

' 
mittir. Katiyen konu,maz, giilmez. 
Gozleri bir noktada, elleri dizde 
oturur. 

Gelin hammtn ~.erefine daha 
evvel angaje edilmit olan ko~ekler 
oynallhr ve dolaytsile eglenceye 
bir kat daha ehemmiyet verilir. 

{:algi bir arahk durur. Ktz tara
fm davet~isi gclin hamma ait ha
mam taktmlari boh~asini, tasmt, 
taragm1, liflerini gayet flk bir tep· 
siye alarak bir elinde tutar, diger 
elile de gelin hammt yerinden kal
duarak koluna girer ve hamamm 

· i~ kaptsma dogru yol ahr. 
Bu strada biitiin davetliler de 

gelin hammtn arkasmdan hirer 
birer hamama girerler. Herkes gO
bek latmm etrafmda yer ahr ve 
soyunarak elbiselerini bohcralarla 
memuru mahsus kadma teslim 
ederler. 

Gobek tattmn etrafmda ii~ de
fa doniildiikten sonra dualar oku
nur ve y1kanmaga f&rktlarla hep 
bird en ha,Iamr ... Gelin hamm bu
rada ~ok biiyiik bir ktymeti ve 
ehemmiyeti haizdir. Davetliler ta· 
rafmdan paylafthr ve bu suretle 
el birligi ile ytkarlar ... 

Davetliler de ytkandtktan son· 
ra dt~anya haber verilir ve ~alg1 
taktmt haztr bulunarak kaptdan 
~erilecek: 

- Tamamdtr. 
ltaretini bekler. l~aret ahmr 

almmaz derhal ~algi faaliyete ge
s:iyor ve ahenk arasmda gelin ha
mm onde, davetliler arkada tar
ktlarla dttanya ~tkarlar, herkes 
giyinmege bathyarak hirer hirer 
dagthrlar ... En sona gelin hantm• 
Ia annesi kahr, onlar da bir araba 
veya otomobille evlerine giderler .• 

Ertesi giin biitiin davetliler ge· 
ne ktz evinde toplantrlar, «kma 
gecesi» yaparak eglenirler. Bu 
eglence gecesinde giivey evi halki 
haz1r bulunur. Gece yartsma ka· 
dar oynamr. Tam on ikide dama
dJn anas1 huzurunda gelin hant· 
mtn ayak ve el parmaklarma kma 
yaktlarak merasime nihayet verilir. 

Damat bey yumurtalara hedef 
Ertesi giin ktztn cihazlar1 haztr• 

lanarak oglan evine gonderilir. 
Bu haztrhk esnasntda mahallenin 
13-15 yatlarmdaki erkek ~ocukla· 
rmdan birinin yasbk, mendil, en
tari, ha,ortii gibi ktza ait cihaz· 
dan bir parcray1 s:alarak damat he· 
ye gotiirmesi de adettir. Bu hedi
yeyi getiren gen~ damat beyden 
kiilliyetli miktarda bahpf ahr!. 

Ktza ait cihaz oglan evinin du
varlarJna as1larak umuma tethir 
edilir. Bilaistisna herkes bu cihazi 
gormege giderler. 

Arhk diigiiniin son giinlerinde 
bulunuyoruz. Damat bey de o giin 
arkada,IarJ tarafmdan hamama 
goliiriiliir ve gelin hamma oldu· 
gu gibi bir de damat beye «ha
mamda diigiin» bay1hr. Aktam 
ezamnda hamamdan ~tkan damat 
bey arkadatlart ile birlikte egle
nir, gezer ve yats1 ezanile birlikte 
onde damat bey, arkada arkadat
lan eve giderler. Bunun adma da 
«giivey koyma» deniliyor. 

Damat bey sokak kap1smdan 
i~eri girerken arkada,lan hareke· 

SUDORONO 
PERTEV 
KA T'iYYEN TERi KESMEZ, 

Sadece 
mecrasm• degi,tirir ••• 
Ondan dolay1 da hi~bir zarar1 
dokunmakstzm, vUcudiin terli· 
yen berhangi bir uzvu iizerine 

sUriile bilir. 

-- HAMIYET HANIM --

PANORAMA 
te ges:er ve evelden ceplerine al
mt' olduklar1 yumurtalar1 arka· I 
dan ftrlatmak ve yumruklarla dar· 
belemek ~.akasmda bulunurlar. Bu 
korkulu dakikay1 atlatan damat 
bey i~eriye yani gelin hammm hu
zuruna iistii hath yumurta sartst 
is:inde ~Jkar. 

Bah~eslnde -Sahibinin Sesi ba~muganniyesi 

Hamamda bu kadar temizlik· 
ten sonra tepeden ltmaga yumur
taya bulanmak ne feci 'ey ... ltte 
size {:anktrtda hala devam eden 
hamamh bir diigiin ... 

A. Cemaleddin 

Sanat bahisleri 
(Bat tarafl6 mel sahifede) 

Miiskirat inhisart istatistikleri
ne nazaran, diinyay1 bir miifrit 
yeni resim taraftar1 kadar ~apra· 
ftk gormek istiyenlerin adedi ~o
galmaktadtr. Sergi yerine kadar 
gitmeye ne hacet? 

¥ ¥. 

Maamafib, sigaradan aynlami
yan tiryakiler gibi, resim yapanla· 

!'tn resim yapmaktan vaz ge.;meme· 
leri muhtemeldir. 

Miistakbel resim seyirciJerinin 
be,iklerde siit emdiklerine, veya, 
te,hir ettigimiz resimlerin kotiilii: 
giinden, mevcut resim aeyircileri• 
nin kacrbklarma hiikmetmek Ia· 
z1mdtr. - Nurullah Cemal 

FiKRiYEHanrm 
PANORAMA Bah~esinde 

nan 
Farka Askerlik dairesinden: 
1 Nisan 934 celbinin nokssarunt 

ikmal etmek Uzere birbu~uk ve 
iki senelik smtflara ayralm1~ efrat· 
tan ( Deniz ve Jandarma hari~ ) 
hi~ askerlik etmemit a~ag1da 
dogumlan gosterilen efrat celp 
ve sevk edilecektir: 

A) 327 ve daha evvelki dogum• 
lulardan talime gelmemi~ baka· 
yalar. 

B) 328 ve 329 dogumlular. 
2 - Bedeli nakdi 25 /6/934 

aktamJDa kadar cer:aslz olarak 
kabul olunacaktar. 

3 - Subelerde toplanma gOon 
26 Haziran 934 tnr. 

4 - Alikadaranm toplanma 
giiniinden evvel i§lerini bitirip 
mezkur gUnde ~ubelerine mUra· 
caat etmeleri ilan olunur. 

Ankara valiliginden: 
Ankara viliyeti ~ift~ileri i~in ~artnamasi ve~bile '•200, adet sap 

arabas1 ahnmak Uzere kapab zarf usuliyle 28/baziran/934 pertenbe 
giinii saat 15 te ihale edilmek §artiyle miinakasaya konulmu~tur. 
Talipler kanunun tarif ettigi ve~hile ''1005" lirabk teminab muvak· 
kata makbuz veya bir banka kefalet mektubunu teklif mektubiyle 
beraber bir zarfa koyarak ibale saatinden evvel Ankara viJAyeti 
daimi enciimenine vermeleri Ye teraiti anlamak i~i11 Ankara daimt 
enciimeni kalemine ziraat mUdi.irlilgUne ve Istanbul ve Eski~ehir 
ve Bursa viliyetlerile lnegol vo Adapazar1 kaymakamhklarma mUra· 
caat etmelidir. ..3102, 

Barut inhisar idaresinden: 
1 - 15 Haziran 1934 tarihinden itibaren Revolver ve Tabanca 

fi§eklerile Av fi§ek ye kovanlar1 ve teferruabmn demir yolu Uze· 
rinde veya sahillerde bulunm1yan mevkilerde dahil oldugu halde 
memleketin her tarannda her bayiin diikkinmda as1h bulunan 
listedeki fiatlar iizerinden sahlacag1. 

2 - Av sa~mas1 ve ~evrotinlerin yine memleketin her tarafmda 
kilosunun elli iki bu~uk ve yaram kilosunun yirmi alh kuru~ on 
paraya sahlacaga ilin olunur. "3155" 

(JiPTLiK PABKIN'DA 

EFTA LYA Hammv~kemani SADI beyle 
14 ki~ilik saz HEYETiNI dinleyiniz. • ( 434) 

15 Haziran 1934 

Zingal T.A. ~irketi Hissedaran na: 
Ak§am gazetesinin diinkU niishasanin 15 nci sahifesinde inti~ar eden 

hissedaran heyeti umumiyesini fevkalide i~timaa daveti mutazammm 

Zingal T. A. lirketi idare Meclisinden: 
Serlevhah ilinda i~tima giiniiniin (30 Haziran 934 Cumartesi gUnu 
saat 15 de) oldugu yazalacak iken sehvi tertip olarak "23 Haziran, 
yazllm1~ ve ilanm 2 nci maddenin ~imdiki metni siitununun 9 ncu 
satmndan itibaren olan (~irket maksad1 te~ekkiiliine dogrudan dog· 
ruya veya dolay1sile muvaftk veya miiteallik veya kendi faaliyetina 
nafi veya faaliyetinin inki§afma badim bulunan makasatla) cUmlesin· 
deki "muvaf1k veya mUteallik veya kendi faaliyctine nafl veya 
faaliyetinin kelimeleri, sebven eksik yazrlm•~ ve yine. ilamn 8 nci 
maddenin §imdiki metni siitununun aekizinci sabrmdaki (karar) 
keJimesi sebven "kadar, ~eklinde dizilmi§ ve 8 nci maddenin mu· 
addel metni siitununun 24 neil sahrmdaki (umumiyece) kelimesi 
"umumiyeye, teklinde ve aym sUtunun 26 nc1 satmndaki (itibariye) 
kelimesi de "itibriye, §eklinde dizilmit olmakla tashib ve tavzibi 
keyfiyet olunur. 

Dr. AHMET ASIM 

OrtakOy $ifa Yurdu 
Tramvay yolu Muallim Naci bey cad. 115 
1stanbulun en giizel yerinde, geni§ bir park i.~i.nde,. her . tiirlii 
asri konforu bavi, ~ok temiz, baktmt ~ok •yl, faatlen ~ok 

ehven ve kadan erkek her tiirlU hastalara a~1k bastane. 
Yatak fiyatleri 2 liradan itibaren 
Dogum: 8 giinliik ikametle beraber 35 lira 
Apandisit ameliyesi: 10 giinliik ikametle heraher 40 

Telefon: 4.2221 

Posta T. T. Binalar ve Levaz1m 
Miidiirliigiinden: 

4 3 2 1 5 MIM kutrunda 150 ton demir tel kapah zarf usuliyle , ' , , 
miinakasaya konulmu~tur. Mezkiir tellerin 16 Agustos 934 taribinde 
ihalesi icra krhnacagmdan taHplerin ~artname almak i~in ~imdiden 
ve ~artnamedeki tarifat dahilinde ihzar olunacak teklifname ve 
teminatlartnl ihtiva edecek zarflart tevdi i~in de mezkur tarihe 
miisadif Per§embe giinii saat on dortte Beyoglu Posta T. binasmda 
3 UncU katta mUbayaat komisyonuna miiracaatlarr. "3154, 

Gayrimiibadiller Takdiri Krymet 
Komisyonundan: 

16 Haziran Cumartesi 741 No. dan 785 No. ya kadar 
17 ., Pazar 786 , 843 , , 
18 , Pazartesi 844 , 867 , , 
20 , <;ar§amba 868 , 894 " , 
21 , Per,embe 895 " 919 , , 

Karar numaralara yukartda yaz1h gayrimUbadillerin yiizde 25 
hesabile bonolarmt almak tizere hizalarmda gosterilen giinlerde 
Komisyona mUracat etmeleri. (3236) 

Harbiye mektebi Kumandanligindan: 
1 - Bu sene mektebi harbiyeden zabit vekili ~1kacak efendilere 

niimunesi komisyonda mevcut kuma~ cvsafmda kaput yapbralacakhr. 
2 - ~artnamesini ve nii~~nesini gorm~k isteyenler zav.alden 

evvel her giin miinakasasma t§brak etmek 1steyenler de Haztranm 
18 inci pazartesi iUnu saat 17 de mektepteki komisyona miiraca· 
atlar1 (3082) 

BANKA KOMERCiVALE 
iTAlY ANA 

Sermayesi Liret 700,000,000 
lbtiyat akc;esl Liret 144 2t4 4g3 035 

Merkezi !dare: :M 1 LAN 0 
ltalyantn ba~hca ~e11irlerinde 

$UBELER 
fngilwre, 1svic;re, A vusturya, :?.faca· 
rist:An, Qeko:,lovakya, Yugoslavya, 
Lehistan, Romanya, Bulgaristan, .lli
tnr, Amerika Cemahiri :MOttehidesi, 
Brezilya, ~ill, Uruguay, Arjanti.n, 

Peru, EkvaUir ve Kolwnbiyada 
Afilyasyonlar 

lSTA:KBUL ~UBE ,j!ERKEZI 
Galata Voyvoda caddosi KarakOy 

Palas ( Tclef. 2641 /2/3/4/5 I 
~chir d.1hil1ndeki acenteler: 

lstanbulda: Alalemciy.1n l1anmda 
Teler. 2821. Beyo~lunda: btiklAI. 
mddesi l'cler. 1046. Kambiyo dairesi 
Borsada 1'elcr. 1718. 

1ZM1RDE SURE 

DOYf;E ORIENTBANK 
Dresdner Bank ~ubesi -
lVlerkezi= Berlin -Tiirkiyede ~iibeleri: 

istanbul (Galata ve istanbul) 
Depo: Tiitiin GiimrUk 

izmir 
Her tiirlu banka muamelab 

# ARANIYOR--~ 
UaulQ muhaseuoye vak1f gen~ nc; 

t>fcndiye ihtiya<; vanhr. Ticat et 
mcktobi mezunlan mnraccah olup, 
rnaa~ miktJan ~imdilik 40 • 50 
liradar. 

'l'aliplerin Pazartesl grmn Sirkeciue 
Antalya Nakliyatl Umumlye f;lirke-
~-- tina mllracaatlan. • (368) 

Zayl - Be!i!ikta~,~ maliyo tahsil ':U· 
bosinden almakta oldu~um maa~ana 

ait tatb1k mOhOrOmll zayi ettim. Yoni· 
sinl alaca~tmt.lau eskisluin hllkrnll 
yoktur. Esat 

AskerT matbaa mUdilriUgunden: 
Askeri matbaaya kalligraftan 

anlar iki kartograf, bir miirettip 
ahnacakbr. Talip olanlarm §erai• 
tini ve imtihan giiniinii ogrenmek 
iizrere Siileymaniyede Askerl 
matbaaya miiracaatlarJ. (3168) 

kulak, bo~az, burun miltahassw 
Doktor 

ihya Salih 
Cagal~ln: Hamam &ra~tnda 

24 numarada • Cumadan ba~ka 
her gii.n • oyleden 3011r& saat 

15 ten itibaren hastalann1 ka· 
hal eder. 
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Slit 
Veren 

Annelere 
F osfatl1 ~a:rk Malt Hul3sasi Kullan1n1z. Siitliniizii artt1r1r. 

Cocuklar•n kemiklerini 
kuvvetlendirir. < 39 > 

I Deniz yollan 
I$LETMES1 

Act'nteleri: Karakoy • Xoprlb&fl 
'rei. 42362 - Sirkeci l!nhnrdanade 

- Han Tel: 22740 

Mersin yolu 
iNEBOLU 1Ja~~~~ran 

Pazar 10 da Sirkeci rJhb· 

mmdan kalkacak. Gidi,te ~a
nakkale, lzmir, Ktilliik, Bod· 
rum, Rodos, Marmaris, Dalyan, 
F ethiye, Kalkan, Ka,, Fioike, 
Antalya, Alanya, Mersin'e. 
Donn,te bunlara Uaveten 
Tatucu, Anamor, Kupdas1, 
Geilbolu'ya uirayacakttr. 

(3213) 

Ayval1k siir'at 
yolu 

NILUFER t6a~:~ao 
Cumartesl 17de Sirkeci 
rahbmmdan kalkacak lzmir'e 
kadar gidip donecektir ... 3214, 

THE T R iSH AMERICAN 
Shipping and Trading co 

Hayrl - Arabetlu we ••rfk1 
Amertcan Export Linea The 
Export Steamslp Corporation 

NEW • YORK 
Her on gtmde blr NeTyork Ut lim• 

amuz UU1J1da muntaaam posta: 
Ber aym 10, n 10 iiHH 11lJ1Mrt 
I~ • York,'dan hareket. -'lakmda Nev· Yorledan p&ecek n-
Jirlar. 

Exllona vapuru 17 Hazirana. oo~ru 
ExmoutH vapuru 6 Temmuza dogru -~&kmda )In· York, Fladelfiya n 

Eostona l~tn yolcu ve e~aYl tia.riyt 
alarak hareket edecek vapurJar. 

Exllona vapuru 20 Hazirana dogru 
Exmoutll vapuru 9 Temmuza. do~u 
Kumpanya, m1l9terllerlnin menafiint 

llaba iyi bizmet ve fevkalAde eerl poa· 
talar takitm emellle lskenderiye •eya 
Jlarsilyada aktanna liW'etile ve do~u 
bno,Umento 1le Nevyork lc;in mezktu 
Jlmanlardan muayyen tarlblerde ha.reke' 
Men ekspres ve lOks vapurlanna yolaa 
n e(lyayi tioartye kabul tdecektir. 

Eu vapurl.ar Amertkanm dahill w 
I>Dtnn vllAyeUeri 11e Kanada, Golf, l!tk· 
IJb ve u 3 ADgelos 11e San Fransi.skt 
Seattle vesaire btltQn ltmanlar 1~ ••lru Kon~ento De ~ay1 t1carlyt 
hbul eder, 

fula tafsilflt ~n Galada'da 6 mol 
Vak1f (~ld Arapyan) h&Dmda ' tlntl 
btta Hayri · Arabo~u n i8rikl mara-
cut. Tel, •. 4S67·S.92H (37} 

Istanbul asliye mahkemelerl ikinci 
yenilemc bOrosundan; Tomas Bab~1van 
o~lu efendl tarafmdan Taksimde Aya· 
triyaoa. kilise i kar~1stnda 16 numarada 
mukim :Mm. Mersedes Talltaburunyan 
aleyhme a~ttl~l alacnk davasmm yen!· 
lenmesi cf:nasmda hnlcn ikamotglllu 
mec;hul bulunan mOddeaaleyhe Uanen 
tebligat lcrasma karar verilmi~ oldu· 
~undan tetkikntm icra kthnacag1 U /7/934 
tarihine mnsadif cumartcs gQnfi saat 
a de bfiroda haz1r bu!unmas1 lUzumu 
tebli~ mnkamma kaim olmak nzere Han 
olnnur. 

Gaip anahtar aramyor 
Haziran H cu pazartesi gtlntl saat 

14: de KarakOy Abdullah efendi Ont:inde 
ani gec;irdigim bir bayg1nbk esnasmda 
gaip olan el ~a.ntam1 ve ic;indeki para 
bulana ait olmak fizere bir ha.lkaya 
merbut 10 adet anahtarlanmt getirene 
nakten mQkruat verece~lm. 

Adres: Beyo~lu Aemnh mescit lzldor 
Oreyvcrpa~a aparttlmanmda madam 
lzldor Greyver. 

Karadervi§ aga vakflndan: 
Karadervi§ aga vakb akarabn

dan Bakarkoyiinde cami aokaimda 
4/6 numarah arpact diikkAm ar
diyesile beraber pazarhkla kiraya 

erilecektir. Talip olanlarm 16 
6/934 Cumartesi gUnti Istanbul 
Evkaf mlidiiriyeti fdare Enciime
nine i!elmeleri ilan olunur. 

Adliye V ekaleti Levaz1m 
• Miidiirliigiinden: 

BUtun ceza, Hukuk Mahkemeleriyle icra dairelerioe f&rlnamesi 
mucibince .. 48" kalemde .. 11,895,000" adet evraka matbua Ye 
" 21,800 , cilt makbuzun tab'iyesi mlinakasaya konmuttur. lbale 
3 Temmuz 934 Sah gUnti aaat •16" da Adliye saraytnda yapJla
cakhr. ~artoameler Ankarada ve fatanbulda LevaZJm dairelerinde 
Te nUmuneler yalnaz Vekilet Levwm mtidurliigtindedir. Sartname
leri almak ve nUmuneleri giSrmek isteyenlerin mezkur dairelere 
mUracaatlar1 lazamdar. Muhammen bedel "5,000,. lirad1r. Milnaka
saya girecek evsaf ve teraiti kanuniyeyi haiz matbaa ve milteah· 
hitlerin lhale gtinU bedeli muhemmenin % 7,5 gu "375. lira nakit 

veya Banka teminat mektuplaran1D ve kanunen kabulu caiz diger 
Milli eshaman malsandagana tevdi ile alacaklar1 makbuzlarla birJikte 
Ankarada Adliye aaraylnda mUtetekkil miibayaa komisyonunda 
hazar bulunmalar1 ilan olunur. ..3140, 

T okat inhisarlar Ba, Miidiirlii.giinden: 
Mukavele taribinden itibaren blr sene zarfanda Tokat, Nikaar, 

Erbaa anbarlaranda bulunacak takriben bir bu~uk milyon kilo 
tOtfiniin Tokat, Erbaadan Sa manna, Niksardan Onyeye veya T okat, 
Erbaa Niksardan Samauna nakli mlinakasa11 kapala zarf usuliyle 
ve bir kaime ile 5 Hazirau 934 tarihinden 25 Haziran 934 tari· 
hlne kadar yirmi aUo temdit edilmittir. 

MUnakasa 25 Haziran 934 tarihine mUsadif Pazartesi saat on 
O~ten on altaya kadar Tokat Bat MtidiirliigUnde mUte~ekkil ko
misyon tarafandan kOtat ve ldare edilecek ve muvaf1k fiat bulu
nursa muvakkat ihale yapalarak kat'iyeti lnhisarlar Umum MUdUr
IOgUnUn tasdikine arzedilecektir. Muvakkat teminat 2262 lira olup 
munakasa kanunuoun 10 uncu maddesi mucibioce kabul edilecektir. 

Vaz1h tartnameler Istanbul lnhisarlar Umum MUdiiriUgii ile 
Ankara, Sam sun. T okat, Erbaa, Niksar i nhisarlar idarelerinden 
ahzedilecektir. Taliplerin mlinakasa iUn ve saatinde Tokat lobisar· 
Jar Bat MiidUrliigline miiracaatlart. "3208., 

Posta T elgraf ve T elefon Binalar 
ve Levaz1m Miidiirliigiinden: 

Erzurum Posta T. T. Ba1 MUdUriyet Binasmda iki Akii batar
yasile bu bataryalara imll i~in birinci yedek olmak Uzere 2 grup 
Elektrojen kapah zarf usulile mubayaa olunacakbr. 

Talip olanlar 15-8-934 taribine mUsadif <;artamba aUnU aaat 14 te 
teminatl muvakkatelerini muhtevi ve ,artnameyi aynen kabul eyle• 
diklerini Ye fiatlar&Dl miibeyyin mektuplarile birlikte Beyoglu Posta 
T.T. Merkezi binass U~iincO katta LevaZJm mlidiirliigiinde miite~ek· 
kll Komisyona mUracaat eylemeleri ye tartnameyi her gUn kalemden 
alabilecekleri ilan olunur. "3116" 

I • I Istanbul beledlyesl llanlar• I • I 
Satdmak Uzere Adnan Bey tarafmdan getirilip mezat idaresi e,ya 

pbesine teslim olunan radyo 10198 mezat numarasma kaydedilmi~ 
•e mUzayede edilerek kaymeti muhammenesini bulamayarak aablma
daiJndan tarihi ilAndan itibaren on be~ gUn zarhnda aabibi tara
fmdan miiracaat edilip kaldanlmadaga taktirde aleluaul miizayede 
ile aablacaga ilin olunur. (3216) 

• Beyazdta Vezneciler caddesinde 9/84 No. lu dUkkln klraya 
'ferilmek Uzere miizayedeye konulmu~tur. Talip olaolar teraiti aola
mak Uzere ber gUn, miizayedeye ~rmek i~in de 9 lirahk teminat 
ak~eai makbuzu ile 18/6/934 Pazartesi gUnU aaat 14 de kadar 
Emin6nU kaymakamhg1 ve B. ~- Enciimenine mUracaatlart. "2867, 

Darphane ve Damga Matbaasi 
Miidiirliigiinden: 

!dare i~in aleni mlinakasa ile altm1~ ton saf kur§un ahnacakhr. 
Miinakasa 2 Temmuz 934 aaat 14 den 16 ya kadar devam ede· 
cektir. Seraiti anlamak isteyenlerin Cumartesi, Pazartesi, <;ar§amba 
glinleri ~aat 14 den 16 ya kadar Muhasebeye mUracaatlara illn 
olunur. "3068" 

• tanbul Ziraat I 
Sara Semti Mahalles Sokaga 

No. au 
1146 Fener Tahta Minare T ahta Minare 
1147 Kadakay Caf~raga Miihiirdar 

1148 " " 
Mod a 

1149 EminlSnO Ahi ~elebl Limon iakeleai 

1150 " " " 
1151 Yedikule ~aragt Hasan ~ukur ~eome Samancs odalara 
1152 Buynkada Yah Topuz 
1153 Galata Kemanket Top~ular 

VAPURCULUK 
TORK ANONIM ~lRKETl 
Istanbul Acentahg1 

Llman han, Telefon: 22925 

TrabzOO Y olu 
T A R I vapuru 

17 Haziran 
PAZAR 

gllnll saat 20 de Galata nhllmmdan 
kalkacak, gldi~te: Zonguldak, tnebolu, 
Ayanc1k, Samsun, Onye, Ordu, 
Oiresun, Tirebolu, Gorele, Trabzon, 
ve Rizeye donn~te bunlara i!Aveteu 
Of, ve Snrmeneyo ugrayacakt1r. 

Istanbul Asliye Mahkemesi 
Birinci Ticaret Dairesinden : 

Edvar ~irinyan efendinin 1/1}930 
tarihli ve i7 lngiliz lira~1 9 ~!lin 11 
Pensi muhtevi ve 5 sene vadeli Yon 
ve Pamuk lpligi ve Akmi~e ve salre 
tmaline mahsus Tt:irk Anonlm eirketinin 
bonosunu zayl eyledi~inuen iptaline 
karar verilmesl talcbile vaki moracaau 
nzerine mezkQr bono kimfn yedinde ise 
45 gtln zarfmda mahkemeye ibraz ed il· 
medl~l takdirde ipta.l edilece~i Inzumu· 
nun gazetelerle ilamna. karar verilmi~ 
oldu~undan keyfiyet tlcaret kanununun 
6SH inci maddest mucibince ilan olun ur. 

(4-24) 

Llmanlmlzdan harekot edecek 
vapurlar 

TEVERE vapuru 19 Haziran Salt 
Lloyd Sorih: Ekspres) olarak sahah lam 
10 da ( Pire, Rodos, J.imasol, Larnaka, 
Hayfa, Yafa. Beyrut, lskenderiye, Sira· 
ktls, Nap0li ve Ce:1ova ) ya. 

KALDEA vapuru 19 Haziran Sah 
( Burgaz. Varna, Kostence, Odesa, Nev· 
rosisk, Batum, Trabzon ve Sarnsun )a. 

A YENT1NO vapuru 20 Haziran <;ar· 
fiamba ( Burga:z, Yama, Kostence, Su· 
lina, Kalas ve l brail ) ye. 

QU1Rt N ALE vnpuru 20 haztran ((ar• 
tamba ( Pire, Napoli, Marsilya ve Ce· 
uova) ya. 
VtF.~NA vapuru 21 Haziran per~;>em· 

be eabah1 tam 10 oa ( :Uoyt Eksprs ) 
olarak ( P.ire Brendizi, Yenedrge ve 
Treste) ye 

~1m all, Cenubi ve merkezt .A merlka 
Ue Avusluralya, Yen! Zeland ve Aksayr 
tark i~in oottru bilet verir. clTALl.A.» 
npur kumpanyasmm lOk~ vapuril' 
mubtelit servls. 

Her nevi tafs1lat i~in Galalada Merkez 
R1ht1m harunda k8.ln (lloyd Triestino) 
aer acentasma. Telefon H870 veya 
Galatasaraymda sab1k Relimik bonmar· 
f&Bl binasmdaki yaz1hanelorine telefon: 
42490 (51) 

Istanbul Mllli Emlak MiidlirliigUnden: 
Cins Ye mevkii Senelik miiddeti 

kirasa 
Tophanede Necati bey caddesinde 411 No. h dukkin 54 Bir sene 

" " " 403-413 " " 54 " 
" " " 427 " " 36 , 
" " • 439 " " 48 " 
, Top~ular , 347-357 , , 144 , 

Yukarda cins, mevki ve numaralan yazda dUkkanlar hizalarmdaki 
mUddet ve bedeller Uzerinden a~1k artbrma usulile kiraya verile
cektir. lsteklilerin 17/ 6/934 pazar Kfinii saat on dortte pey ak~e
lerile muracaatlar1 uM, "2741, 

Her CAM BOY ALARI geldi. 1st. Yeni postane cad. 
renk No. 62 A. :Memduh tic.arethane~l 

Darnhan~ n Damna Matbaasi 
MttdiirlttUfind~n : 
Alrnacak 60 ton kur~un ifin 9, 12 

ve 15 Haziran 934 tarihlerincle 
yaprlatl ilanlarla aleni miinakasa 
usulii tatbik olunacagl sehven gos
terilmif oldugundan miinakasa ta
rihi olan 2 Temmuz 934 te kapalr 
zarfla miiracaat olunmasr ·tavzi
han ilan olunur. ''3235,, 

Kabata~ lisesi miidiirliigiinden: 
Kampa ~akacak talebenin lkmal imtihanl:trman 20 hazirana kadar 

bitirilmesi emredilmi§tir. Degiten lmtihao programma gormek iizere 
muallim beylere talebe efendilerln derhal mektebe ugramalara. "3206, 

ankas1ndan: 
Cinsi Hissesi Emlak Hisseye gore 

No. au muhammen kJymetl 
lki dokkln 1/2 60-62 1350 T. L. 
KIKlr bane 2/S 81 4000 .. 

, 112 111 1500 tf 

Klglr dUkkln ve OttO odalar 9/224 8-10 724 
" 

" tf " 
oda 3/84 15 893 , 

Ahpphane 1/4 25-27 300 , 
Araa metreai 32 3/8 3 24 .. 

. KArgir dUkkin Ustn ikl 25,20/120 74 1051 .. . 
kat odalar 

1154 Buyiikada Maden Ayanikola Arsa metresl 3002 Tamams 15 miikerrer 3002 ,. 
1 - Yukarda yazah gayramenkullerin lhale bedellerile yOzde yedi bu~uk pey ak~elerl nakden veya 1ayrimubadil bonosile odenmek 

Uzere mlilkiyetleri a~ak artbrma sure tile satHJa ~akar1lma~ olup ibaleleri 12fl/934 Pertembe Jtinu saat on be~tedir. 
2 - Pey ak~elerin ihale giinii saat on dort bu~uga kadar tevdii Jizuudar. ~artoame Baokamaz kapasana astlm1~br. Senei haliye vergisile 

belediye resimleri miigteriye aittir. 



Sahife 12 

EV HANIMlARI! - ~ -

Yaz -mevsiminin ag1r sJcaklanna- ta .. - ~ . 
'hammul _ edecekmisiniz? Aileniz efra~ 
dmm soguk me~rubat _ ic;mekten- ve 

s1hhi ~mekulat yemekten :_ mahrum· 

katmalartna raza olacakm·Jstmz? Oaha 
fazla tereddut r etmiyup-derhal t'aan .. 
yete gec;melistniz.' Size bu hususta 

yard1m _edecek FRIGiDAiRE vardar~ 

.:rlclaalre sozQ ta,.-mtyan her s"oiuk hava_ tertlbata 

haklkt bl; " Frf&ldalre .. deilldlr.~ 

BOURLA BiRADERLER, ve _$s; 

HFRJGJDf\IREN 
. ~ 

OTOMATLX ELEKTRIK SOGUTMA fERTiBA T1 ' 

Cenera1 Motor• Mamurau' 

istanbul Belediyesi 

Sular idaresinden: 
16 Haziran cumarteai giinii agleden itibaren pazartesi saba· 

bma kadar evvelce ilin edildigi gibi isale tesisabnda yapdacak 
tslahata ait miihim bir ameliyat dolayasile su verilemiyecektlr. 
Pazartesi gfinU su tevziine ba~lanacak ise de yDkaek mahallerin 
ancak salt sabaha muntazam au alabilecegini muhterem Istanbul 
balkana timdiden ilin ederiz. (3182) 

Manisa Viliyetinden: 
Manias Memleket Hastahanesine : 
A - 2,000 lira DlUhammen loymetinde 115 kalem ecza •e leva· 

zama tabbiye. 
8 - Metresi 10 kurUflan 5,000 metre tnlbenl 
C - 550 lira muhammen kaymetinde 15 bin kilo buz mtlnakua 

1uretile temin edilecektir. 
2 - Eczayi tabbiyenin nevilerile ecza ve sair malzemenin evsaf 

ve teslim ve tesellum tartlaram gasterir liste ve mnnaka•a tartna• 
meleri Ankara, Istanbul 'e lzmir sabhat miidUrlOklerindo mevcot 
oldugundan farla malumat almak isteyenlerio gerek oralara ve gerek 
Manisa sabhat mndUrlDiftoe mnracaatlan lizamdar. 

3 - Miinakaaa mnddeti Haziranm 17 inci Pazar glintl aaat OD 
be~e kadardar. 

4 - Mnnakasaya girmek i~in bedeli muhammenio yDzde yedl 
bu~ugu nisbetinde temioata muvakkate vermek tartbr. 

5 - Taliplerin Manisa Viliyetine mUracaat etmeleri iJAn olunur: 

Marmaran1n P1rlantas1 
BOl\10NTININ nezareti albnda 

Ktzkulesi Park ve Plij1 

"2751,. 

Koprii Oskndar iskeleainden, ve Be,iktattan Salacaga sabahtan 
gece yarama kadar her yaram aaatte gidit gelit vapur vardar. 

lncesaz, Orkestra, Varyete 
T aze buzlu kii~Dk fa~alar miltterilerimizin sofralarJnl 

tenlendirmekte dir. 

Husust mUsamero ve ziyafetler kabul ve tertip edilir. 

Naf1a Vekiletinden: 
Kasaba hatbnan Afyon isiasyonu ile Aydan hattanan karakuyu 

istasyonlara arasmdaki manbkada Nafaa Vekiletinin gosterecegi 
kastm ve istikameti umumiyede takriben 85 kilometrelik bir demir
yolu gUzergebanan etiit ve aplikasyonu kapah zarf usulile miln•· 
kasaya konulmuttur. Milnakasa 20 Haziran/934 tarihlne miiaadif 
~artamba gUnli saat 15 te Nafaa Vekileti Mnstetarbk makamanda 
icra edilecektir. MUoakasaya· i1tirak edeceklerin teminab muvakka• 
ta, Ebliyet ve Ticaret odasa veaikalariyle birlikte ayn1 gUn ve 
saatte komisyanda bulunmalan lAzamdar. Talipler bu husustakl 
tartnameleri beter lira mukabilinde Ankarada Nafaa VekAleti Mal· 
zeme dairesinden ve lstanbulda Haydarpatada tesellnm ve mu· 
ayene memurlugundaa tedarik edebilirler. (2973) 

Yiiksek Deniz Ticaret Mektebi 
Miidiirliigiinden: 

Mektebimizin Mayas 935 nihayetine kadar ia1e ibtiyaca olan ekmek, 
et, 37 kalem erzak ve 29 kalem sebze 12/Temmuz/934 Pertembe 
anon saat on li~ bu~ukta ibaleleri ayr1 ayn icra edilmek Uzere 
aleni mUnakasaya konulmuttur. Taliplerin tartname ve nlimuneleri 
gormek uzere mektep MUdi.irli.igiino ve miinakasaya i~tirak edecek· 
lerin Fandakhda YUksek Mektepler Muhasebeciligine tevdi edeceklerl 
teminah muvakkate makbuzunu veya banka mektubunu hamilen 
tayin olunan gun ve aaatte Mektepto mntetekkil Komisyoou mah• 
ausuna mnracaatlan. (2932) 

:AK$AM 15 Haziran 1934 

Cok sevimli bir kitap, qok sevgili karilerini 
~ok etlenceli bir gezintiye davet ediyor I 

" Geliniz sizi diinyanm en biiyUk 

Pr:;il HA YVANA T BAHf;ESiNE 
gotUreyim ••• ,. diyor. 

Bu davetl ka~1rmamak lstersenlz 
Yeni 91kan 

A • 

HAYVANLAR ALEMI 
Kitabm1 alm1z. 

Faik Sabri · Beyin 
BUylik itinalarla hazlrladtga bu bUyUk eser ciltli olarak ~akta 

ve ~ok ragbet gordii. 

Saklanmaya ne hacet 1 ••• 
"HA YV ANLAR ALEMI" 
biitiin hayabn1Z1 oldugu 
gibi yazm1§;. •• Biz hepsini 

Btlyilk htada. 280 sahife · 350 resim 
4 renkli li.vha · 8 m.etin harici tahlo 

Teni ve sabf merkezi yalnaz: 

lKIAM KITAPHANESi 
Fiyeti: 

Heryerde 150 kuru1tur 
121, Aukara caddesi, Istanbul Ta,ra i~in posta iicreti ahnmaz. 

oradan ogreniyoruz .•• Para yerine posta pulu da gonderebilirsiniz. 

........ Son senelerin en ~ok okunan eseri ........ 

•• 
ARSEN LUPEN 

Harikulide maceralar serisi 
21 Haziran Per,embe gDnO ~1kacak olan ve 0 ii R 0 UN C U cildin ba1lang•cma te1kil eden 
87 cl formadan itibaren yeni bir 1ekilde netredilecektir. Bu husustaki illnlar1 takip ediniz. . 

67 ci Forma bedava da~tJiacaktir 

Gordiigiiniiz ~u c;uvallar c;imento c;u
vallan degiJdir. Fakir bir Avrupa devletinin 
Amerikan hazinesine odedigi altJnlardtr. 
Zen gin bir devlet ancak zen gin f ertlerle 
olur. Paramtztn k1ymetini bilelim ve ka
zancJmlztn bir lnsnun1 saldamak azmini 
gosterelian. Tiirkiye i~ Bankast, kun1bara 
servisini hesaplann1 bilenler ic;in ihdas ct
mi~tir. Siz de kazanctntzdan artlracagtnlz 
parayt i~ Bankast kun1baras1na atintz. 
Damlaya dan1laya gol olur. 

Denizyollar1 i~letmesi 1\tiidiirliigiinden: 

iSKENDERiYE HATTINDA FEVKALiDE 
TENZiliTLI DENiZ TENEZZUHLERi 

lstirahat innlerinde giizel bir deniz havasa almak isteyenlere 
kolayhk olarak I S K E N D E R I Y E hattand• 

FevKalide tenzilatl• 
gidlp gelme tenezzQh biletleri tertip ettik. Y emeklerinin nefasetl, 
servislerinin intizam ve mnkemmeliyeti ile fohret bulan 1ZMIR 
ve EGE vapurlaram1z her hafta SALI giinleri 11 do Galata 
rahbmandan kalkar ve 11 giin sonra avdet ederler. Bu seyabate 
ittirak edenler giizel fzmir'i, Atina ve Pire ve iskenderiye tehir 
ve plajlaraoa gormek farsabna da nail olacaklardar. Biletler 
1 Haziran 934 tarihinden itibareo Karakoy' deki Acentehane
mizden sablmaga batlanacakttr. Fazla mahlmat almak isteyen· 
lerin Acenteye milracaatlara ilin olunur. "2967" 

ALETUAL 
HOVAGIMYAN BIRADERLER 

Beyoglu lstiklil caddesi No. 437 
Pariste pek bUyiik bir muvaffakayet kazanmat olan: 

A. CLAVERIE mOeaaesealnln lcada olan 

K 0 a S E L E a gelmi§tir. 
Aym ma~azada Ttbbt SentDrler ve korse Ievaz1matl 
bulunur.lamarlama koraeler pek itinah olarak yap11lr. 

narn~~afaka 
Mfi~firlfiUfin~~n: 

Mektebin bir senelik odunu lie 
komlir kok ve madea kamnra 
kapala zarf usulile ahnacagandan 
teraitini anlamak isteyenlerln her 
gila ve miinakasaya ittirik i~ia 
25 Haziran 934 Pazartesi gOnG 
saat 14 de Nuruosmaniyede Ceml• 
yeti Tedrisiye Merkezine mOra• 
caatlarl. 413209, 
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Sab.ibi : Necmeddia SadC 


