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Muhterem misafirimiz bu 
ak§am Ankaradan lzmire 

hareket ediyorlar 
~ahin~ah l-Iz., lsvi~rede tahsilde 

bulunan mahtunilarile iki defa 
telefonla gorii§tiiler 

Iran tebaas1 taraftndan kGprD Ozerlnde yaptlrllan zarlf tak 
Ankara 20 (Husuai) - Muhte- $ahi~ Hz. buradan ~ddtktan 

rem misafirimiz ~ahin,ah Hz. diin sonra ticaret lisesini ve buradaki 
Ankaradaki irfan miiesseselerini resim sergisini ziyaret etmi~lerdir. 
gezmi,Ierdir. $ahin,.ah Hz. saat on $ahintah Hz. ogle yemeginr 
birde maarif vekilimiz Hikmet halkevinde husui olarak tenaviil 
beyle birlilde lsmetpafa ktz ensti· etmitlerdir. Ogleden sonra bir 
tiisiinii ziyaret etmi~, burada hir rniiddet istirahat etmi~er ve saat 
saat kadar kalmitlardtr. Misafiri- 16 da halkevinin tiyatro salonu· 
miz enstitiiyii ve sergiyi ~ok begen.. nu tetrifle ,ereflerine verilen kon
mitlerdir. ~ahin,ah Hz. bu muna- serde hulunmutlardll'. Bundan 
:;ebetle ~ok takdirkirane sozler sonra «Oz soy» isimli piyesi tema-

soylemiflerdir. [Devanu ikinci aahifede] 

Zaro aga gene hastaland1 
Ihtiyariik krait ne~esini kaybetti, art1k 

evlenmek te istemiyor 
. Evvelki giin Zaro agaya evin
de miithi~ bir buhran gelmi,, aga 
adeta kendisini kaybetmittir. Bu
nun uzerine kendisi ile beraber 
oturan ktztm, torunlanm hiiyiik 
bir telat almtf, doktor ~ag1nlmt~ 
br. Zaro aga biraz goziinii a~tnca: 

- Arttk ben oliiyorum '. . Cok 
hastay1m .. Bana imamt, belediye• 
nin ha!J. hademesini ~agtrtn da bir 
'eyler soyliyecegim!. demi~tir. 

Lakin biraz sonra Zaro aga bu 
fikrinden vazge~mi~tir. 

Bunun iizerine imamtn ve bele
'diyenin ba, hademesinin ~agutl• 
mastna liizum goriilmemit;tir. 

Gelen doktor perhiz tavsiye et. 
tigj i~in astr gormii~ ihtiyar akfa• 
ma kadar hi~ hir !.ey yememittir. 
Fakat aktam olunca dayaoamamtt: 

- Bana yogurt getirin.. 0 be
nirn gozlerimi a~ar !.. demittir. 

Hakikaten Zaro aganm bet altt 
. aenedenberi yedigi 'ey yogurt ve 

pideden iharettir. Evvelki gece 
gene yogurt ve pidesini yedikten 
aonra yatmi,hr. 

Gece yans1 miithis bir buhran 
daha gelmif. ve. Zaro 'aga: 

- Sabaha ~tkamtyacagtm!. di
Ye akrahastnt hattna toplam•ttlr. 
Bunun iizerine ertesi giinii Zaro 
~gayt gene hastaneye kaldtrmak 
lnecburiyeti hastl olmuttur. 

~imdi kendisi gene hastanede 

Zaro ata 
Zaro aga hattrm1 soranlara: 

- Eyvallah efendim .. Bir ye
'rim agnmtyor, her taraf agnyor • 

Arhk ihtiyarladtm! .. Bu hastabgtn 
sonu yoktur, demektedir. 

Zaro aga arbk hakikaten nete
sini kaybetmittir .Bermutat yantn
da evlennmek bahsini a~mak isti
yen kimseler olmaktad1r. Fakat 

ihtiyar Zaro arttk eski netesile: 

- Parast olursa evlenirim! •• 
cevabtn1 veremiyor. _ 

Sadece: 

- Ge~ti arttk.. Bakahm kls-
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Belediye - Sinema
ctlar ihtilaft 

Sinemacllartn noktai 
nazart, belediye ne diyor? 

Belediye ile sinemactlar arasm· 
da dariilaceze hissesinden ~tkan 
ihtilaf uzerine belediyenin sine
malart kapatbgtnt yazmltbk. 

Sinemactlar bu hadise iizerine 
haztrladJk.lari protestoyu vilayet 
ile belediyeye ve bir de miilkiye 
miif~tti,ligine gonderdikleri gibi 
belediye aleyhine de dava a~ma• 
ga karar vermitlerdir. Sinemaciia
rm vekaletini avukat Hat-im Re
fet bey deruhte etmistir. Hasim 
bey davay1 a~mak i~in icap eden 
haztrhgl yapmt,ttr. 

Sinemactlar belediyenin darii
laceze hi.ssesi almaga hakkt ol
madtgi kanaahndadirlar. Bunlar, 
elde bulunan ~izamnamelerin bu
giin i~in kanuni mahiyette olma
dtgmt hilhassa son belediye kanu• 
nunun bu i~i kokiinden hallettigi
ni ve nizamname ile vergi altna• 
mtyacagmt iddia ediyorlar. 

Belediye ise 311 ve 332 tarihli 
«meni teseiib ve dariilaceze ni· 
zamnamelerini nakzedi.:i bir ka
nun mevcut olmadtgmi iddia edi
yor. Bundan ba~ka ti~diye kadar 
Istanbul darulacezesi hakkmda 
tatbik edilen nizamnamenin, Tiir· 
kiyenin diger yerlerinde yeniden 
a~tlacak olan dariilacezeler hak· 
kmda da tathiki i~in Millet Mec· 
lisinden bir karar ~tkbgtnl ve bu 
suretle bu nizamnamelerin bu su
retHe media kararile teyit edil· 
digi kanaattndadtr. 

Akdeniz misak1 
hazlrlanryor 

lmza resminin eylulde 
yapdmast muhtemeldir 

Atina 19 (Hususi) - Yunan 
hariciye nezareti mahafilinden 
~tkan haberlere gore Akdeniz 
,misalumn imzalanmast mesa1s1 
tacil edilmektedir. Aglebi ihtimal 
Akdeniz misalu eylulde imzalana· 
cakbr. Fa kat imza 

Kadrkoyii.nde bir nikah 

80 ya§tnda ilk · defa 
diinya evine girecek! 
Giivey 80, gelin 84 ya~JndadJr, 

nikahlar1 yaktnda kiyilacak 
Ge~en gun Kadtkoy nikah me

murluguna dikkate ~ayan bir mii· 
racaat yaptlmt~br. Bu miiracaatta 
hir hammla bir bey evlenmek is· 
tediklerini, laztm gelen muamele· 
nio bir an evvel yaptlmasmt soyle
mektedirler. F akat if in dikkate 
f.ayan noktast evlenmek istiyen 
haormro tamam 84 ya~unda olma· 
s1d1r. Damada gelince o da miis
takbel zevcesinden 4 yaf kii~iik· 
tiir. Seksen yattndadir. 

Gerek miistakbel damat ve ge

rek miistakbel gelin belediye dok
.toruna miiracaat etmi,Ie:t ve ev· 
lenmek i~in muayene olurunu,Iar
dir. Doktor kendilerinin evlenme
ge mahzurlu hi~ bir hastahklart 

olmadtgma dair rapor vermi,tir. 
Bir hafta sonra bu ya,h ~iftin 

nikahlart Kadtkoy belediye dai• 
resinde nikah memurlartnm en es
kisi ve vazifesine biiyiik bir afk
la merbut olan ~iikrii bey tara• 
fmdan ktytlacakhr( 

~imdiye kadar nikali memUI'• 
Ian bir ~ok yath kimselerin ni· 
kahlanm ktynu,Iardtr. F akat bun
lard an mesel.a damat altm1' ya-

[Devilml 4 iincii 3ahifede] 

r~--; .. ~sahabe 
in,irah noktas1 

/) Yazan: Halit Z iy a U~1akizade 
) Be~inci sahifemizde okuyunuz. 
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- Hay~ttmi- insan1arm 1ehine mucadelelere hasretmeye k arar verdimt.. i 
' - Rica ederim, evv ela ~u ultra kiibik harflerle m ucadele etl ••. 



Sahife 2 

Bugday ihracati 
Bu sene daha fazla ihracat 

yap1lmasJ ihtima1i var 
Amerikndaki kurakhk hadiaesi, 

diinya bugday ticaretinde biiyiik 
bir alika uyandtrmtf.br. Piyasa· 
larda fiatlerin artacagt hakkanda 
miibalagah haberler dolatmak
tadtr. 

Milli Bel~ika bankaamm net
rettigi biiltenlere gore, diinyadaki 
stok mevcudu iki aenelik ihtiyaca 
kafidir. Bu itibarla, Amerika ve 
Sovyet Rusyadaki bugday azhgt 
diinya bugday vaziyeti i~in pek te 
korkun~ olmtyacaktJr. 

Maamafih diinya bugday fiat· 
leri yiikselmektedir. Amerika zi
raat nezareti tarafmdan nefredi
len tebliglere ~rore, Amerika rekol
teai ihtiya~tan 2 milyon 500 bin 
ton eksiktir. Bu i#ibarla biiyiik 
bugday ibracat~tlannm hattnda 
olan Amerika dtfaridan bugday 
alacakttr. Gerek Amerikanm ve 
gerekse Sovyet Rusyanm bu va· 
:ziyeti, Tiirkiye bugdaycthgtnt ih
racat noktai nazarmdan ehemmi
yetle alakadar etmektedir. ~im
diye kadar Tiirkiye bugdaylart 
Yunanistan ve diger Akdeniz pi
yaaalarmda Amerikan ve Sovyet 
bugdaylarile karftla,tyordu. Ge
~en sene Sovyetlerin Yunanistana 
kilosu 2 kuruf.tan bugday satma
Jart, Trakya ihracatma tesir et
mifti. 

Tiirkiye bugday rekoltesinin 
ge~en seneden farkstz oldugu id
dia edilmektedir. 

Gazi Hz. 
Diin hariciye vekaletinde 
iki saatten fazla kald1lar 

Ankara 10 - Gazi Hz. biiyiik 
misafiri ile birlikte Halkevinde 
~ahintah Hz. terefine verilen mii
samereyi miiteakip hariciye veka
letini lefrif buyurmutlar ve iki 
saatten fazla orada kaldtktan son
ra c;ankaya ko,kiine gitmi,Ierdir. 

--- ---- -
lsvec .veliahti 

J 
lsve~ veliahdt eyliiliin ilk haf· 

tasmda memleketimize gelecek ve 
Ankarayt ziyaret edecektir. Ve
liaht hususi surette seyahat et
mektedir. Ankarada Gazi Hz. ta
rafmdan kabul edileceklerdir. 

Veliaht asart atika arashrma· . 
larmt tetkik edecektir. 

Dolandtrtcilar 
.llhami yakaland1, 
arkada~1 arantyor 

Bir ka~ giin evvelllhami ve Ne
cati isimlerinde iki kifi ~itlide 

AbdiHhamlt sarayhlanndan Mih
rimenent hantmtn on dort bin lira 
loymetinde bir miicevherini sa
tm almak bahanesile tetkik eder
ken miicevheri deiittirip yerine 
adi bir st~a buakarak ktymetli 
miicevheri apmntlar ve Emniyet 
sandtgma verip bet yiiz lira al
dJktan sonra ortadan kaybolmut· 
lardJ. 

Bu iki dolandlrlcl hakkmda 
miiddeiumumi · ~e verilen tevkif 
karart iizerine zabtta diin bunlar· 
dan llhamiyi yakalaytp adliyeye 
teslim etmi§tir. llhami~in arka
datt aranmaktadtr. 

Ticarethane, yazthRne 
ve sair miiessese1erin ta
bela ve lavhalanndan 
ahnacak resim hakktnda 
Istanbul va1iligi bir teb
lig gondermi~tir. Teblig 
10 uncu sahifemizdedir. 

AK~AM 

eniz sil3hlari ne olacak? 
lngi tere, Japonyaya kar§I -cephe 

almak teklifini kabul etmiyor 
Londra 19 - Havas ajansi 

muhabirinin bildirdigine gore 
1935 te toplanacak olan deniz si
li.hlarlDJ tahdit konferanst 1~1n 
timdiden lngiltere ile Amerika 
arasmda hazuhk miizakereleri 
batlamttbr. Maamafih bu miiza· 
kereler pek ilerliyememittir. 

Japonlar devletler arasmda mii· 
savat noktasmda urar ediyorlar. 
935 senesine kadar tngiltere ve 
Amerika arasmda miisavat kabul 
edilmifti. Japonya bunlara naza• 

Hakimler kanunu 
Adliye enciin1eninde baz1 

degi~iklik yapddt 
Ankara 20 - Hakimler kanu· 

~u layihast adliye enciimeninde 
son f.eklini almt~hr. Birinci mad
dede namzetlik devresini ge~ir

miyenlerin hakim ve miiddeiumu
milik stmfma dahil olamtyacak
lari kaydt vardu. 

Layihada hakim namzedi ola
bilmek i~in yirmi bir ya,tm bitir· 
mit ve otuzunu ge~memit olmak, 
aakerlik hizmetini yapmtf bulun· 
mak, ecnebi ilc evli olmamak, te~ 
ref ve haysiyeti ihli.l eden bir sue;· 
tan mahkiim bulunmamak kaytt~ 
lart konulmuttur. Namzetlerin 
adedi muayyen miktan ge~erse 

tayin i~in diploma derecesi terci
he esas tetkil edecektir. 

Diploma derecesinde miisavat 
varsa bir miisabaka imtiham a~t· 
lacakhr. Namzetler iki sene staj 
gorecekler ve her eyliil iptidasm· 
da imtihana tabi tutulacaklard•r. 
Ehliyet gosteremiyenler bir sene 
sonra tekrar imtihan edileceklerdir. 

Layihada muhtelif hakimlik de· 
recele~i ve maatlari da tesbit edil
mittir. 

Enciimen, layihanm muvakkat 
maddelerini miizakere etmektedir. 

lhracat tacirleri 
Ticaret odastnda diin bir 

toplanta yapdd1 
Diin iktisat veki.letinden tica· 

ret odasma gelen miistacel bir tel
graf iizerine lstanhulda bulunan 
biliimum ihracat tacirleri odada 
i~timaa ~agmln11~lard1r. 

Bu toplantmm sebebi, hiiku· 
metin lsvec;, Danimarka, Hol
landa, Yugoslavya ve Japonya ile 
yeni ticaret mukaveleleri akdet
mekte olmas1dtr. 

lktisat veki.leti bu memleket
lerle olan ticari vaziyetimizi biz
zat ihracatc;tlardan da dinlemege 
karar vermi, ve kendilerine bazt 
sualler sormutlur. 

Diinkii toplanh neticesinde oda 
namma Hakkx Nezihi bey tara· 
fmdan bir rapor hazulanml,hr. 

Kagtt ve karlon fabrikas• 
Ankara 19 - Siimcr Bank ta

rafxndan teais edilmekte olan ka
i•t ve karton fabrikast i~in klea
ring muka velesi mevcut memle
ketlerden getirilecek olan maki
nelerle tesisat ve intaat malze
mesinin kontenjan harici mem
lekete ithaline icra vekilleri he
yetince miisaade verilmi~tir. 

ran bette ii~ nis~etinde donanma 
bulunduruyordu. ~imdi Japonya 
da diger devletlerle miisavi tona· 
ja malik olmak istiypr. 

Bundan batka kabul edilecek 
tonaj dahilinde istedigi atmftan 
gemi info& edebilmesini talep 
ediyor. 

Amerika, Japonya~m istekleri
ne kart• bir lngiliz • Amerikan 
bloku yapmak istemittir. lngiliz
ler bu hususta miizakereyi kabul 
ctmemitlerdir. 

Sild:hlarr brrakma 
i~i yiiriimiiyor 

Franstz hariciye naz&nntn 
Londray1 ziyaretinde bir 

karar verilecek 
Paris 19 (Husuai) - Sili.hlart 

b1rakma konferansmtn dort encii· 
meni vakit vakit toplanarak mii· 
zakerede bulunuyor. Bu miizake· 
reler yagt bitmit bir kandilin etra· 
fa netrettigi Ittk kabiiindendir. 
Miisbet hi~ bir tey gorii,iilmiiyor. 

Konferansm bu olu vaziyetinin 
Franstz hariciye naztrt M. Bart· 
hounun temmuzda Londraya ya· 
pacag1 seyahatten ve lngiliz rica· 
lile goriitmesinden sonra belli 
olacakhr. 

Cenevre 19 (A.A.) - Emniyet 
komiteai, diin mesaisine devam et
mi,tir. Komite, teknik ~omiteyi 

umumi komisyon tarafmdan veri
len itleri tetkike davet etmi,tir. 
Teknik komite, bugiin toplana· 
cakttr. 

Takas suiistititali 
Diyamandi efendi 12 bin 

lira kefaletle tahliye 
edilecek 

Takas suiistimali i~inden maz· 
nunen haklarmda tevkif karara 
verileu on tacir bu karara kar§l 
tahliye talebiode bulunmu~lar ve 
buolardan Ahmet Kasam ve Fadal 
efendilerin otuz be~er bin lira 
nakti kefalet vermek tartile tah
liyelerine karar verilmi~ti. 

Tahliye i~in miiracaat eden 
diger mahkurr:lardan limon tiic· 
can Diyamandi efendinin kanuni 
ikametgah gostermek, tahkikatm 
her safhasmda hazar bulunmak, 
hUrriyeti tahdit eden bir ceza ile 

mabkiimiyet takdirinde infazt cezaya 
icabeti temio etmek, su~taki de-
recei i~tiraki nazan itibara alma• 
rak 12000 lira oakdi veya devlet 
tahvili kefalet • vermek ~artile 
tahliyesine karar verilmi~tir. 

Ojger mahkiimJarm miiracaat· 
lara tetkik edilmektedir. 

Hamdi bey 
Viyana 19 (A.A.) - Koresp

pondans biiro bildiriyor: 
Tiirkiye sefiri Mehmet Hamdi 

bey, Viyana sefaretinden ayrtl· 
mast miinasebetile diin bir ogle 
ziyafeti vermi,tir. Ziyafette rei
sicumhur M. Miklas, batvekil M. 
Dollfuss, kabinenin baz1 erkam, 
belediye reisi, bir ~ok yiiksek me· 
murlar, Alman, Franstz, Sovyet, 
Yugoslavya ve Yunan el~ileri ve 
zevceleri haztr bulunmutlardtr. 

Amerikahlar Japonyanm yalmz 
Bahrimuhiti kebirde ali.kalart ol
dugunu, halbuki kendilerinin hem 
Bahrimuhiti kebir, hem Bahrimu
hiti Atlaside, lngilterenin ise yedi 
biiyiik denizde ali.kalar1 bulun· 
dugunu soyliiyorlar. 

lngiliz • Amerika murahhasla
rmm miizakereleri simdiye kadar , 
merasimden ibaret kalmif ve hi~ 
bir netice vermemi-ttir. lngiltere
nin Japonyaya kartt vaziyet al
mak istemedigi anlattlmaktadtr. 

lnkisara ugrami~ 
ltalyan ba§vekilinin ~1. 
Hitler hakk1ndald fikri 
Nev York 19 (A.A.) - Nev-

york Times ga:zetesi, hatmakale
sinde Mussolini • Hitler mii1aka
tmdan fOyle bahsediyor: 

«italya matbuatmtn miitaleala
rma bak1hrsa, M. Mussolini, M. 
Hitlerin bu derecede idealist ve 
Avrupa hakikatlerinden bu kadar 
gafil olutundan inkisara ugramif 
gibidir. ltalyan diktatorii, hakikat 
hissini, daima 'iddetle muhafaza 
etmittir. Bu itibarla, italyan mat
buall, M. Mussolininin, Avustur
yada idare ba~ma milli sosyalist
lerden birisinin ge~mesi hakkm· 
da her halde muvafakat etmemit 
oldugu kanaatmdadtr. 

Filhakika, hakikati goren ltal
yan hatveidlinin boyle bir siyasi 
kombinezona ra:z1 olmut olmast 
~ kabul edilir bir meseledir.» 

Tiirkiye turu 
Urfa 19 ( Hususi ) - Muhafaz 

giicii bisiklet~ileri diin ak~am ge~ 
vakit Urfaya geldiler, parlak bir 
surette ka~tlandalar. Gece bele· 
diye tarafmdan ~ereflerine bir 
ziyafet ' verildi. Bugiin Virante· 
hire gideceklerdir. 

Miithi~ bir ke~if 
lngilterede bir ~anta i~inde 

bir ceset bulundu 

Londra 19 (A.A.) - Derby 
giinii olan 6 haziran tarihinde 
Brighton tren istasyonunun ema
net~isine bualulan bir bavul i~in
de alh hafta evvel oldiiriilen hir 
kadm cesedi bulunmu,tur. 

Polis tabkikata ba,lamttbr. 

Londra 19 (A.A.) - Londra
mn Kingscross tren istasyonunda 
bir trcnde buaktlan valizin i~eri
sinde bulunan bacaklarm Brighton 
tren istasyonunda emanet~iye tev• 
di edilen bavuldaki kadtn viicu• 
duna ait oldugu zannedilmek
tedir. 

Klbrit $irketl mildiirU 
tevkif edlldi 

o~ glindeo beri kibrit ~irketi 
mlidiirii M. Homans hakkmda 
TUrkliigii tahkir cUrmtinden dolaya 
adliyece. tahkikat yapdayordu. 

Bu husustaki ilk tahkikat ikmal 
edilmi~ ve hakkmda kesilen tev• 
kif miizekkeresile M. Homans 
diin tevkif edilmi1tir. M. Homans 
evrakile birlikte iatintak dairesino 
verilmi~tir. 

20 Haziran 1934 

Sovyetler- japonya 
Iki hiikumet ar3 s1nda bir 
anla~ma ihtimali kuvvet 

buluyor 
Berlin 19 (A.A.) - Corre~ 

pondance Diplomatico - Politique 
Allemande, Japonya • Sovyet 
Rusya miinasebab hakkmda n -. 
rettigi bir makalede diyor ki: 

Uzak ,ark vaziyeti, Avrupa 
devlet adamlaramn sulhiin takvi
yesi yolundaki gayretlerini gol
gelerle orten karanhk bir tablo
dur. Bunun i~indir ki, uzak tark• 
ta sulhten birinci derecede mesul 
olan Sovyet Rusya ile Japonya 
arasmdaki miinasebatta yeni bir 
salaht bildiren haberlcr yalmz 
Almanyada degil, beynelmilel nor
mal miinasebattn siikun i~inde in· 
kitaft arzu edilen her yerde bii- I 

yiik bir alika ve samimi bir mern• 
nuniyetle karftlanacakhr. 

Bathca deniz devletleri arasm- . 
da gelecek sene toplanacak olani 
yeni konferans i~in ihzari goriit
melere hatlanmastmn Japonya ha• 
riciye naz1rile Sovyet Rusya se· 
firi arasmda iki memleket ara
smdaki biitiin mualli.k meseleler 
hakkmda bir k~ saat siiren bir 
noktai nazar taatisile ayni zaman
da vukuu belki de bir tesadiif ese• 
ri degildir ve bu her halde bir fali 
hay1r olarak telikki edilebilir. 

Uzak tarkta sulhiin muhafazas1 
her memleketin siyasi ve iktisadi 
menfaati icabtndandu. Zira tarkla 
garp arastnda bir ~ok miinasebat 
yalmz sakin bir hava i~inde se
mereli bir tarzda inkitaf edebilir. 

Muhterem· 
misafirimiz 
(Bas tarah 1 inci sahilede) 

fa etmitlerdir. Rtza ~ah Pehlevi 
Hz. sanatkarlanm1zt alku~hyarak 
takdirlerini izhar etmitlerdir. 

Muhterem misafirimiz aktam 
yemegini hususi surette tenaviil 
etmitlerdir. 

~ahintah H:z. evvelki ak,am ve 
diin iki defa Cenevre civarmda 
leyli bir lisede tahsilde bulunan 
mahtumlan ile telefonla goriit .. 
miitlerdir. Muhterem misafiri
miz: «Oglumun sesini ~oktanberi 
yakmdan ititmemit.tim. Kendisilc 
gorii~t\iiiime ~ok memnun oldum» 
demit ve telefon idaresi hakk1nda 
takdirlerini beyan eylemitlerdir. 

$ahin~ Hz. bugiin ~ubuk: 
bendi, Ziraat ve Gazi enstitiilerini, 
htfzus1hha miieueseaini ziyaret 
edeceklerdir. Aktam Gazi Hz. i1e 
birlikte hususi trenle lzmire mii
teveccihen hareket edeceklerdir. 
Bu seyahate lsmet patanm da i~ 
tirak etmeai muhtemeldir. Maa
mafih Ankaradan hareketin bir 
giin daha tehiri ihtimali de vard1r. 

lstanbulda haz1rhk 
Muhterem misafirimizi istikbal 

i~in 'ehrimizde yap1lan haztrhk· 
lar bitmi,tir. Koprii iizerinde bi~ 
ri ,belediye, digeri Iran tebaast 
tarafmdan biiyiik iki tak yapbril .. 
m•tltr. Taklar Tiirk ve iran bay
raklarile siislenmistir. . 

'ahinvah Hz. nin portresi 
Ankara 19 - Ressam Faik 1 

Mualla bey yarm sabah ~ahin,a~ 
Hz. nin yagh boya bir portresini 

1 
yapacakttr. 

lzmirde haz1rhk 
lzmir 19 - Muhterem mil!a• 1 

firimizle Gazi Hz. ni istikbal i~iq 
biiyiik haztrhklar yap1lmaktac!tr. 
Biiyiik misafirlt:r Gazi konag1J1d~ 
ikamet edeceklerdir. ~ehirde ba· 
yiik sevin~ vard1r. 
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AK$AMDAN AK$AMA 

Ac1nacak bir manzara 
§imdi fU i~ler acisl hale bir ba

kimz: Posta bafJDiidiiriyeti timdi
ye kadar deniz yollar1 idaresi va· 
11tasile sevkettigi k1ymetli kolile
rin yam sua bir de memur gon· 
deriyormuf. Bu koli{er vapurlar
da birinci mevkilerde muhafaza 
edilmekte ve yanlarmdan aynla· 
1U1yan posta memurlar1 da birinci 
IDevkide yatmakta imitler. 

Son zamanlarda deniz yollari 
i::laresi bu memurlardan vapur iic· 
reti istemit. Halbuki ~imdiye ka
dar boyle bir usul mevcut olma· 
d1g1 i~in posta ba~miidiiriyeti biit
~esinde vapur iicreti tahsisab yok? 
Binaenaleyh miidiiriyet kolilere 
refakat eden memurlarma vapur 
paras1 veremiyor. Deniz yollan 
idaresi de koli memurunu vapur· 
lara alm1yor. 
~u hal de? ~u haldesi, kalan mey. 

danda: Sevkiyat duruyor. Kara
deniz ve havalisine sevki laztm ge
len koliler postahanede mahzun 
mahzun bekliyor. Bunlara muh
ta~ olan kimseler de bekliyor. Hat
ta hiikumet bile bekliyor. ~iinkii 
gidecek paketler i~inde vilayetle
re ait resmi kolilcr, pul ve saire gi
bi evrak ta var. Onlar da gitmiyor. 

Deniz yollar1 idaresi hususi bir 
~irket filan olsa bir dereceye ka
dar bu muameleye ak1l erecek. 
Fakat deniz yollari idaresi kimin? 
Devletin .. . Posta idaresi kimin? 
Devletin .. . Bu iki idare giiniin bi-
rinde, ifgiizarhk olsun diye, zorla 
bir mesele ~•kar•yorlar. Beri ta
rafta halka kart.I tahhiit edihnit 
bir hizmet muattal kahyor. 

Bir fidanm kurumuf, ~iiriimiit 
dallar1 nastl kesip aytklanmak la
Zim ise bizim idaremizdeki bu ~ii
!'uk, bu kiiflii gayret eserleri kO
kunden kaz1hp ablmak ister. 

Alakadar dairelerin biit~eleri, 
kanunlan, hiikmi tahsiyetleri fi. 
Ian ayn oldugu yolundaki dakik 
miitalealar yiiziinden ihdas edilen 
bu miinasebetsizlik acaba kabili 
i~tinap degil miydi? Acba iki ida· 
l'e meselesinin hallini tabi olduk
lan makamlarm takdir ve halline 
h1rakarak netice ahmnctya kadar 
eskisi gibi muamelede devam et
seler k1yamet mi kopardt? Kiya
met kopmaz, makul bir it olurdu. 
Fekat o zaman, guya kanuna, usu
le riayetkarhk yiiziinden halka 
binbir tiirlii bela ~ektirmekten 
zcvk a lan eski memur ruhu muaz
zep olncakb, it ler manllki bir ce
!'eyan alacakb ve posta hizmeti 
5ektedar olmtyacakll. 

Ga)rimubadillere para tevzii 
Gayrimiibadillere para tevzia

.tt i~in maliye vekaletinden emir 
gelmi,tir. Tevzi edilecek para 25 
bin sterlin, yani 175 bin Tiirk li
rastdir. Tevziat yuzde yar•m de
recesinde olacakhr. 

Calatasarayh - Mektep!;e Fransaya 
ltadar bir aeyahat ya pacag'IZ Arne& 
hey ••• 

AK~AM 

!; R 1 
'----------------------~·---------.aa----aa.l Sabanca tenezziihii Kahve fiati Ke,if yap1lamad1 

IKTISADI BAHiSLER 

Turk - Bulgar 
ticari miinasebalt. 

cuma giinleri iif, 
pazarlarr da bir 

tren kalkacak 

Sebepsiz yere 10 kuru~ 
yiikseldi Bakrrkoy belediye 

Sofyada ~Ikan La Bulgarie ga· 
zetesi, son zamanlarda imza edi
len Tiirk - Bulgar ticaret muka
velenamesi miinasebetile bir rna
kale yazmt~hr. Makalede iki mem
leket arasmdaki ticari miinase
betlerden bahisle diyor ki: 

Devlet demiryollan idareai ta
rafmdan tertip edilen Sabanca 
tenezziihleri biiyiik ragbet 1Jor
mektedir. Her cuma giinii fehri
mizden kalkan iki tren hmcahm~ 
doluyor, hatta bazt kimseler yer 
bulamiyorlardi. 

Demiryollart idareai bu noktayi 
nazan dikkate alarak cuma giin· 
leri ii~ tren hareket ettinnege ka· 
rar venni,tir. Birinci tren 6,50 de 
hareket edccek ve yalmz ii~iincii 
mevki vagonlardan miirekkep o~a
caktu. lkinci tren 7,50, ii~iinciisii 
8,30 da hareket edecekti!'. Bu su· 
retle izdihamdan miitevellit miit· 
kiilatlD oniine ge~ilecektir. 

ldare bundan batka pazar giin
leri de 8,30 da bir tren hareket 
ettirrnege karar vermistir. Bu su· 

' 
retle Sabanca tenezziihleri daha 
zevkli bir 'ekil alacakhr. 

Bir lostromo merdivenden 
inerken ayagt kayd1, dO§fO 
Biiyiikdere sahilinde demirli 

bulunan Mete isimli vapurun 
lostromosu Rli~tli efendi dUn 
vapurun merdiveninden inerken 
ayaga kayma~ ve a~aga yuvarlan• 
mt§br. Bu dii§me neticesinde 
Ru~tii efeodi ba~mdan yaralan· 
m1~ltr. Yarah lostromo baygJn 
bir halde hastaneye gotUrUlmUttUr. 

lki sarho~ 
Sokakta bir ki~iyi sebepsiz 

yere yaraladtlar 
Atir efendi isminde birisi evvel

ki gece Beyoglunda mahalle ara· 
smda bir sokaktan ge~erken 
ooiioe iki sarho~ ~1km1~ ve se
bepsiz yere Atir efendiye ~abp 
kavga ~·karmi~lardir • Atir 
efendi bu iki sarbOJUD ara· 
smdan ka~up gitmek istemi~se de 
buna imkan bulamama~ ve sar· 
ho§lardan birisi ba~ag&m ~ekip 
A~ir efendiyi ba§mdan ve gozun· 
den yaralama~tar. 

Kan i~inde polis merkezine 
kadar giden Atir efendinin miira• 
caab iizerine zabxta tabkikat ya
P•P bunlarm Ahmet ve F ethi 
isimlerinde iki l<i~i olduklanna 
meydana ~1karma~tar. 

lki kavgact sarho~ yakalantp 
adliyeye teslim edilmi§lerdir. 

Soguk hava depolan 
Ticaret odasmda soguk hava 

depolarmm vaziyetini tetkik eden 
komisyon itine devam etmektedir. 
Dun komisyon gene ticaret oda· 
smda toplanm&f, soguk hava de
polarmm ~·kardtgt besaplan tet
kik etmi~tir. 

Piyasada kahve fiatleri yUksel- bahcesi ihti/afl 
mektedir. Ticaret odast piyasa ~ 

cetvellerine gore toptan kahvenin devam ediyor 
kilosu 1 OS kuru§tur. Vergilerin 
tatbikinden evvel bir kilo kabve 
70 kuru~tu. Kahvenin kilosundan 
25 kuru~ resim almdagma 2ore 
§imdi fiatin 95 kuru~ olmasa Ia· 
ztmdt. Aradaki farkta fazla kar 
arzusu bariz bir surette g6ze 
~arpmaktadar. -----
Verdigi paraya kap1p l'aGan 

GOCUk yakalandl 
Be~ikta~ta mahaHebicilik yapan 

Abbas efendinin diikkamna dnn 
bir ~ocuk gidip maballebi yemi~ 
ve ~tkarken biitiin bir lira ver• 
mi~tir. Bu kii~iik mU~teri mabal
lebiciden paranm iizerini ald1ktan 
soora tezgahm Uzerinde duran 
kendi btrakhgt Jirayt da birden 
hire kapap ka~m•§br. 

Abbas efendi ~ocugu yakahya• 
mtyacagant anlaymca polise mii· 
racaat etmi§tir. Zab1ta bunun 
Kemal isminde biri oldugunu an· 
lam1~ ve biraz sonra kendisini 
yakalam1~hr. --------

3 ay hapis 
Sabtkast olmadtgtndan 

cezas1 tecil edildi 
ZaLtta ve inhiaar memurlar1 

tarafmdan g6rUlen liizum Uzerine 
Vabide hamm isminde bir kadman 
evinde ara~brma yapiimafb. Ev 
aramrken Vahide hantm memur• 
lara kiifretmi,ti. 

Vahide hamm hakkmda memur
lara bakaret ve tehdit su~larm· 
dan evrak tanzim olunup adliyeye 
verilmi,tir. lkinci ceza mahkeme· 
sinde yapdan muhakeme netice· 
Vabide hammm ii~ ay hapsine 
karar verilmi,, fakat sab1kast ol· 
madag.ndan, reis tarafmdan ken• 
disine ihtaratta bulunularak mah· 
kumiydi tecil edilmi,tir. 

Ruhsats1z silah ta§lyanlar 
Muhtelif polis merkezleri evvelki 

gece mmtakalari dabilinde §Up
heli himseler Uzerinde ara~hrma 
yapml§lardar. Bu ara~brmalarda 
Kad&koyilnde bir kabvede Osman 
isminde birinin iizerinde kama, 
Fatih civarmda Nureddin isminde 
birinde ba~ak, Galatada sokak 
aralarmda dota,an Salib, Baha· 
eddin, ~iikrii ve Zeki isimlerinde 
dort ki~ide kama ve usluralar, 
Mustafa isminde birinde b1~ak, 
Sirkecide Mustafa ismicde birinde 
bir tabanca ve fi~ekler, Cafer ve 
Osman isimlerinde iki ki1ide 
kamalar bulunmu~tur • Silahlar 
mUsadere edilmi,, sabipleri ad· 
liyeye verilmi,Jerdir. 

Moli~rein hayafl 
Y arm aktam saat dokuzda Is· 

tanbul radyosunda Selim Sarn bey 
.. Moliere " in hayahna dair bir 
mUsahabe yapacakhr. 

Amca beye gore! .• 

Baktrkoy belediye bah~esine 

tesahiip etmek istiyen Zebra ha
mm isminde birile belediye ara
smda ce.reyan eden muhakeme· 
den bahsetmitttik. Zehra hammm , 
mahkemey.e gosterdigi senetteki 
hududun belediye hah~esiqe ail 
araziye talluk etmedigi hakkmda 
belediye baz1 resmi deliller bul
mut ve bunlar mahkemeye goste
rilmitti. Bunun iizerine ge~en pa· 
zartesi· giinii mahkemeden intihap 
edilen bir ehli vukuf mahallinde 
tetkikat y pacaklard1. Fakat da
vacl hamm o giin mahalline gel· 
medigi i~in tetkikat yap1lama· 
Mlfbr. 

Belediye, Baktrkoy bah~esinin 
vaziyetine biiyiik bir ehemmiyet 
vennektedir. Bakukoy bah~esi bu 
civar halk1 i~in yegane tenezziih 
mahallidir. Belediye, bu ihtilaf 
halledildikten sonra bah~enin I S· 

lahma ~ah,acakhr. 
~--

lki deniz h1rs1z1 yakaland1 
Davit ve Osman isminde iki 

sabakah bir gemiyi soymak ister• 
lerken ciirmii mc§hut halinde ya· 
kalanma§lardtr • Ilk tahkikatta 
bunlarm bir~ok harstzhklarla ala· 
kadar bulunduklart anla~•lmt§br. 
lki htrsaz adliyey'e teslim edilmi~
lerdir. Bunlarm ortaklar1 da bu
lundugu anla~ald•gmdan tahkikat 
geni~letilmi.~tir. 

Bir kad1n yakaland1, 
mahkemeye verildi 

F atih civarmda Emine hamm 
isminde bir kadmm evinde falc&· 
hk ve biiyiiciiliik yapmakta oldu· 
gu haber ahoma~, polis ikinci 
§ube ahliki zab1ta komiseri 
Miiteneffize hamm tarafandan 
ahnan tertibatla evde ara§hrma 
yaptlarak falct kadm ci.irmii me§· 
hut halinde yakalanmt~hr. 

Komiser Miiteneffize bamm ta· 
rafmdan tanzim olunan tahkikat 
evrakt adliyeye vcrilmi~ ve falct· 
hk maznunu Emine hammm mu· 
hakemesine birinci ceza mahke· 
mesinde ba§lanmt~hr. Birinci mu· 
hakeme celsesiode §ahil safatile 
~agmlan komiser Miiteneffize 
hamm mahkemeye gitmedigi i~in 
ibzaren celbi istenmi~ fakat ko• 
miaer hamm gene mahkemede 
isbata viicut etmediginden evvelki 
gunkii ce)sede mahkeme Miite
neffize ha01m hakkanda yaztlan 
ihzar mUzekkeresinin tekidine 
karar vererek muhakemeyi taJik 
etmiitir. 

bari lngiltereye de gotiirseler de... sekl ••• 
. . . Bizi oraya kadar gotiirmii~ken I . . . ~u me~ur deniz canavanm gor• 'A. B. - Bu kadar uzun seyahate 

ne liizum var, Avrupanm her hangi 
bir denizinde d aha muthi~lerini gore
bilirsinizl 

«Son zamanlarda, Tiirkiye ile 
Bulgaristan arasmdaki ticaretin· 
de . bii':iin beynelmilel miibadele
lerde oldugu gibi • tenakuslar gos
terdigi malumdur. 

Filhakika, Tiirk istatistikleri 
Bulgaristamn Tiirkiyeye ihracatl· 
m ' oyle te5bit etmektedir: 
1929 senesinde 2,039,000 Turk Lirnst 
1930 » 663,000 » :t 

1931 » 703,000 » :t 
1932 » 608,000 » » 
19 3 3 senesinin ilk 

I 0 aymda I 34,000 :t :t 

A, agtda yaz1lanlar da, Bulgar 
istatistiklerine nazaran, Tiirkiye
nin Bulgaristana ihracallm gos· 
termektedir: 
1929 senesindc 
1930 :t 

1931 :t 

1932 :& 

1933 sencsinin ilk 

l 89,222.000 Leva 
9 3. 903,000 :t 

90,278.000 :t 

75,038,000 » 

I 0 ayanda 21,038,000 :t 

Kartthkh ihracat, burada, ih· 
racahn yap1ldag• memlekette vu· 
kua getirdigi miitekabil ithalat 
rakamla.r1 ile ifade edilmektedir. 
Bundan da son seneler zarfmda 
miibadele miktartmn azald1g1 an· 
lattlmaktadtr. Binaenal~yh, laz1m 
olan, bu miibadeleleri fazlalafll· 
rarak tenakusun oniine ge~mektir 
ve yeni mukavele bu i ~e yaraya
cakhr. 

Bu ticaret mukavelenamesi mu· 
cibince Bulgaristana ihra~ edile
cek Tiirk mallar1 funlardtr: 
T azer veya canh haltk 350,000 kilo 
H er cins tuzlu balak 500,000 » 
H avynr 2S,OOO :. 
Balmumu 125.000 ~ 
Y iin 150,000 » 
Z eytin 195,000- ~ 
Z eytinyagl 50,000 » 
Palamut 500,000 :. 
V aleks 3 75,000 :t 

Kuru iizum 25,000 :. 
Kuru inci r 25,000 :. 
Ka.buklu fmd1Ji 10,000 :. 
f~ fand1k 10,000 ,. 
Portakal 5 0,000 :. 

Tiirkiyeye ihra~ edilecek Bul
gar mallan da 'unlard1r: 
Odun komiiri.i I 0,000,000 kilo 
$eker (kup) 2,500,000 :. 
Ka~kaval p cyniri 80,000 :. 
D omuz 2.000 adet 

Bir dolandtnCJ 13 aya 
mahkOm oldu 

Mehmet Ali ismindc birisi muh· 
telif §ekillerde bir~ok kimseJeri 
kandmp dolandtrmak su~undan 
maznunen yakalamp adliyeye tes· 
lim edilmi~ti. Birinci ceza mahkc
mesinde yap1lan mubakemede 
Mehmet Alinin su~lan sabit oldu· 
gundan u~ ay miiddetle hapsine 
karar verifffii~tir. Kendisi bu kadar 
miiddet te emniyeti umumiy& 
nezareti altmda bulundurulacakbr. 

- lktibu ve terciime hillt mahfuzdur -

- Nereden b iliyorsun ~mea bey) 
~ B. - Silahlanma yan~mdan 1.. 
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Kad1koyiin~~ bir 
nikah 

:<Bat Wah 1 mci aahifedel 
tinda ise gelin 50, 40, 30, 25 ya• 
ftnda veya daha gen~ olur
du. Boyle , seksenini atmif 

hi~ kimsenin nikaht klytlmamt~.
br. Bu hem cle ~ift halinde o)mak 

I Yakup Oemil Di9iD ve nasll oldtlrttldil. 1 

1 Muharriri: M. R. 1 

Kara Kemal bey, o iftar gece
aindenberi Miimtaz beyle arkada~.
lanm mahvedebilmek i~in miim
kun olan her ~areye baf vurmak 
Jaz1m geldigine kani olmuttu. 
Tenkide ve hatta serzenife bile ta· 
hammiil edemiyen «ittihat ve Te
rakki» nin hu «kii~iik efendisi», 
Istanbul fuka tetekkiiliiniin ba
tmda bulundugu giindenberi ilk 
defa o gece a~tktan a~Jga kendi 
tahst istihdaf edilerek bu kadar 
ag~r sozlere maruz kahmfti. 

tfte «ittihat ve Terakki» ye ta· 
alli'ik eden biitiin bu hadiselerde 
. Talat, Kara Kemal beyler)e arka
da~lan, hakmda pervastzca ten
kit etmekten ~ekinmiyen Miimtaz 

bey den intikam almak i~in Y akup 
Cemil bey !lleselesini, miisait bir 
ftrsat olarak telakki ediyorlardt. 

Miimtaz hey, Y akup Cemil ve 
Hakkt beylerin tevkifleri ic;in ile~ 
riye siiriilen sebeplerde alakadar 

olarak gosterilmege ~ah~nhyor, 

fakat ne boyle bir halle ittibam 

edilmesine, ne de tevkifine, En
ver pafanm miimanaah kar~tsm· 
da, cesaret edilemiyordu. 

Miimtaz beyin aleyhindeki de
dikodularm giinden giine biiyiidii
gii goriiliince, Hakkt beyin bira
deri Bald bey, lzmitte Miim-
taz beye haber gonderdi, 

kendisini vaziyetten haher· 
dar etti. Bunun iizerine 
Miimtaz bey meseleyi yakmdan 

goriip ogrenrnek, hem kendi bak
kmdaki ~iipheleri ve iftiralart 

kaldtrmak, hem de, miimkiinse, 

arkada~.lan lehinde te~bbiisatta 
bulunmak iizere derbal istanbula 
hareket etti. 0 giinlerde divant 
harp te faaliyete ba~lamt,, m~v
kuflart istic;vap etmi,ti. Miimtaz 
bey, bu suretle tevkif edilmeksi
zin divam barbe miiracaat ettL 

Yakup Cemil ve Hakkt beyle
rin tevkifleri iizerine ba~tkuman
danhk vekaletinden divam harbi 
orfiye fU emir teblig edildi: 

Meserret otelinde bili<;tima taklibi 
hiikumete te{lebbiis eden Y akup Cemil 
bey ve riifekasJ hakkmda tahkikat ic· 
rasmt emreylerim. 
.Ba~kumandan vekili ve harbiye nazai 

Enver 
Bu emirnamenin zarfmda ve 

bat tarafmda muhteviyatmm fev· 
kalade mahrem olduguna delalet 
eden ii~ ay i~areti vard1. 

Divamharp miralay Nafiz be
yin riyaseti alhnda bulunuyordu. 

Bir de heyeti tahkikiye mevcudu 
ki hu heyet, binba,.t Rtza beyin ri
yaseti altmda ii~ yiizbafi, bir mii· 
laztm, bir de adliye nezareti tara
fmdan intihap edilen miistantik 
Vehbi bey den ( timdi Gala tad a 

Karaka~ hanmdaki yazthanesin· 
de avukat) miirekkepti. Tahkik 
heyeli divan1 harbe tevdi edilen 

ve yabut divam harp~e celbedilen 
maznunlara ait ilk tahkikab ya
par, yani miistantiklik vazifesini 
ifa ederdi. 

Beyoglu miistantigi iken Mab-_ 
mut ~evket pa~anm oldiiriilmesi 
iizerine divam harp miistantikli
gine tayin edilen Vehbi bey, be
yeti tahkikiyede bizzat maznun
lan istic;vap ve istintak ediyor, di· 
ger aza da yalmz dinlemek 
vaziyetinde bulunuyorlar, IS• 

ti~vaba miidahale etmiyorlardt 

Divani harp miiddeiumumiligi
ni Nihat bey (fimdi temyiz mah
kemesi baf miiddeiumumisi), ba,. 
muavinligini Cemil bey (adliye 
vekaleti miisteli.ar1 iken Ankarada 

' 
vefat eden), miiddeiumumi mua· 
vinligini de R~it bey (,imdi An
karada avukat) ifa ediyorlardt. 

V ehbi bey tahkikata ba~lar ba,. 
lamaz, tevkif edilen Y akup Ce· 
mil ve Hakkt beylerden sonra ilk 
it olmak iizere yiizba~I Nevzat be
yi tevkif etmek liizumunu bissetti. 
Meserret oteli i~timamda Y akup 
Cemil beyin ba,hca ibtilal arka
da~.l mevkiinde bulunan .Nevzat 
beyle diger maznunlarm da tev· 
kif edildiklerini yazmt~bm. An
cak Nevzat beyin tevkifi o za
man dikkate ~ayan bir ~ekilde ce
reyan etmillti: 

Padi§ah saraym kap1smdan 
girince .. 

Miistantik Vehbi bey, Nevzat 
beyi tevkif ettirmek iizere divam 
harp emrindeki inzibat ~avu~la
rmdan iki ki~iyi memur etti. Fa· 
kat Nevzat beyin o giin Sultan 
Retadm maiyetinde olarak Bal
mumcu c;ifligine (~) gittigini og
renen inzibat ~avu~lar1, ~iflige ka
dar gidip Nevzat beyi tevkif edip 
edemiyeceklerini Vehbi beyden 
sormu,Iardt. Vehbi bey, padi~h 
maiyetinde olarak bulunan hir 
kimseyi, ifay1 vazife ederken, lev
kif ettirmegi hem padillaha kaqi 

1

• nezaketsizlik telakki etmi~, hem 
de Nevzat beyin vazifesini ifa 
ederken tevkif edildigi takdirde 
zuhuru muhtemel bir hadisenin 
mesuliyetine maruz kalmagt dog
ru bulmamt~h. Bunun iizerine 
Vehbi bey ~avu~Iara f.oyle bir 
emir verdi: 

- Saraydan aynlmaymtz, av
deti ~ahaneyi bekleyiniz, zah ~a
hane arabalarmdan inip te sara-

tartile seksenini a'mlf namzetle
rin ilk nikahtdrr. 

Hatta nikah meselelerile alaka
dar olan ve ya,h evlenenleri uzun 

senelerdenberi defterine not et .. 
mif olan bir zat: 

- Bizde bu tarzda fimdiye ka
dar nikah ktytldtgmt habrlamtyo
rum. Bir ibtyiar, zevki i~in bir 

gen~le evlenir, yabut kendisini 

baktutmak i~in gii~lii kuvvelli hi
rile nikahlamrdt. Fakat boyle iki 

ihtiyarm sekseninden sonra ka~ 
rar verip evlenmek i~in miiracaat 

etmeleri ilk defad1r zannederim!. 
demi~tir. 

Diger taraftan evlenecek ~ifti 

gayet yakmdan tamyan bir zat ta 

hize f.U mali'imah vermi~tir: 

- Evlenen erkek ~imdiye ka· 
dar bekar ya,ami~hr. Okumu~, 

alim bir zatbr. Yiiksek bir memu-
riyetten tekaiide sevkedilmi,tir. 

Yirmi senedenberi miinzevi bir 

miitekait hayab ya~arken birden· 
hire evlenmege karar vermi~tir. 

l~in dikkate deger taraft erke· 
gin simdiye kadar bekarhkta son 

' 
derece inat etmis olmas1d1r. 

' 
Hamma gelince o bir kere ev· 

lenmi~, ilk kocasmm omrii vefa 

etmemi,tir. Otuz senedenberi dul
dur. Gerek kadmm ve gerek er· 
ke8'in ikisinin de halleri, vakit!eri 
yerindedir. 

Sekseninden sonra evlenecek 
miistakbel gelin giiveye timdiden 
saadetler dileriz. 
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I BORSA-I 
Istanbul t9 haziran t934 
( Ak§am kapam~ fiatleri) 

Eaham ve TahviiAt 

ya girdikten sonra, Nevzat beyi 1st. dahili 93,- 1~? B.Hamiline 8,2u 

tevkif edip getiriniz! Daha evve), Kuponsuz 1933 • Mt'lessis 57 
hi~ bir. tefebbiiste bulunmaymtz ~ istikrazt 93,75 T. C. Merkez 

tJnitUrk I 2H,95 Banka~l 6G,50 
Ak,am iisti.i Sultan Re,adm • n 28,30 Anadoluhisse 27,76 

aaltanat arabas1 Dolmabah~e sa- • 111 28,30 'l'elefon 11,50 

raymm ciimle kaptsmdan i~eriye Mnmessil I 67,- Terkos 19,.(0 

girerken Nevzat hey de padi~.ahm • II H,65 Qimento 11,60 

arahasmt at iistiinde laldp ediyor· 
• III ,- lttihat de~ir. 16, -

t~ Bankas1 8,25 ~ark • 1,25 
du. Sultan Re~at saray bah~esin- Para ( ~ek flatlerl) 
deki mermer merdhenlerin oniin- s r Paris 12,04,60 o ya 
de arabadan inerek saraya gir- Londra 634: 50 Pratt 

' Berlin 
di. Bu esnada inzihat ~avu~lar1 da Nev York 79,u1,57 M adrit 
Nevzat beye yakla~arak divam Milano 9:?2 Belgrat 

harp emrile mevkuf bulundugunu Atina 83•56 Zlotl 
Cenevre 2 44 50 p 

bildirdiler. Nevzat bey, hi~ iimit B ' ' engo rtlks()l 8,40,10 BUkre~ 
etmediji boyle bir muamele kar· Amsterdam 1,17,16 :Moskova 

64,(14 
19,18,50 

2,08,97 
5,80,90 

84,92,14 
t,21,7il 
8,94,14 

79,61,7{) 
10,90 

flsmda kahnca inzibat memurla- ,~--------------., .. 
rile divam harbe dogru yola ~·k· BOyOkadada gaip kopek 
maga mecbur oldu. 

Nevzat beyin boyle ani bir su· Orta boylu bea1heyaz ve 
retle tevkif edilmesi haberi saray- uzun tUylii siyab gozlU (Volf) 

isminde erkek bir rus kopegi 
da derhal dedikoduya vesile ver-
di ve bu haber Sultan Re~.adm ku· BiiyUkadada iki gUn evvel 

kaybolmu~tur. Bulan §U adrese 
lagma kadar gitti. Bu hadiseyi 

getirdigi taktirde kendisine 
merakla telakki eden Sultan Re- nakdi mtikafat veri)ecektir. 
tat derhal Enver pa~ayl ~aguta· Adres: Biiyiikada Azaryan 
rak dedi ki: yoku§unda merhum Faik beyin 

- Bizim kumandan ne oldu ?, ev1. 
Nerede?. 

Enver pa~.a, Nevzat bey hakkm- T e§ekkiir 

, 
daki bu muameleden haberdar Sultanahmet yangmmda yanan C{!J'&· 

degildi. Padi~ahtan miisaade aldt lanm1z hakkinda gOsterilen insaniyet 
ve ifi tahkik edecegini padi~aha ve nezaketo ve muamelatlmlzda yaptlan 
bildirdi. · teshilat dolay•sile ltimat Milli Sigorla 

~irketi idare heyetine Mtnn samimiye· 
tlmi:zle teli!ekkO.ratimlZln gazeteniz vas1ta· 
sile ibla~ma tavassutunuzu rica ederiz. 

1 '(Devami var )' 

("') Sultan Re~at, aras!Ta tenezziih' 
i<;in Ba1mumcu ~fligindeki ko~ki..ir:e git· 
megi otedenberi adet edinm~!!_ti. ' -

Ata ReCik han 12 numara 
Be hzat Y <.:loduln 

20 Haztran 1934 
~) 

Garip bir tlbbi hadise 

Dahili ·azasi erkek, fa tat 
kad1n kalacak 

Ortakoy ~ifa yurdunda yap1lan ameliyalJ 
hakk1nda Ahmet As1m beyin beyanat1 

Ortakoy ~ifa yudrunda Emine 
hamm isminde bir hiinsaya ameli
yat yaptldtgmr yazmtftlk. Bu me
sele bp aleminde biiyiik bir alaka 
uyandumtfllr. Bunun da sebebi 
f.Udur. Emine hamm ~imdiye ka· 
dar bir esine rasgelinmemis bir 

' . 
hiinsadtr. 

Bu dikkate ~ayan vaka hakkm
da tafsilat almak i~in diin Ortakoy 
~ifa yurduna gittik, Ernine ham
mt ameliyat eden, uzun zaman· 
danberi bu mesele hakkmda ~et
kikat yapan operator Ahmet Astm 
beyle goriittiik. 

Ahmet Astm bey bu emsaline 
nadir rasge]inen ttbbi hadise hak
kmdaki mii~ahedelerini bize f.oy
le anlath: 

- Emine hamm dogdugu za
man akrahast hakmular. Dts te· . . 
nasiil aletleri kadm. Niifusa ken-
disini kadm olarak kaydetmi~ler, 
ismini de Emine koymu~lar. Emi
ne hamm gerek akrabalan, gerek 

tamdaklart arasmda kadm olarak 
kabul edilmi,tir. Kendisi evlenin
ciye kadar hi~ bir fevkaladelik ol
mami~hr. Fakat bir sene evvel 19 
yat.md~ evlendirildikten sonra if 

degitmit. Kan koca bir miiddet 
sonra ,ikayete ha,lamttlar. Zev· 
cenin Jikayeti ,u: .Adet gormiiyor, 
gebe kalmtyor ve bir taktm tika· 
yetJer dahe.. 

Kocanm da buna benzer bir 
~ok ~.ikayetleri var. Maamafih 
buna ragmen biribirlerini ~ok se
viyorlar. Bilbassa Emine ban1m 
kocasma kar~1 biitiin atetile bagh. 

Bir kadmt nsevdigi bir erkekten 
duyabilecegi her tiirlii hissi du
yuyor. Bize adet gormek ve ~ocuk 
yapabilmek i~in miiracaat etti. 
Bakbm. ilk gorii~te hastam tama· 
mile kadtn. Gogiis, el ve ayaklar
dan batka viicudun biitiin aksamt 
kadm. 

Yalmz kastklarmda iki ur var. 

Biraz daha tetkikahm1 ilerlettim. 
Bir kadmm sevdigi bir erkekten 
uzvu yoktu. Mesela rahim yoktu. 

l 

' 

Meseleyi Turk hp cemiyetine tak .. 
1
' 

dim ettim. 
F akat heniiz bir hiinsa vakasl 

karttstnda oldugumu bilmiyor .. t 
dum. Maksadam ameliyatla Emi1 
ne hammtn kadmhk kusurlarJnt' 
tashib, onu tam bir kadm haline 
sokmakb. Urlardan birini c;1ka.r .. 
dtm. Bu bir yumurtahk degi)di. 
Daha ziyade bir erkek busyesini 
andutyordu. Bunun iizerine der~ 
hal ameliyab ilerlettim. Karm a~< 
bm. Karmda rahim ve bir kachn ... 
da bulunmast laztm gelen yumur .. 
tahklardan eser yoktu. ' 

Halbuki benim ameliyattari 
maksadtm ona bagtrsaklardan bit: 
rahim hazinesi yapmak, onu ka• 
dmlattumakh. Kendisinin dahi .. . 
Jen kadmhk uzuvlarJ tamamife 
eksik ve bir ~ok erkek uzuvlarma: 
sabip oldugunu goriince fikrimi 
deji,tirdim. Arbk hastam1 kadm• 
la{.hramazd1m. 0 kadmdan ziya• 
de erkege ~ok yakmd1. 1 

Erkeklerde oldugu gibi husye .. ' 
leri vard1. Erkeklerde oldugu gibi 
berbah, meni yolu ve prostati 
vard1. 

Y alntz eksik olan bir tenasii1 
aleti idi. ~imdi bu vaziyet kar~t .. 
smda hastamt ne yapabilirdim? 
Erkek mi? Kadm mt?. Halbuki 
bir ~ok hiinsa vakalarmda vazi .. 
yet boyle degildir. Erkek hunsa• 
lard a, kadm hiinsalardaki liizum•' 
suz fazlahklar ameliyatla ortad 
dan kaldtrtlmca mesele kalmaz. 
Hiinsa ya kadm olur, ya erkek. 
Fakat Emine hammda i~ boyle 
degildir. Onu erkek yapmak miim" 
kiin degildir. Ciinkii gogsii var• 
d1r. Harici uzuvlar1 kadmdtr ~e. 

' 
tenasiil alti yoktur. 

Tamamile kadm yapmaga illl"" 
kan yoktur. Bunun ictin hasta da ... 
hili azalar1 tamamile erkek oldu• 
gu halde kadm vazifesini gorme"'J 
ie mahkumdur 

Y aln1.z viicudunda geri kalari 
husyeye erkeklerde oldugu gib~ 

bir kese yapbk. Kendisi bu suret .. 
le vaziyetine devam edecektir. 
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istanbul Vilayetinden: 
ldare mecmuasamn 934 senesi temmuzundan 935 aenesi Mayts 

gayesine kadar 11 numarasmm tab"1 20/Haziran/934 tarihinden 
ilibaren 9/Temmuz/934 tarihine kadar munakasaya vaz'edilmi§tir. 
10 Temmu.z/934 tarihine musadif salt gUnU ihalesi yapalacagmdan 
~artnamesini ogrenmek i~in her gun vilayet daire miidiiriyetine 
mUracaat olonmas1. (3337) 

Orta Tedrisat Mualllml olmak lsteyenlere: 

Maarif Vekiletinden : 
Ytiksek Mektep mezunlartndan ve yahut ehliyetname ile Orta 

tedrisat muallimligi hukukunu kazananlardan. O~a tedrisat muallim! • 
olmak isteyeolerin bir istida ve mahalli Maanf 1darelerince tasdikh 
bir fi~ ile 25 Haziran 1934 tarihine kadar nerelerde vazife alma k 
arzu ettikleri tasrih olunmak nzere Veka.Iete miiracaat etmeleri 
ilin olunur. (2953) 

Ziraat Vekaleti Merkez laboratuvarlar1 
Miidiirliigiinden: 

Miiessesemiz Bakteriyoloji lnhoratuvarlara i~in §artnamesi ve~hile 
zirde miktarlan mubarrer bulunan tecriibe hayvanlar1 miinakasai 
aleniye suretile satm ahnacakhr. Taliplerin teraitini anlamak iizere 
Etlikte merkez laboratuvarlan Mi\di.irliigii ile Ziraat Vekaleti Baytar 
Umum MiidiirliigU 1kinci ~ube MiidUrliigiine miiracaatlan mi.inakasay:~ 
i~tirak edeceklerin 4 Temmuz 934 <;ar§amba giinii saat 15 de 
Vekalet Muhasebe MiidiirlUgUnde mlite~ekkH Komisyonda baz1r 
bulunmalar1. 500 adet Kobay, 200 BliyUk beyaz fare, 350 adet 
Beyaz fmdtk fareGi1 350 aclet Te.v~an, 50 adet Yabani Tav~an. (3074) 



20 Haziran 1934 AK$A:M 

GONVN MESELELERI 

GUN HABERLE Fransa -Italya 

Bir Yunan futbol 
taktmr geliyor 

Galatasaray ve Be§ikta~la 
iki rna~ yapacak 

Temmuzun ilk haftasmda bir 
ka~ rna~ yapmak lizere ~ehrimize 
Panatinaikos Yunan tak1m1 2ele· 
c:ektir. 

Yunanh futbolcular ilk ma~lanm 
Be.$ikta~, ikinci ma~larma Galata
saray futbol tak1mlarile yapacak· 
lardtr. 

Gclecek talam kuvvetli oldugu 
i~in futbolcularam1Z bu ma~ara 
ehP.mmiyet vermektedirler. Gala· 
tasarayhlar §imdiden hazirlana
yorlar. 

Galatasaray 
kaptaru Niha( 
hakkmda: 

kliibll 
bey ba 

umumi 
ma~lar 

- <;ok ~al1~mak lazam. Raki· 
bimiz kuvvetlidir. Maamafih iyi 
bir netice almak umidindeyiz, 
diyor. 

Yunanh sporcularla beraber 
bnzt Yunanh atletlerin lstanbula 
ge rueleri mubtemeldir. 

Davis upast ma~lan 
Paris 18 (A.A.) - Davis ku· 

past ma~larmda Avusturalyah Krav· 
fort ile Kuist 6/3,6/4,5fi,416,6/3 
ile Borotra ve Brunyonu yenmi~· 
lerdir. 

Avusturalyamn bire L:al'fl iki 
galibiyeti vard1r. 13,000 seyirci 
ma~ta haz1r bulunuyordu. 

Pancar mahsulii 
<;tkanlan fena haberler 

dogru degil 
Evvelce yazdtg1m1z gibi, bu sene 

Trakyada hava ve yagmur vaziyeti, 
pancar z.iraati i~in iyi ge~memit· 
tir. Maamafih Trakyada pancar 
mahsuluniin ge~en seneye nazaran 
pek az oldugu hakktnda ortaya 
~1kan haber)er dogru degiJdir. 
Henuz mevsim ge~medigi i~in 
mabsul hakkmda kati bir hiikUm 
vermek dogru degildir. Nitekim 
bir ka~ giin evvel yagan yagmur
lar mnhsul iizerine iyi tesir yap· 
m1~hr. 

Trakya pancar zeriyab sahas& 
pek geni~tir. Bu sene Edirnede 
de pancar zeriyab yaptlmi~br. 
Bilhassa Edirne pancarc•larJ, su
lamo tesisata sayesinde kura!dJgan 
tesirJerinden kurtulmu~lardtr. 

KUqUk itil!f konferansr 
Biikref 18 (A.A.) - K~iik iti

lif daimi meclisi, saat 10,30 da 
hariciye nezaretinde toplanmtt
ttr. i~timaa M. Titulesco riyaset 
etmi,tir, hi~ bir teblig nevedil
memi~tir. 

l~timatn hitammda M. Titules
co, kralm sara}'lna gitmittir. Saat 
13,30 da bir ogle yemegi verilmit
tir. Yemekte ii~ hariciye naz1n ile 
murahhas heyetle1 i azas1 haztr 
bulunmu~tur. 

Oniimiizdeki celse, saat 17,30 
da aktedilecektir. Celseden evvel 
M. Benes ile M. Y evti~ saraya gi
derek defteri mahsusu imzala
miflar ve me~hul asker abidesine 
~elenk koymu,lardir. 

Herglln blr ata sOzQ: 

Ser~eye .:; 

Fronstz - Alman 
miizakeresi 

Ba~hyan miizakere bir 
netice veremiyecek gibi 

goriiniiyor 
Berlin 18 - Almanya hiiku

meti tarafJttdan yar1 resmi vazife 
ile Parise gonderilen hariciye me
murlarmdan M. Rippentrop Fran
stz hariciye nazuile goriifmiit-tiir. 
Alman memuru silahlan btrakma 
meselesi hakkmda bir takun ta
leplerde bulunmuttur. FranslZ 
hariciye nazut, Almanyamn bu 
talepleri Milletl~r cemiyetine ve
ya silahlan btrakma konferansl· 
na arzedebilecegini soylemi,tir. 

Alman gazeteleri bu haber iize· 
rine kopiinnii,Ierdir. Welt Montag 
gazetesi diyor ki: «Bu haber dogru 
ise adeta bir istihzadtr. ~iinku 
Hitler - Mussolini miilakatlm mii
teakip ne~redilen tebligde Alman: 
yanm ancak hukuk miisavah esas 
kabul edildikten sonra Cenevre
ye donecegi bildirilmi~ti.» 

Paris 19 - Parise gelen Alman 
dipJomah M. Ribbenrop ba~vekil 
ve hariciye naz.trile gorii~tnii~tiir. 
Alman murahhas1 hukuk miisa· 
vatmda rsrar etmif, FransJZ bari· 
ciye naz1r1 bu husustaki fikrini 
17 may1s tarihli Franstz notaSJnda 
izah ettigini bildirmi~tir. 

Bu mulakatlar faideli olmalda 
beraber miihim bir netice verme
mi~tir. 

Tecrit kamplar1 · 
Lehistan hiikumeti ~iddetli 

tedbirler ahyor 
Var~ova 19 (A.A.) - Matbuat . ' 

miimessillerine beyanatta bulu-
nan bafvekil M. Kozlowski, tecrit 
kamplarma ail nizamat ahki.mt· 
mn gayet ~iddetli olacagmt, ~iin
kii bunlarm ahlak tashihi i~in ih
das edilmit olduklarmt soylemittir. 

Umumi emniyeti ihlal etmek 
tehlikesini arzeden ethas hangi 
fnkaya, dine ve milliyete men
sup olursa olsun ve i,gal etmekte 
olduklar1 memuriyet ne kadar 
yiiksek bulunursa bulunsun tevkif 
ve bu kamplarda hapsedilecek
lerdir. 

Almanyada sthhi ofmtyan 200 
bin ev yrkthyor 

Berlin 14 - Nasyonal sosya
list ftrkasmm uk siyaseti ile it· 
tigal eden -fUbesinin nefriyahn
da ikametgah meseleleri ile niifus 
siyaseti arasmdaki stkt munase
betlerden bahsedilerek bodrum· 
larda ve gayri s1hhi vaziyetler
deki 200 bini miitecaviz ikamet
galnn ortadan kaldtrtlmast lii
zumu ileri siiriilmektedir. Bu te
•ebbiislerden istihdaf olunan gaye, 
iktisadi olmaytp halk1 daha iyi ve 
sthhi ikametgihlara oturtmaktJr. 

M. Barthou 8Dkre1e hareket etti 
Paris 19 (A.A.)- M. Barthou, 

refakatinde ~omanyanm Paris 
sefiri M. Cesiano oldugu halde, 
diin aktam Bukrete hareket et
mi~tir. 

FranSJz - ltalyan miinaseb h bir tiirlii 
iyil~mniyor... Vakit vakit, sarfcdilen 
uzun gayretlcr netic.csinde, iki taraf 
arasmda bir samimiyet havasl eser gihi 
oluyor. Fnkat !<ok zaman ge~meden 
gene ha~ a degi~yor, orta118't hulullar 

kaplayor. ¢Latin karde~ligi~ . cnk he-
r berligi» gibi sozler bir ti.irlii bu bu
lutlan dagttamtyor. 
G~en hafta ltalyada umumi h rpte 

F ranSIZ cephesinde olen italyan goni.illii
lerinin hattrasmJ nnmak i~in mcrasim 
yaptlmt~tt. Bu merasime F ranS!Uardan 
bir ~ok miihim ~hsiyetler i~tirak etti, 
nutuklar irat ed.ildi. Tabii dostluktnn 
uzun uzadwa bahsedildi. Fakat, her 
defa oldugu gibi, bu sefer de bir had.ise 
bi.itiin bu dostluk sozlerini unutturdu. 

.Yeni hadise halyantn otuz be~er bin 
tonluk iki biiyiik :r.Jrhh in~stna karnr 
vennesidir ... Fransa ile hnlya. miiddeti 
gelecek sene hitecek olan Vn~ngton 

bahri itiliift mucibince o tarihe kadar 
nncak ( 70) bin tonluk Ztrbh nptuabi
lirler. Bunu isterlerse bir gemi. isterlerse 
iki, u~. daha fnzla gemi olarak yaphr· 
mnk bakkmn maliktirler. Yalntz bun· 
lann mecmu tonu 70 bini g~miyecektir. 

F ransa ve !talya, bu miisaadeye r g
men uzun miiddet znhh yaptnmngn ya

na~madtlar. Fakat bir giin Almanlar 
1 0 bin tonluk Cep z1rhhsm1 yapmca 

Franmzlar buna mukabele it;in 26 bin 
tonluk Dunkerque ism'nde bir ZIIhh in· 
~asma ba~ladtlar. Bunu muteakip ayni 
sistem bir ziThlmm in~asma tClebbiis 

cttiler. 

ltalya bir miiddet hi~ !;>ir hareket ese
ri gostennedi. F aknt iki F ronSJZ znhliSl· 
nm in~c st ilerileyince birdenbire 3S er 

bin tonluk iki zuhh in~smn karar \ erdi. 
i~te bu haber Frans1zlar1 heyecnna 

dii~iirdii. F ranstz gazcteleri diyorlar ki: 

cBiz bu iki gemiyi Almanyaya kar{U ya
ptyoruz. italyanlar ise sebepsiz yere iki 

znhh in'a ediyorlar. Bu Zlrh!Jlann 35 er 
bin ton olmast s1rf Akdenizde tefevvuk 
ternini i~indir. Ortada ba~ka makul hi~ 

bir v~ile yoktur.~ 
Journal ga:retesi daha ileriye giderek 

diyor ki: cltalyanm, Cene\prede ile.ri siir
diigiimiiz emniyet politikasma kar~n kati 
muhalefetinden sonra bu hareketi geli~i 
glizel.degildir. Bir tarafJan hararetli kar
de,lik teazhiiratt yaptl1rken, diger ta· 
raftan filiyat ile bunlar tekzip ediliyor.:. 

f'rans1z gazetelerinde heyecan de,·am 

ediyor. Bu hadiSt'nin iki hukumet mii
nasebatmda soguk hir tcsir yapacagt 
~iiphe.sizdir. 

Alman moratoryomu 

Amerika hiikiimeti ~iddetle 
protesto ediyor 

Vatington 19 {A.A.) - Hari
ciye naztn M. Hull, ha.rici bor~
lar hakktnda Almanya tarafmdan 
bir tarafh olarak ittihaz edilen son 
karart ,iddetle protesto etmesi 
i~in Berlindeki Amerika sefirine 
talimat vennittir. 

Amerika hiikiimeti, Amerika 
vatandatlarma diger memleketler
den daha az miisait hir muamele 
yaptlmastna matuf her tiirlii ihare
kete 'iddetle itiraz edecektir. 

Fransaz-Aiman ticarl mOzakeratl 
Paris 19 (A.A.) - Franstz ti

caret heyeti murahhasa:s1 20 ha· 
ziranda Berline hareket edecek
tir. 20 kimunusanide feshedilen 

ve muvakkaten o zaman uzattlan 
Franstz - Alman ticaret itilafmt!l 
miiddeti 30 haziranda bitmekte
dir. Murahhaslartn oniinde az za
man kaldtgi i~in itilafm yenidcn 
temdidi laztm gelecektir. 

... c;ubuk beredlr r..; 

Edebi miiB«habe: 

• 

ln§irah 
S1cak bir giinde giine~le kavru

lan !:lplak bir yolda yiiriir, yiiriir, 
nefes alacak bir ko~e, cigerlerini
ze bir par~a serinlik tesliyetini 
vereceL: bir ye\'illik beklersiniz, 
birden oniinuze alttnda stgmtla
cak, dinlenilecek bir golgeligin in
firahmi veren bir aga~ bulursu· 
nuz; ve bu in,irah noktasmda du
rur, hemen oractga ~oker, terinizi 
siler, yanan cigerlerinize taze bir 
hava verirsiniz. 

Y olumun iis!unde bu in~irah 
noktas1m vakit vakit buluyorum. 
lfle biri: Sabri Esat. 

Bu imzay1 en evvel «Muhib 
mecmuasrnda aordiim, ve hemen 
manzumelerinde beni alakadar 
eden bir hususiyetle, bir tahsiyet
le dedim ki: - J~te bir sanatkar, 
sade bir sanatkar, bir hiinerver 
degil, ayni zamanda bir tair ... 

Bende uyanan alaka ile bu im· 
zanm sahibi hakk1nda malumat 
edinmege ~ah,ttm. Onun gen~, 
heniiz ilk tahsil devrelerini bitir
dikten sonra yiiksek tahsil yapmak 
i~in garp irf n merkezlerinden bi
rine gidecek, galiba gitmi~, oldu
gundan haberdar oldum. 

En evvel bu imzaya nazan dik:
katimi celbeden manzumelerinden 
biri «Koyiimiin gannda» serlev
hah tasviri olmu~tu. Bu sadece bir 
tasvir, bir koy mevkifinin bir lev
hast idi ki bet on kalem darbesi
le, iic; bef te,bih. ile hayalinizin 
oniine yaftyan bir manzara geti
rir. Sanatkar ancak f1trahnm sev
kile, hi~ araytp bulmak zahmeti
ni ihtiyar etmemi~ te yalmz gozle
rini yumarak i~inde kayna,an ha· 
trralardan tesadiifle, levhastniD 

otesine berisine lcii~iik renkler 
serpmi~tir; ve bunlarla siz derhal 

tasvir olunan ~eyi gorur, onu ha· 
yalinizde bir sihir ziyasile tutu~a
rak ya,tyor bulursunuz; bu oyle 

bir hazdtr, oyle bir telezziizdiir ki 
bu da bir nevi f.iirdir, bunu o ku
~iik manzumede hissettim, husu
sile hi~ beklenmiyen, umulmtyan 

yerlerden almdigtna, ve vehleten 
pek garip go1·iinmekle beraber on
lardan daha iyisinin bulunamtya· 
cagma hiikmedilen tetbihleri, sua 

sua, adeta biribirini kogaltyacak 
geliyor gorduk~e, bir zevk tahas
siisii dudaklar1ma bir tebessiim 
suretinde inikas ediyordu. 

«Dagdan daga bir ip gibi geri
len 1shk» size trenin diidiigunii 
ihtar eder, «Tiiyleri diken diken 

olrou~ bir kedi gibi yuvarlak cam
larJ parhyan gar» - «Birden baca
lardan ftrhyan leyleklere benzeti
len dumam> - «Belinden iki par~a 

olup kopuverecek zannedilen, str· 
rna ceketli, beyaz ~oraph bir utak 

vaziyetinde, trene yol go:steren bo
yah itareb, hep boyle, asia hahrt· 
mza gelmiyen, fakat hir kere tair 

tarafmdan bulunup ta size veril
dikten sonra «evet, tamamile oy
le ... » itminanile zevkinizi mem
nun b1rakan bu te,bihler hirer hi
rer koyiin garrmn biitiin hututunu 
~izer; arbk bu kii~iik levha sizi · 
oraya, o ko,eye gotiirmiit.tiir; hi~ 

yorulmadan, koltugunuzda s1cak 
yeri terketmeden koyiin gartnda 
bulunmak ve biitiin bu teferriiab 

orada gonnek lezzetini duyarst
mz, ta nihayette levhay1 ikmal 
eden bir kii~iik fey daha vard1r; 

kii~iik, fakat oyle miihim ki eger 
o olmasaydt levha tamamiyetini 
bulamtyacakll. 

SaJ.ife S 

noktas1 
Ko:, Hi kadm ~tk1~1r memura gurliyerek; 
Dah iyi dinlcmek mnksadile bir, orde'k, 
Kofnsmt ~rkanr kolundaki sepetten. 

Sabri Esad1 yiiksek tahsilini bi· 
tirip memleketine dondiikten son
ra fahsan tarudtm ve bir saatlik 
miisahabe ile gordiim ki bu gen~ 
adam ya~mm mahdut seneleri i~i
ne ne kadnr irfan sermaycsi, rii
yet ve telakki isabeti srk•thrmak 
mumkiinse ona muvaffak olmuf, 
ve bilgisine taassupla yaplfiP kal
miyacak, ba\lka gorii,Ierin riiyet 
zaviye ine ge~erek bir de efya ve 
efkan o ko,eden tetldk ihtimalini 
reddetmiyecek kadar insaf felse• 
fesini rehber edinmit tam mana
sile bir miinevverdir. Bana man
zumelerinden terekkiip eden ilk 
risalesini h1rakarak gitti. Belld bir 
senedenberi bu risale arasn a elin 
bilaihtiyar uzand1g1 bir yerde du
ruyor. Bu satlrlart yazarken gene 
onu ~ekip aldtm, ve tesadiifen 
bir yapragmt ~evirdim: 
U~ktl, odamda n)•nk seslerini dinll'rdi. 
Ve golgeler i~inde uzar ve serinlcrdi, 
Y ngmur nltmdn ~akt! yollnr gibi hislenm. 
Bir gect! kntarile knybolan ved gibt, 
Dumnndan silinirdi, sularda sada gibi, 
Ayn lann it;inde konu!,lan akislerim. 

Goziime ili~en ,u iki lehinde ka-
fiyelerin umulm1yan bulunu~lart, 
tetpihlerin hayali ihya hususun
daki kuvveti, hele muhtelif stklet
te hecelerin istifindeki ahenk ve 
turup, bunlar hep olgun bir sana· 
tm biirhanlandtr. 

Gene oyle tesadiifle ii~ be~ yap.. 
rak ~eviriyorum: 
Billurdan akvaryotnun sanki mermcr 

bir liman, 
Perde k1mtldaymca ic;inden :z:amnn 

zamaa 
Uzaklaftr golg~den yelkenlilerle mu,lar, 
Ve ben i~ s1kmllmt boylece oynlanm: 
Saks1m1n golgesinde gezinir ri.iyalartm, 
VaTSJn atottk usti.ime kilitlensin dort 

duvar, 
Si.iziili.ip bu sulann pnrlak mahfazo md , 
Uzun yolculuklanm ne yapsm akmn

sm da: 
Odnmda bir saksile billur bir akvaryom 

vnr. 
Kii~uciik odasmda, bir sakst ile 

i~indeki bahklarla bir akvaryom 
yanmda uzun seyahat riiyalarma 
c;tkan 'airin hayaUne siz de mcm
nuniyetle ittirak ediyorsunuz, ve 
nefsinizi sanahn bu fiisununa 
kaphrmaktan hi~ mii~teki degil
smtz. 

Be, alh yaprak daha sonra: 
~air hayatma hatime vermek 

ihtimalini dii~iinerek o feragat 
dakikasm1 takip edecek safhalan 
dii,iini.iyor ve diyor ki: 
<;nrpncak parmakltga scdyeclen tn~an 

omzun, 
Yuvarlannn bir iplik yumngt kadar uzun, 
Bir damla kan inecek mcrd1veni ar· 

knndan. 
Y almz bu ii~ mtsrala, yalmz 

merdivenden yuvarlanmtf bir ip
lik yumagt gibi damla damla inen 
kan izindcn koca bir levha goru
yoruz. l~te sanat budur, evvela 
hususi bir bakifla gormek ve onu, 
ne kadar hususi olursa olsun, ba,
lcasma pek tabii bir f1~a darbe
sile gostermek. 

Buna ~airden iki misal daha ala
ytm: ~air bir gezinti yaptyor, yap
yalmz ... Haytr, baktnlz sizi de na· 
stl beraber gotiiruyor: 
Ellerime cebimden ba~ka yer olma:rmca. 
Nastl turn agat;lar gidt;rse yol bo) unca, 
Ben de ayni siikunla g;der ·ve sa~1klarun. 

Boyle yuriirken, yalntz, iki kat bukii
lerek. 

Dudag1mdan bir \lerbet halinde doki.i
lerek, 

Arkamcla bir iz gibi si.iriiniir tshklanm. 
Bu son tetpihin giizelliginde 

biraz durur ve o bir ,erbet halin
de dokiiliip siiriiklenen tshldan 
adeta vehmen dinlersiniz. 

(Devamt 6 met sahifede) 1 
Halit Ziya Us:c:akizaJe 



Sahife 6 

Edebi miisahabe 
(Bat taraf1 5 inci sahifede) 
Seri bir tren yolculugunda, p.ir 

kim bilir ayr1ld1gl yerde nas1l ha
bralar h1rakarak, kotUP gidiyor. 
Bakintz, bu yolculugu tasvir eder
ken - par~ay1 tamamile zikretmek 
iaterdim • ne diyor: 
Benzer tren diidiigii uzun ]urba<; aesine; 
Bir lcoylU arahas1 uzak1a.su tersine, 
T1pk1 geriye donen hntl;alarun gibi. 

~airde en ziyade nazar1 dikka-
te ~arpan, vezninin ahenginden 
aonra, lef.pihlerin ititilmemif, go
riilmemi' membalardan ahnmasm
da ve hemen daima giizelliginde 
ve inceligindedir. Yalmz her ibzal 
edilen giizellikler kabilinden bun
lara hemen her ad1mda tesadiif 

ettik~e bir sagnak altmda gibisi
niz. Sanatkar kaleminin ucuna 

kendiliginden gelip ilifen bu tet
bihlerin giizelligine o kadar mef
tundur ki onlan miimkiin degil 

terkedip fedakarhk gosteremiyor. 
Bu bir kusurdur, naz1mda bizi bir 

dereceye kadar oyahyan bu meb
zu}iyet nesirde, giizelliklerine rag
men, adeta k1zdniyor. 

Bunu kendisile goriitiirken soy
lemekte mahzur gormedim, bura
da da kaydediyorum. Ben bu iti
razimt soyleyince 0 derhal teslim 

etti, zaten kendisi de bunu farke
diyormu~, ve giilerek: «Ne yapa· 
:y1m? Bunlar hatrnma geldik~e 

silkip bir tarafa atmak kuvvetini 

bulam•yorum» dedi. Dogrudur, 
hunu yazt yazanlar hep bilirler, · 

fakat imsak imkam bulunsa ne iyi 
olurdu! 

Sabri Esatta ha~ka ufak tefek 
kusurlar da yok degil. Mesel.i. baz1 

kelimelere meftuniyeti ve bunla
nn uyanduacai• hayale fazla mii
racaati. Esnemek bu kabildendir. 
Onda duvarlar, yataklar, deniz
ler, daha bilir miyim neler, hep 

esner. Diger bir kusur da baz1 ke
limelerin yanht teliffuzu binaen
aleyh yanh~ imlasidir. Buna misal 

olarak pancor kelimeaini zikrede
cegim, biz pancur deriz. 

Bu kusur tadadmda gecikmiye
cegim, zaten o biiyiik meziyetle
rin yamnda boyle ufak tefek na
kisalarm ne hiikmii olabilir? Her 

halde yeni neslin istikbal i~in, 

hatta bugiin i~in, pek biiyiik sevgi 

ile amlacak iaimlerinden biri Sabri 
Esattir. Bunda hi~ fiiphe edilemez. 

Halit Ziya u,,akizade 

Hayvan ihracat1 
<;ar~amba giinii lzmirden Pireye 

hareket eden Ege vapurile Yuna• 
nistana 730 11g1r, 590 koyun, 15 
heygir ve 498 kuzu ihra~ edil· 
mi§tir. 

Cuma gunu, lzmirden Maltaya 
hareket eden Alman band1rah 
Angura vapurile de 300 dana 
Malta adasma gonderilmi~tir. 

Simavda yeni bir le§ekkDI 
Simav 17 - Kii~iik Bursa na· 

mile maruf kazam1zda ge~li~i 
korum:1k maksadile yeniden bir 
.. Gen~ler Evi , te~ekkUI etmi~, 
ldare heyeti mualJim ve memur-
lardan mUrekkep olan bu te~ek· 
knl halkimlz tarahndan biiyUk 
bir alika ve takdirle kar~alanmaf• 
br. Gen~ler Evi ~ok lou zamanda 
meydana getirdigi aaz heyetlle 
ilk konserini dUn nktam vermlf 
pek fazla alka~lanm1~hr. 

Serbes yDzme rekoru 
Libertilak (V atinglon bUkumeti) 

18 (A.A.) - Jak Medida, 500 
yarda aerbes yiizme dtinya rek~ 
runu 6 dakika 25 aaniyede kar· 
mt§br. Evvelki rekor 6 dakika 
40 aaniye ile Baster Kraba aitti. 

AK$AM 20 Haziran 1934 

Memleket haberleri 
"'~: lokuyucu mektuplarll 

I 

h ... 

Adanada yaz geceleri 
Hangi -·sokaga sapsan1z bu sesi 
i~itirsiniz : Tiirk biras1ndan i~ ! 

Adana 14 (Hu· 
ausi) - Hararet 
derecesi gOnette 
56... Adana ya• 
myor. Sokaklar 
oyle llcak, oyle 
s1cak ki; yOrfir· 
ken sacak ha va 
dalgalarma ~ar
payoruz: 

Halk, gUne~ 
gruba yaklattr• 

ken baglara, bah- '\i~~~d!:l 
~elere, dam lara , I 
hir su keoanna, 
a g a ~ altlarma 
s<>kon ediyor. Bu· 
ram buram ter· 

rak battna i~ll· 
yen aacaga abyor 
·ve dioleniyor. 

Yaldaz parkta 
gece ~ok nefis
tir. Seyhao, Y1l· 

daz parkanm ooUn· 
den derin ses
lerle ak1p gider. 

' Sularda y•ldaz
laran oynadtiJoa 
goriirsiiniiz ••• Set 
boyundan bir~ok 
golgeler nehre 

f vurur. Nebir sanki 
' : bir sinema perdesi· 

liyoruz ve baz1 Adanada Yaldtz parka ve aaz heyetl 

j dir. Bir~ok manza· 
ralar sularda sal
lamr, aallanar •• 

saatlerde 6yle oluyoruz ki, 11cak~ aokaga aapsan1z bu aesi ititirainiz: 
tan hemen Seyhaoa dalmak iati· - At•lamad1r ha , a,•Iama ••• 
yoruz. TUrk birastndao i~ I 

~ehirde miithi~ buz sarfediliyor. 
Kilosu iki kuru~ken evvelki giin Bu y•l Adanada yaz ~ok tid· 
bir aralak 25 kuru~a kadar hrladJ. detli batladr. Saoki aam ye1lerine 

tutulduk. Gnu aoluncaya kadar 
Buyaocalara, ayranctlara, terbet ceheonemi saatler ge~iriyoruz. 

satanlara adam ba,anda raathyoruz. Maamafib bu firaku vaziyet 
Hartl haral ~ah~1yorlar. Halk, TOrk vaziyet aktama dogru dagahyor 
biras1 tabir edilen ve boyle toh· ve balk Seyhan sahillerindeki 
ret kazanan a~alama buyaaa kiS· parklarda aulara dalarak, aga~ 
piiklii kopnkln ~ekiyor. Hangi altlarandafci masalara yaslana• 

•• 
Uziim incir 

lzmirde Ancak 300 ~uval 
stok kaldt 

lzmir ticaret odast, mevsim 
iptidasmdan timdiye kadar iiziim 
ve incir sabtlan hakkmda mii
him bir rapor hazrrhyarak iktisat 
vekaletine gondermittir. 

Raporu hulasa ediyoruz: 
Mevsim iptidasmdan timdiye 

kadar lzmir borsasmda 48,690,450 
kilo iiziim sablmlfhr. G~en ae
ne ayni tarihte 54,180,087 kilo 
iiziim salllmt~h. 

Mevsim iptidastndan ,imdiye 
kadar lzmir limamndan muhte

lif ecnehi memleketlere 55,421,061 
kilo iiziim ihra~ edilmiatir. 

' 
Ge~n senenin ayni tarihine 

kadar 58,172,721 kilo iiziim ih
racah yapllmtfh. 

Mevsim iptidasmdan fimdiye 
kadar lzmir borsasmda 19,754,860 
kilo incir sablmiflar. G~en ae· 
ne ayni tarihte 15,416,978 kilo 
incir satalmtfh. 

Mevsim iptidasmdan timdiye 
kadar lzmir limantndan muhte-

lif encebi memleketlere 26,532,469 
kilo incir ihra~ edilmittir. Ge
~en sene ayni tarihe kadar ya
ptlan ihracat 255,816,381 kilo 
idi. 

Arbk incir stoku azaldtgi i~in 
piyasada hararetli muameleler 
olmtyor. FiatlerCie oir miktar 
Cliitkiinlii.k vard1r. lzmirde mev
cut incir stoku 300, iiziim atoku 
12,000 ~uvaldtr. 

--~--

~ocuaunu iildOren blr ana 
yakalandl .. 

Adana 18 ( A. A. ) - Kadirli 
kazasaom Haradalhk kiSyOnden 
Emine isminde blr kad1n gayri 
metro olarak dogurdu~u ~ocu
junu bogarak oldUrmllt ve katU 
ana yakalanarak adliyeye teaUm 
olunmu~tur. 

Otluk kavgas1 · 
Odemi§ civannda iki 

cinayet 
Odemit civarmda liir otluk 

kavgasa yfizUnden cingiSz ogla 
Ahmet nammda biri, , Mehmet 
isminde diger bir genci tabanca 
ile ag1r aurette yaralamatbr. 
Yarab dart gOo sonra olmll~ 
katil de yakalanma~br. 

Gene Odemi§in Beydag nah· 
yesine bagh Kuzudere kCSyll muh· 
tara Ali efendi, daoasaoan hac· 
zinden dolayt aaabiyete gelen 
Mehmet oglu HOseyin taranndan 
tabanca lie oldlirUimiittiir. Katil 
ka~m11tar, tiddetle aranayor. 

Eski§ehirde Halkevi kupas1 
ma~lar1 

Eaki~ehlr 18 (Huausi)- Halkevl 
apor tubesinin koydugu kupa 
ma~lar1na cuma gUnU ba~lanacak· 
br. Ilk defa ldman yurdu ile 
Demir apor ve hava mektebl ile 
tayyare alay takamlara kar~alata• 
caklardar. 

Lik ma~lanna kupa ma~lanndan 
aonra temmuz ayanda batlana· 
cakbr. 

KaramDrsel memurlar kadrosu 
KaramUrael ( Hususi ) - Mall 

aene mUnasebetile her vekiletten 
yeni kadrolar peyderpey teblii 
edllmektedir. 

1nhisarlar memuru Hikmet bey 
Kand1ra kazast lnhlsarlar memur
luguna naklen tayin kahnmlf Ye 
ve lnhlaarlar tuz memuru All Ef. 
tekailde aevkedilmittir. Orman 
daireaine; iki mObendis Ye 6~ 
muhafaza memuru iiAvesile kadro 
aekize iblig edilmittir. 

KaramOraelde ibdaa edilen mUa· 
takil liman memurluguna deniz 
ticaret mOdUriyetlnce Ltitfl bey 
tayin edllmit ve vazifeye baola· 
mr~br. 

.,YalcLz park, ta umumi ragbete 
mazhar olan bir aaz heyeti var. 
Bilhassa, bu beyete dabil bulunan 
ve 0~ senedeoberi Istanbul radyo· 
aunda, Salacak parkmda dinlenen 
Saim beyin kemaoa biiyUk takdir· 
ler kazanmatbr. Hanende haoam· 
lar da muvaffak oluyorlar. 

Adaoada yaz geceleri boyle 
ge~iyor... ~imdi halk , Karata§ 
iskelesinde a~1lacak plija sa busaz• 
lakla beklemekt~dir. 
- Biirhan Sadrk 

lzmir sergisi 
If bankast da sergide bir 

pavyon a~acak 
26 agustosta ·~•lacak olan lz

mir aergiainin girit yerinde degi· 
tiklik yapalmasa kararla,brJlmttbr. 

Paoayaran a~alma giiou olan 26 
agustos tarihi i1 bankasamn da 
onuncu ytl doniimtioe tesadiif et• 
tiginden banka panayarda kura· 
caga pavyonda ba~ard1g. i~lerl 
hakkile te,hir f:decek tertibat 
alacakbr. Bu maksatla 700 met· 
relik bir saba Uzerinde on bin 
lira sarfile biiyuk bir pavyon in~a 
edilecektir. Pavyonun d~korasyon 
l§lerioi miitehassas Kadri bey 
deruhte etmi§tir. -----Mu,ta bir adam vifte ila vuruldu 

Mut 18 ( Husust ) - Memleke· 
tin tanaoma~ ihtiyarlarandan ve 
biricik avc1laraodan Kerim efendi 
arkada~a koyln Celil beyle bir
likte tehlr civarmda ava gitmi~
lerdi. lki arkada1 lstirahat eder
lerken Kerim efendioio elindeki 
~iftenin tetigl · bir aga~ dahna 
takalmtt namlusu koltugu altanda 
bulunan ~iftenin bUtUn aa~mal~r• 
Kerim efendinin kolunu par~ala
m11br. Y arab Qiyarabekir hasta
nesine gonderilmi~ ve goriilen 
IUzum Uzerine kolu kesilmi~tir • 

&azi suyu Eski1ehire getiriliyor 
Eskitehir 18 (Hususi) - Kap

langa daganda bulunan ve Gazi 
auyu deoilen suyun tehre getiril· 
mesi i~io faaliyete ge~llmittir. 
Peroembe gUnil vali, farka reisi 
ve daha bir~ok zevat Kalabaka 
gitmitler ve orada tetklkatta bu
lunmutlardtr. Suyun tehre getiril· 
mesi l~n 300 bin lirahk bir masraf 
yapalacaga tahmin edilmektedir. 
Maamafib bu miktar, istiktafa 
yapan Fransaz olrketinin verecegi 
rapordan aoora tahakkuk ede· 
cektir. 

Drama mObadilleri 
Pendikte oturan Drama miibadillerin• 

den 76 aile reisi namma Mehrnet, Ka· 
mil ve Mehmet efend.iler ~az1yor: 

Biz 450 niifuslu 76 aile, Lozan mua· 
hedesinden sonra Dramantn Zagric; ko~ 

yiinden miibadeleye tahi tutularak lsta1l• 
hula geldik. Sakit hanedandan rnetruk 

biiyiik bir haneye iskan edildrk. Fakat 
iskan edildigimiz evi muahharen bir 
Rum sahn aldJgl cihetle, oturdugumuz 
evi tahliyeye ve sokak ortasmda kal~ 

rnaga mecbur kald1k. 
Dahiliye veka.letinin, vaki olan mi.iracaa .. 

hm1z iizerine, Istanbul vilayetine gon~ 
derdigi 40 14-1980 numarah emirname~ 

sile iskamm1za ha~lanm•tJ ise de bu defa 
da emlaki milliye idaresi i~e kan~rak 

iskamm•z gene geri kalm1"' ve hugiine . . 
kadar hakk.JmJZ ihkak edii!J1emi~tir. 

Binnenaleyh peri~an ve elim hal ve 
vaziyetimizi rnerciinin nazan di.J<katine 
koymamZJ 4$0k rica ederjz, 

[Ak~am: Dramah miibadillerin 
hu mektubunu dahiliye vekaleti
nin dikkat nazarm1 celbetmek 
i~in netrediyoruz, Bu zavalh mii· 
badillerin iskan vaziyeti ne saf
hada oldugunu hilmiyoruz. F akat 
eger bunlarm iddia ettikleri ve~
hile iskan haklan var ise, diger 
miibadil ve muhacirler gihi bun· 
larm da iskan edilmeleri laztmd1r. 
Dahiliye vekaletinin bu zavalh
lann miiracaatini laytk oldugu 
ehemmiyetle tetkik ve nazan iti
bara alacagmdan eminiz.] 

6ayrim0badillere tevziat 
Gayrimi.ibadiJ okuyuculanm1zdan bir 

zat yaz1yor: Gayrimiihadillere bir miiu~ 

dettenberi bono tevzi ediliyor. Fakat hu 
tevziat i~inde ~ok rni.ihim hir nokta unu• 
tuluyor. 0 da her giin hangi numara~ 

dan hangi numaraya kadar tevzint ya--
pJlacagml gazetelerle ilan ey~ 
lemektir. Her tevziat yap1lacak 
numaralan ilan edildigi tak-
dirde hem alakadarlan, sJrnlan gelip 

gelmedigini anlamak ic;in taban tep· 
mekten kurtu1mu~. hem de izdihamm 
oniine ge<;ilrni~ olur. 

[ Aktam: Kariimizin bu mese
lede hakk1 vard1r. Her giin tev
ziat yapllacag1 numaralar gazete
lerle ilan edilirse alakadarlarm iti 
~ok kolayla~.brilmtt olur]. 

Kapkaranhk bir sokak 
Okuyuculannuzdan ismail efcndi ya

ZJyor: 
Senelerdenheri Gedrkpn~ada Tatlr~ 

kuyuda I lattat sokagmda oturuyorum. 
Civanmtz ._ok kalahaltk oldugundnn ~a~ 
hahtan cece saat 24 e kadar biitun halk 
hu sokaktan ge~er. Biiyiik hir derdimiz 
var!. o da ~uqur: 

Sokag1m1zda elektrik ve havn gaz1 
lambas1 yaktur. Geceleri sokagumz zi
firi karanhktn. <;ok rnii~kiiliit ~eki
yoruz. Kumkap1 na.hiye~i buraya bir 
lamba koydurursa hiLi hiiyiik bir dertten 
kurtaracaktn. 

.IRIIIIIIItlltltltlllllllllllttlllllllltltllllltlllflllltlltiiiUtlltiiiUIIIIlUIIIIIU. 

Kastamonuda feyiz ve bereket 
Kastamonu 18 (A.A.) - Bu 

sene vilayet i~inde biitiin mahsul
lerin feyiz ve bereketi ge~en se
nelere nazaran ~ok yiiksektir. Bil
hassa en miihim ihracat mah olan 
elmalarm vaziyeti fevkalade iyidir. 

Bu sene nefis bir fekilde yeti
t-ecek olan elmanan rekoltesi yedi 
sekiz milyon olarak tahmin edil
mektedir. Elma miicadelesinin 
ikinci ila~lama iti bitmi~tir. Bu 
miicadelede merkez ve inebolu 
kazalarmda 130 bin aga~ ila~lan· 
mtftlr. O~iincii ve son olan miica· 
deleye hu hafta batlamlacakbr. 

Alafehir ve E1me kazalan 
zeriyat1 

Ala~ehir kazaamda bu 1ene 
1716 hektar bugday, 4390 hektar 
arpa, 619 hektar ~avdar, 697 hek-
tar bakla, 103 hektar bogrulce, 129 
hektar nohut zeriyab yap1lmtvbr. 

E1menin ka~hk zeriyab ~udur : 
30,000 hektar hugday, 13800 hek· 
tar arpa, 600 bektar ~avdar, 30 
hektar bogriilce, 200 hektar nohut, 
10 hektar afyon. 
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Eski bir hoca ile miilakat .. 
Galatasaray1n "Dazurduzur, u -eski 

habralartni anlabyor? -
v 

parmag~nt kaldtrdi ve sordu .• Hamdullah Suphi 
Tantdtgim hemen biitiin Gala

tasarayhlar bana: 
- Dazurduzurla bir miilakat 

yapsaruza .. Tekmil Galatasarayh
lart alakadar eder. Onun binlerce 
talebesi vardtr. Derler. 

Sahiden de Galatasaray deni· 
Iince akla hemen Dazurduzur ismi 
gelir. Dazurduzur 'Uizim maarif 
tarihimize girmit bir isimdir. Ga
Jatasaraym arabi hocas1 Fehmi 
beyin bu methur lakab1 as1l ismi
ni unutturmu~tur. Bir !toklan onu 
yalmz Dazurduzur diye bilir. 

Dazurdu:::ur hocay1 Eyiibun bir 
ko~esinde Kaptan pa,a kiitiipha
nesinde buldum. Kendisi burada 

haftzr kiitiip. «;ok uzun bovlu. be
yaz sakalh, sert baki,h bir zat. 
Fakat sozii sohbeti son derece ye
rinde, ilminin derinligi daha ilk 
kelimelerinden anlaplan ciddi bir 
ihtiyar. ltte biitiin Galatasarayh

lara zrrt attlran methur Dazurdu· 
zur hoca ile kart• karttyaytm. 

- Galatasarayda tam 30 sene 
h~cahk ettim. Sonra gene kendim 
~ekildim. Ben 0 muesseseye afl• 
kim. Muhterem bir yerdir. 

- T alebeleriniz arasmda bugii
niin methur simalan var mt? 

- Hemen hepsi. .. Tevfik Rii,tii 
beyden maada hemen hemen bii
tiin vekiller heyeti, hepsi de beni 
fevkalade sever. Ben de onlara 
baythrtm. Bilhassa Saracoglu ~iik· 
rii bey az i~insizimi almamittir? 
Ho, izinsizimi tatuuyan yoktur 
ya... Rana bey de ~ok izinsizimi 
almt,br. 

- Mektepte iken bu Dazurdu
zur ismine sinirlenir mi idiniz?. 

- Ni~in? Katiyen. Galatasaray
da lakapstz kimse yoktu. Hatta 
!tingene kar1s1 gibi iaimler de var
dr. Bilakis ben Dazurduzur ismini 
~ok severim. 0 bana hayabmm en 
tath zamanlanndan kalma bir ya· 
digardtr. Hatta benim soy ad1m 
«~araplar» ... ~imdi ismime bu la
kabt da ilave ederek Dazurduzur 
$araplar demek istiyorum. Bir og
lum var, hukuku bitirdi. Hakim. 
Onu da: 

- Kii!tiik Dazur!. diye ~agtn
rim. Kt~lanma «Dazur hamm» de
digim olur. 

Biitiin bunlar mektebimin, tale
hemin bana koydugu ismi ne ka
dnr sevdigimi gosterir. 

- Bu isim size nastl konul
muttu? 

- Dazurduzur zorla, istemiye
rek demektir. Ha!t bahsini okutu
yordum. Orad a « Hervele» bahsi 
vardtr. Hervele oyle bir yiiriiyii,. 
tiir ki bu yiiriime esnasmda insa
nm gogsii !ralkalamr. Bu gogiis !tal
kalama zorla, suni surette olur. 
Talebeden biri sordu: 

- Yiiriirken gogus nastl !talka
lanu? .. Cevap verdim: 

- Dazurduzur ~alkalamr. 
Talebemden Kadtkoylii Nedim 

Mazhar buna mim koymuf. Bir 
ka~ giin sonra stmfta tembel bir 
fehzadeyi derse kaldJrd1m. Sor
dum. Bilemedi_ lzinsiz yazdtm: 

- Ben beklemem, dedi. 
- Ni~in .• 
- Ben pre~im!. demez mi? 
- Sen burada talebesin.. Da-

zurduzur iz \nsizi beklersin .• ciim
lesi agztmdan !;Iktt. l,te o giin-

Galataaarayan methur mualllml 
Dazurduzur Fehml bey 

denberi Dazurduzurum. Bu ismi 
ilk yayan Nedim Mazhardtr. 

- En yaramaz talebeniz kim
di?. Mektebe dair garip hahrala
rtmz var mtd~r?. 

- Ben Galatasaraym kii.pdm
danberi o miiessesede hocahk eden 
Refi efendinin damadtytm. Ka
ympederim hastalandtgt i~in ve
kaleten mektebe .gitmittim. Mii
diir Abdiirrahman $eref bey bir 
daha beni btrakmadt. Hoca ol
dum. Aslen Eyiipliiyiim. Ilk derae 
girdim. Talebe Eyiiplii oldugumu 
ogrenmi,. En arka Strada baktun, 
iki ii!t yaramaz. Sordum: 

- Sizin isminiz ne? Biri cevap 
verdi: 

- Hamdullah .• 
- Bu s1mftan mtsmtz? 
- Hayu .. Fakat sizden istifade 

etmege geldik ... 
Derhal anladtm. Bunlar ilk ge

len hocaya taktlmak istiyen mu
zipler grupu idi. Hamdullah Sup
hinin grupu .. Bu grupun arasmda 
407 Rana (timdi inhisarlar vekili),_ 
Sara~oglu ~iikrii, ~iikrii Kaya, 
timdiki ma~liye vekili Fuat beyler 
vardt. 

Eyiipliiyiill\ ya, biraz sonra bak· 
ttm, Hamdullah parmagmt kal
dtrdt: 

- Efendim.. Efendim.. Horoz
dan kurban olur mu ?. 

- Durup dururken bu mu akh
mza geldi. Evet horozdan kurban 
olur.. Siz kurban bahsini okudu· 
nuz mu? 

- Okuduk efendim. 
- Say bakahm .. Kurban ka~ 

tiirlu olur?. 
Yutkundu. Sayamadi .• Ben say

dtm. Ktpktrmtzl oldu ve biitiin 
mektep zamanmda bir daha agzi
m a~Ip hocaya taktlmaga kalktt
madt. Onu da severim. Mektebin 
zeki yaramazlardandt. Zaten 
ben zeki olmtyanlan sevmem. Bir 

ismim de nedir biliyor musunuz?. 
- Haytr efendim. 
- Kabak~t .. Ktzdtm m1 talebe-

ye en agu IOziim «kabak! » de
mekti. F akat Dazurduzur ismi ka
bak!tthgtmtzt unutturdu. Uslu ve 
halUk talebelerimden biri Hikmet 
beydi. Pankreas .. En sevdiklerim
den biri de Ru,en Etreftir. Cok 
,.akrak !tOcuktu. Mektebi bitirince 
karftma ge~ti: 

- Hocam n~ it yapaytm aca
ba .• muallim mi olsam. diye sor-

du .• Yavrum evveli Rus mektebi
ne boca olmuttu. 0 da !rok izinsi
zimi almtthr. 'Hele mektep mii
diirii Beh~et bey.. Onu o kadar 
atkmtthm ki ,uhe degi~tirmege 

mecbur olmut-tu. Ru,en Etref, Hik
met, Beh.~et, Nedim Mazhar onar 
gruptu. Sonra Necmeddin Sadtk .• 

- Mektepte nastl hir hocahk 
usulii tatbik ederdiniz? 

- Biitiin sene !tocuklan !;Ok st· 
kard1m. Cezalart yagdtnrdtm am· 
ma imtihanda gaddarhk etmez
dim. Talebe buakmak pek ade
tim degildi. Amma oyle ~·Ttl !tiP" 
1ak, hi~ bir fey hilmeden de ge!tir
mezdim. Sonra katiyen kitap kul
lanmazdtm. Hep not. Otuz sene
Iik Galatasaray hocahg1mda elim
de tek bir ders kitab1 goren ol
mamlfbr. 

- ~imdi giinleriniz naa1l ge-
• ? 

~tyor ... 
- Kiitiiphane .. Sonra son giin

lerde felsefeye ~ok diittiim. Bu iki 
me,guliyet. ~imdi biraz sokaga 
~tksam, bir daireye girsem her
gun bet on talebeme rasgeliyorum. 
Ak sakalh olanlar bana soruyor: 

- Hocafendi benim ismim ne 
idi? 

- Numaram ka~t1.. Bunlara 
miimkiin oldugu kadar cevap ver
mege ~ahttyorum. 

Tevfik Fikretten bahis a!t1ldt: 
- Mektebe geldiginin ilk giinii 

idi. Miidiir olarak geldi. Biitiin 
muallimler i!tinde «sizi gorece
gim» dedi. Odadan beraber ~1kbk. 
Ona. o zamanlar «dinsiz» diyor
lardt. Merdivenden !ttkarken: 

- Hocafendi, ben peygamberi 
tarumtyorum. Nastl zatbr fikrim 
yok. Bizde kendisine dair hi!t bir 
eser yok. lngilizce, frans1zca eser· 
Jerden okudum, anltyamadtm. Bir · 

· teY yazm da peygamberi tamya
ytm .• dedi. 

Ben de yazdtm. Verdim. iki giin 
sonra beni buldu. «;ok teJ!.ekkiir 

- Aman, dedi, ders notlarmtz
dan bana hirer tane verin de «Ha
lwn> a gondereyim .. » 0 giinden 
sonra hep notlartmt verirdim. Fik
ret beni !tOk severdi. Mektehe 400 
kurus maaala girmistim. Bir kac , . ' , -
kere maatlrnl artttrdt. 

Dttartda sessiz bir Eyiip ak,ami 
hathyordu. Karftki bacada tune
yen leyleklerin gaga taktmlart hu 
eski kiitiiphaneye k~ar geliyor. 
lhtiyar muhterem hocamn elini 
operek ayrtld1m. Hikmet F eridun 

Bak1r kiiyDne su 
Baktrkoyiiniin en biiyiik dert

lerinden biri de sus~zluktur. Be
lediye, oteden beri BaJurkoyi.i
ne su getirmek fikrinde idi. Fa
kat ~imdiye kadar buna imkan: 
bulunamtyordu. Terkos beledi
yeye g~tikten ISonra Baktrkoyii
ne de Terkos su tesisalt yapll
mast muvaftk goriilmiistiir. Bu-• 
nun i~in belediye ebone olacak-
lann isimlerini tesbit etmittir. 

Abone olanlann miktan Ba
krrkoyiine su vermek i!tin kafi 
goriildiigunden yakmda tesi:sata 
batlanacakhr. Tesisat yapddik
tan sonra heniiz a'bone olmiyan
lann da evlerine s:u almak i!tiu 
miiracaat edecekleri muhakka:IC 
goriiliiyor. 

Sahife 7 

lzmir mektuplarr 

lzmirde deniz sporlart 
ha§ladt, ilk hafta ~ok 

heyecanlt ge~ti 
lzmir 17 (Hususi) _- $ehri

mizde deniz sporu batladt. Cuma ~ 

gunii ilk tetvik musabakalart ya
ptldt. Kurek ve yelken iizerine tan-. 
zim edilen program, bazt noksan
larma ragmen iyi tatbik edildi ve 
iyi netice ~hndt. 
Ge~en sene tarpi yantlarma 4 

kaytk girmit.ti. Bu sene ise 6 ... Ge
Jecek sene, lzmirde asgari 20-30 
farpi bulunacag1 umuluyor. 

Y anflar, Kartryaka sahillerin
de yaptldt, !tOk eglenceli ve heye-
canh oldu .• H~Ie, dit tabibi Ali 
Halim beyle komsiyoncu Ziihtii 
beyin tarpilerinin alabura olarak 
devrilmeleri bu heyecani arbrdi 
ve bilvesile bir ~ok latife ve eg
lencelere yol a~h. 

Zuhtii bey, evvelce de boyle bir 
hadise ge~irmitti. Bunu, biitiin 
sporcular biliyorlardt. Yartttan 
evvel kendisine: 

- Ziihtii - diyorlardt. - Sakin 
bu defa da oyle bir f.eyler yapa
YlM deme saktq? 

Ziihtii bey: 
- Haytr, diyordu, goreceksiniz. 
Evvela filikalar, patalyalar ve 

tayyare y~lkenlileri yantblar. Sa
hil tJkl1m hkbm.. Denizcilik he-

- yeti da vetliler i!tin ayrtca tatlar 
hazulamu; .. Keza, denizde, .. yant 
sahas1 kenartnda miiteaddit san
'dallar, yelkenliler, motorler ve 
kadmh, erkekli biiyiik bir kala· 
baltk ... 

Hakem ve himaye heyetleri Se· 
linik romorkoriinde •• 

Ilk ii!t partilik yaritlar !tok gii
zel ge!tti. Stra tarpi yarltlarma 
gelmit.ti .. 

Lodos, yavaf yavat tiddetini ar
brtyordu. 

Alb tarpi, hakemin diidiigii iize
rine bavalarmt bularak a~tldtlar .• 
Deniz kabanyor, lodos sertletiyor, 
ftrtma ve sagnak alametleri var .• 
Hava, gittik~e karar1yor. 

Biraz sonra denizde, etrafta bir 
giiriiltii koptu: 

- Ali Halim bahyor .. 
- Ali Halim degil, Ali Hali-

min kaplan bulundugu farpi ha
byor .. 

Hakikat ta oyle .. $arpi alabura 
olmus .. Motorler suratle yetis.iyor-. , 
lar .. Ali Halim beyle Hiiseyin kap· 
tan sularda ve sartl havalanan ~ar· 
pinin iistiinde .. Objektifler a!tth
yor .. Ali Halim suda bagutyor: 

- Y ahu.. $imdi fotoraf snast 
m1? 

Her iki sporcu da sJrstklam .. 
Kahkahalar gtrla .• 

- Su yuttunuz mu?. Limon is
ter misiniz? .. Nasi I Ali Halim, su
yun j~j ne alemde .. 

Bir dakika ge!tmemi,ti ki yeni 
feryatlar ha,Iadt: 

- Ziihtii devriliyor .• 
BainfaD bagrifana: 
- Numara 2 ... Hooop yelken

ler suya ... Hooop Zuhtii denize .• 

Kahkahalar daha arhyor. Mo
torler bu defa Ziihtii ve arkada~t
m kurtartyorlar .. Deniz daha serl· 
lef.ti. Dort ,arpiden birinin • ki en 
ileride Refik beyin idaresindeydi -
firtmanm tesirile yelkenleri bo
zuldu, yelken diregi ktrtldt.. Mii
nir beyin 'arpisi !tekilmege mec
bur kaldt .. $imdi yarif sahasmda 
ancak Tahir ve Fuat beylerin ,ar
pileri var .• Denizle tiddetli bir mii· 

Yukar1da yar1' ba,larken, orta 
da 11rtma koptutu suada, &fia 
j'tda All Hallm beyln arkada$• 

batan tarplnln UatOnde 
cadeleye giritmi'e benziyorlar •• 

Zaman zaman iimit kesiliyor: 
- Miimkiin de gil. .. Bitiremiye

cekler.. ICoskoca yelkenliler bile 
bu havada a!ttlamazlar •• 

Tahminler bo~a !tlktyor, 1'ahir 
birinci, Fuat ikinci olarak yartt 
bitti. 

Bundan aonra da Karttyak~ 

ktraathanelerinde ,arpilerin dev• 
rilme hadiseleri tellendirile pul• 
landtrala anlabhyor: 

- Duydunuz mu ya? .. Ali Ha• 
lim yirmi okka deniz suyu yutmut. 

- Ya ... lngiliz tuzu yerine ge
!ter oyle ise .• 

- Ali Halim denize diisunce . 
lastik ayakkabtlarrm frrlahp at-

m•t·• 
- ~arpi yerine onlar m1 yart.-

i,tirak ettiler? 
- Ziihtii, sahile !ttkar ~1kmaz 

ka!tiDlf..• 
- Neden?. 
- lkidir devriliyormu~ .. $imCII 

dostlar etraf1m1 sararlar da mUot 
ziplige ba~lar diye. 

Hiilasa, yar1,Iar ne~eli ge~ti. 
giizel oldu. Y akmda birincilikler§ 
baslanacakbr. 

' 

Bahnmuhiti geven Frans1z 
tayyarecileri 

New York 18 (A.A.) - $ika
godan donen Rossi ile Kodoa 
buraya geldiler. TayyareciJeria 
zevceleri bugiin ~amplen vapuna 
ile geleceklerdir. Dordu de 25 
haziranda ayoi vapurla Fransaya 
doneceklerdir. Tayyareciler hera• 
berlerinde Josef lo Bri tayyare
sioi de parfi:a balinde gotilrecek
lerdir. 

lspanyada ziraat i§Qileri 
grevi bitti 

Madrit 18 ( A.A. ) - Dabiliye 
nazm, ziraat i~fi:ileri grevinio filen 
bitmi~ gibi telakki edilebilecegini 
bildirmi§tir. Vil~yetlerin hemen 
hepsinde i§ler tabii tekil almt~hr. 
Yal01z bazt yerlerde grev ocak· 
lan mevcudiyetlerini devam ettir
mektedirler. 
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AKDENIZDE 
•• u KAKI CILARI 

Yazan: i.SKENDER FAHREDDIN Teftlka No. 88 

Kara Ali, Kanh han~eri beline takarak, geminin 
ba~ albna inmi~ti. Gemiciler aras1nda kimse ile 
§akala§mJyan bir adam vard1: ·Odelek Ahmet 

Kanf1 banverin sahibi kim? 
Murat yeni uykuya dalmttti. 

Birdenbire gozlerini a~mca (Jii. 
zetta) YI yerde gordii. . 

- Ne var, yavrum .. Ne oldun ?. 
(Jiizetta) gu~l(ikle kendine ge

lebildi: 
- Haylltmtz teblikededir, Mu· 

·rat! Pencerenin dJSmda hain ba· 
ktfh iki siyah goz ~ordiim.. Bizi 
tecessiis ediyordu. 0 kadar ~ok 

korktum ki ... 
Murat derhal yerinden fuladi .• 
Palasmt ~ekerek kamaradan 

~tkb. 
Bu Strada diimenci Hiiseyin de 

uyanmt~b. 

- Ne oluyorsunuz ... Bu te1atm 
aebebi nedir? 

Diye soruyordu. 
Jiizetta pencerenin dttinda me~

hu] bir adamm kendilerini gqzet
~edigini soyledi. 

Huseyin kendi kendine soy
lendi: 

- Jiizettanm i~ine dogmu~ .. 
Bu geceki telaf.I ho, degilmi~. Bu 
herifi hulup viicudunu ikiye bol· 
meli ... 

Jiizetta kamara kapismdan dt· 
farrya baktyordu. Murat k1~ gii
verteye ~tkmt~b .. Etrafa goz gez .. 
clirdi.. Karanhkta kimseyi gormek 
miimkiin degildi. 

Murat reis kt~ tarafta dolasan 
nobets:iye seslendi: ' 

- Buralarda yabanci birinin 
dola~hgmt gormedin mi? 

- Hayu beyiro ... 
- Uyumuf olmtyasm .. . ? 
- fnsan dolatuke:q uyuyahilir 

mi? Bu taraftan feytanlar bile 
ge~medi. 

Murat reis nobet~inin yilziine 
'dikkatle bakb .. Bu adam kumral 
bir gemici idi. Halbuki Jiizettanm 
pencereden gordiigii me~hul ada
mm gozleri siyahh. 

Rei,, nobet~i! 
- Dikkat et! Sakm uyuma! 

Etraftmtzda gizli dii,manlar bu
lundugunu tahmin ediyorum. 
· Diyerek tekrar kamarasma indi. 

- Meydanda kimseler yok, Jij .. 
zetta! 

- Minareyi ~alacak olan, kdJ
fam elbette evvelden hazulamn• , 
br. Sabah olunca her ~eyden evvel 
bu adamt 'bulup meydana pkar· 
mah. Y oksa, herif cantmtza ki· 
yacak. 

- 0 akdar korkak olma, Jii:z:et
·ta! Ben kolay kQlay olmem. 

Huseyin ahld1: 
- Aman, biiyi.ik lokma ye, bii

yiik soz soy Ierne, Murat reis! in
san i,inin hatmda ~ah,lrken, boy
le gokten omuzuna bir han~er dii
ter, saplamr ve s:ar~buk oliive
rir. Allah gostermesin amma, sa• 
na bir hal olursa, hepimiz mah
velduk demektir. 

Murat o gece sabaha kadar 
oturdu. 

Y or gun oldugu halde goziine 
uyku girmiyordu. 

Giine~ dogunctya kadar bekledi. 

Ortahk aydm:anmi,tJ. . 
Murat, Hiiseyinin omuzuna sap

lanan kanh han~eri eline alarak 
giiverteye ~1kt1. 

J"ayfalar erkenden kalkarak 

gemiyi temizlemege batlami,Iariti. 
Herkes it- batinda idi. . -
Giiverteyi yelkenciler, bat·-;e 

ki~ altmt da kiirek~il~r ytktyordu. 
Murat ayagma ~izmeleri ge~ir· 

mitti.. Sulann i~inde ilolatlYOr, 
kimseye bir fCY sezdirmeden, si
yah gozlii ve hain bak•th bir ge.• 
mici anyordu. 

Akai feytan .. ! Gemicilerin b'ep• 
si neteliydi. Hepsinin yiizii giilii· 
yordu. i~inden ~ark1 mtnldanan· 
larm, yanmdaki arkadasile saka· 
la~anlarm ~ehrelerinden• ruhlari 
ve diitiinceleri tamamen okuna· 
biliyordu. Hepsi de Murada muti 
ve sadtk insanlard1. 

Murat, eger Hiiseyin ha'disesi 
olmasayd1, Jiizettanm uyuklarken 
bir hayalet gordi.igiine hi.ikmede· 
cek ve bu mesele iizerinde fazla 
me~gul olmtyacakh. 

Fakat, meydanda bir hakikat 
vard1: Huseyin, sahibi me~hul bir 
ban~erle yaralanmitti. 

Ve Jiizetta hayalet gormedigi
ni iddia ediyordu. 

- 0 gozleri nerede gorsem, 
derhal tamr1m ... 

Diyordu. • 
1.: . 

Murat giivertede, gemiciler ara· 
sinda saatlerce dolas.ti. Kendi 
adamlarmdan emin s~nd1gi bir 
ka~ ki,.iye Huseyinin yolda yara
landtgmt soyliyerek, belindeki 
kanh han!reri gosterdi: 

- Bunun kime ait oldugunu bi
liyor musun ?, 

Diye sordu. 

Gemiciler bu han~eri arkadat· 
lardan hi~ birinin belinde gorme• 
mitlerdi. Ellerine aldilar.. Evirip 
~evirdiler. 

- Bilmiyoruz, beyim! dediler • 
Bu han~eri ilk defa sizin elinizde 
goriiyoruz. 

Kara Ali, tayia'hr.m en eskisi 
ve hahn say1lanlarmdan hiri idi.. 
Murada fevkalade sadakat ve 
merbutiyeti vard1. 

Kara Ali, Murat beyin yan'ina 
sokuldu: 

- Beyim, fU han~eri bana ver ..• 
Atagtdaki gemicilerin arasmda 
yere diitiireyim. Bakahm kim al
mak utiyecek. Belki bu suretle ha
kiki aahibini buluruz. 

Dedi. Murat reis, Kara Alinin 
fikrini makul gormii,tii. Han~e.ri 
uzatb: 

- Kaybolmasm .. Bu ifi meyda· 
na ~Ikarirsan, biraz daha goziime 
gireceksin! 

Murat reis, Kara Alinin yanin
dan ayrJlmlf,h. 

Kara Ali han~eri beline taktt .• 
Ve geminin bat altrna indi. Kanh 
han~er, Kara Alinin belinde go
riiniiyordu. Ali atagtya iner in
mez, belindeki han~er herkesin 
goziine ~arpmt~;~b. Kiirek~iler ba
tma iitiittiiler: 

- Ali dayt, g,emide koyun m:u 
kestin? Oglene ~evirme mi yi-

w• ? yeeeg•z . , 

Diyerek giiliitiiyorlardt. 

Ali daytnm belindeki han~erle 
me~.gul olm•yan ve onunla taka· 
la,mtyan hir adam vardt: 

odelek Abmet ... 
(Arkasi var) . . 

Adanada mektep 
sergileri 

Bu sene sergiler ~ok 
muvaffak1yetli oldu 

Adana t\ (Husuai) -Her ytlin 
sonunda ilk mektepler faaliyet 
eserlerini talebe sergilerile halkm 
gozleri online dokerler. Bu sene 
de her mektep bir sergi yapmt!-br. 
Sergi smtf stnf ayrtlmifbr. Mek
tep sergilerini gezdim. Hepsi (U• 
zel, hepsi biiyiik emeklerin, kuv
vetli usullerin muvaffak olmuf 
tekilleridir. 

Size bu mektubumda halka 
ilers olan ve umumi takdir toph· 
yan 5 kanunusani mektebinden ve 
9ayan1 tebrik sergisinden bahse
decegim: 

5 kanunuaani mektebi iyi tale
be yeti~tirmekle methurdur. 

Cumhuriyetle dogan bu mektep 
bugiin tam on bir yatmdadlr. 
Mektebin on bir senelik bir hat· 
muallimi vardar: Miirtide Olker 
hamm .. · Mektep; hakikali itiraf 
etmelidir ki; Miir~ide Olker ha
Dimm y1lmaz mesaisi, hiisnii ida· 
resi ve yenilikleri tatbikte goster
digi yiiksek kabiliyet ve bilgisile 
bugiinkii fayam iftihar seviyeye 
brmanabilmi~tir. Maarif idaresi
nin, miifetti~lerin 5 kanunusani 
mektebi hakkmdaki takdirleri 
biiyiiktiir. 

400 mevcudu olan mektebin bi .. 
rinci smtf (A) tubesinde oyunlu 
tedrisat usulii tatbik edilmit ve 
~ok muvaffak olunmu~.tur. Oyun· 
lu tedrisatta hirinci smtf talebe
lerinin ellerinden ~tkan tedris va
Sltalarmt sergisinin birinci numa
rasmda gordiik. Stmf s1mf usul· 
lere raslad1k. Sergi ders eserlerile 
zengin bir manzara arzediyordu: 

Ziraat aletleri, deri i~leri, al· 
biimler, kolleksiyonlar, pul kol
leksiyonlan, baktr paralardan de
virler itibarile tanzim edilmis 
pa!a kolleksiyonlart, kum itleri: 
mayiat kollekaiyonu, kumatlar 
koJleksiyonu ... 

Bun1ar ikinci ve iic;iincii smif
larm eserleridir. Talebesini bu 
derecede kabiliyetlendiren mual
lim Osman Fikri beyi takdir ve 
tebrik laztmdir. 

5 kanunusani mektebi sergisi.. · 
nin en giizel, en muvaffak1yetli 
taraft Gazi kofCsidir. l~gal ve kur
tuluf. safhalartni tarihi rakamlar
la, reaimlerle bu ko,ede en miies .. 
sir bir ders gihi okuyoruz. Tarih 
dersi hi~ bir zaman bu kadar canh 
okunamaz. 

Miir,ide hamm bu tablolann ta
mamen dogru olmaan, ifgal ve kur
tulu~ tarihlerini tam bir sadakat
le kaydetmesi i~in biitiin belediye. 
lerle muhabere etmit ve her ~ehrin 
i~gal ve kurtulu~ tarihleri hakkm~ 
da malumat almtfbr. 

Mektebin be,inci stmf talebe 
mevcudu 36 dtr. 36 mevcuttan 
(29) u ku:, (7) si erkektir. Hepsi 
de iyi ve pek iyi derecelerde me
zun olmuflardtr. Son stmftan bir 
tek talebenin smtfta kalm1yarak 
mezun olmasJ; mektepteki tedria 
kuvvetini mukemmelen anlatmak
tadir. Betinci stmf muallimi Veh
bi bey geceyi giindi.ize katarak 
~h,mtf ve talebesini tam olarak 
yetif.lirmiye rnuvaffak olmu,tur. 
Mektebin ktymetli ba,muallimi 
Murtide Olker hamnn ve talim 
heyetini tebrik ve takdir ederiz. 

Adanada ~ocuk balosu 
Ordu evinde bilaliahmer menfa

atine tertip edilen ~ocuk balosu 
emsalsiz bir nete ve kahkaha ha
vast i~inde devam etmistir. Mii-, 
rettiplerini tcbrik ve t:akdir lazim· 
dtr. - Biir.h~ S_51d1/j 

~-=~~) 
Hurtit bey aynaya bakti ve 

memnun oldu. Elli ya~inda bali 
giizelligini muhafaza ediyordu. 
Parise ·geldigine de ~ok memnun· 
Clu. Valui can 11tkacak bir fey 
i~in bu zahmete girmi~ti. Fakat 
bir kere geldikten sonra keyif 
'duymamak kabil olmuyordu. Tab
a.ildeki oglu Ferdi Sorbondan 'dip
·loma alacak yerde tamdtiJ klzlar· 
CJ&.n birini ahp lstanbula getirmeyi 

daha miiraccah bulmustu. fste 
Hur~it bey bu miinas:betsizli,ge 
miini otmak i~in bir Paris seya
hatine mecburiyet hissetmisti. . 

Pazartesi idi. Ferdi kendisini 
~rtamba giinii bekliyordu. Og· 
lunu gormeden evvel kendisi biraz 
Parisi gonneyi tercih etti. Otelden 
bulvarlara ~1kt1. Operaya kadar 
yiiriidii. Kahvelerden birine gire .. 
rek bir apertif aldt. Boyle bastbos 
dolatmak o kadar ho~tu ki... . ' 

Sonra kalkb, gene do1a~maga 
batladt. Bir diikkanm oniinde 15 
franga yemek ilam okunuyordu. 
Hur,it bey bunu okurken bir gii· 
zel k1z1n nazarlarile kars1Jasti. 
Ktz pek ho~una gitti. Pari~li ka
dmlarla kolayca ahbaphk peyda 
edildigini bilen Hur~it bey: 

- Matmazel, yemege mi gidi
yorsunuz? diye sordu. 

- Evet, burada yiyecegim. 
- Daha evvel, beraber bir 

apertif almak istemez misiniz? 
Hurtit bey, kar~lSmda apertif 

kadehini goriince daha cesarel 
buldu: 

- Bu aktam beraber yemek yi· 
yebilir miyi:z? Kaz cigerl, jof, 
fampanya ..• 

- Kahil olaayd1 pek memnun 
olurdum amma ... Ni,anhm bekli
yor. Ciddi bir nitanh. Evlenece
giz. 

- 0 halde yarm ak!lam, saa~ 
albda bu kahvede bulu,uruz. 
UnutmayJn: Kaz cigeri, jof, !'iM· 

panya ... lsminiz, matmazel 
-Mimi. 
.Matmazel Mimi bir tarafa ~e

kildi. Hurfit bey yemegini yalntz 
batma yedi. Biraz sonra Mimi
nin yantna bir delikanh geldi. 
Hurtit bey bunu goriince sapsan 
kesildi. 

¥o ¥o ¥o 

Hurtit bey oglunun yanma ~ar
famba giinii gitmege karar ver
mit iken -erte.si sabah odasma 
kottu. Ters hir suratla ogluna: 

- Senin ~u nitan1anman me. 

selesi ile ciddi surette konu~aca• 
gtz, dedi. Bu miinasebetsiz ha
rekete ka111 seni ir§at etmeyi, ba· 
bahk vazife•i telakki ediyorum. 

- Baba, Mimi hakktnda boyle 
bir ,ey soylememeni rica ederim. 

- Soylerim. Paris kaldtnmlarl 
boyle flrfmttlarla do1udur. On
Jar senin gibi aptal ve zengin ec
nebi ~ocuklanm ele ge~innek is
terler. Burada siiriiniirler. Bizim 
memleketimize gelip hammhk 
taslamaga kalkarlar. Bir fey be
'genmezler. BOyle kadmlart insan 
kendiaine karl olarak ahr da mem· 
lekete getirir mi? 

- Baba, sana Miminin boyle 
bir kadm oldugunu kim soyledi? 

- Kim mi dedi? Ben her ofeyi 
biliyorum. Anhyor musun, her 
feyi! Senin bu hammefendi silh
im biridir 1 

- Babat 
- fsbat edecegim. Bu aksam . 

saat alhy1 ~eyrek ge~e Richelieu 
kahvesine gel. Anladm m1? 

Gozleri biraz miyop kumral b1r 
gen~ olan Ferdi, hi~ cevap -.er· 
medi, yere bakti. 

Saat albyt yirmi ge~e kahve-f 
nin oniinde idi. 1~erisi aydmhJC~ 
ve $igara duma01 ile dolmustu. I 
J'itriyerek kaptdan i!;eri girdi: Et~ 
.rafa balnnda. Ona Miminin miina .. 
sebebioz bir k1z oldugunu isbat 1 

edecek hi~ bir feY goremiyordu. ~ 
Bir ka~ achm attl. Gozleri kara•l 
r1yor gibi oldu. Salonun nihaye..' 
tin de, bir kotede Mimi ya~h h il" 
adam ile tath lath konu~uyorcha. 
Kolunu bu yath adamm hoynunaj 
dolamifb. 

Bir ka~ adtm daha yaklash. B~· l 
basmt tamdt. Bunu goriin~e, ad~· 
ta ayaklannm ucuna basarak ka--.. 

· p1ya dogru dondii ve d1,an ~tkh. \ 
Hurtit bey oglunun ~1khgm• 

goriince hesabt verdi, onu tesli y~ 
i~in arkasmdan ko,tu. 

- Ferdi, dedi. Seninle konus• 1 
mak isterim. Sesinde hiizunlii h~l1 
ifade vardt. t~inde adeta oglun• 
dan af istemek ihtiyacmt hisserli .. 
yordu. 

- Ne var, baha? 
- Senden af diliyecegim, F etr 

di. Sana biiyiik bir 1zhrap ver~ 
dim. 

Oglu gozlerini a~arak babasi .. 
na bakh. Hurtit bey devam etti: ' 

- Sana karfl bu kadar kat~ 

surette hareket etmemeli idim. 
Ba,ka bir ~are dii,iinmeli idim. 
Biraz daha hafif bir ~ekil... Ni
fanhnrn miinasebet.siz bir ktz ol• 
duguna. seni ikna etmenin baska 
bir yo]u da bulunabilirdi. • 

- Nitanhmm miinasebetsiz Lit. 
ktz oldugu mu? 

- Hyle ya, Mimi ... 
Delikanb bir kahkaha sa hvere .. 

rek Hurtit beyi hayretler i~indQ 
b1rakb. 

- Baba, bu Mimi benim ni~ar~~ 
hm degil. Bu Mimi benim ev ~a
hibinin Jnza. Dun aksam kendisi· . 
ni hurada gordiim, annesile ba .. 
ri,hrmak i~in. Annesi bu hayat
tan vaz g~sin, eve gels in, aff e~ 
derim diyordu. Onu anlatbm I 

Hurtit bey i~inden soylendi: ., 
- Hay Allah laytgmt venin! 

Ben oglumu ni,anhsmdan aytra• 
madtm. 0 beni pek lath olac3.k 
gibi goriinen bir macearadan ay1• 
rarak dogro yola gotiird:i! 

i~ini ~ekerek: 

- ihtimal ki son maceram<hr !. 
diye diitiindii. Hikayeci 
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lki kadm zehirlendi hastaneye 
kaldtnldllar 

T aksimde oturan Ay,e ve Na .. 
dire hamm isjmlerinde iki kadtn 
diin evlerinde yemek yemi~ler ve 
bir~z sonra fena halde sanctya 
yakalanarak ikisi birden bagJrmi• 
ya hatlamtoflardir. 

Hadiseyi baber alan kom,ulari 
polise malumat vermi~ler ve iki 
kadm oliim halinde hastaneye kal· 
dtrtlmJtlardir. Bunlarm kalaystz 
bir bakll kaplan yemek yeyip ze
hirlendikle-ri anla~Jlmtfbr. 

Falk Sabri 

BAYV.&KLAB. 
A.LE:MI 

Bilyllk k1ta<Ja 180 sahife • 350 re.::im 

~ renkli 13:vba • 8 metin harici tablo 

Bu rnerakl1, e~lenceli kital.n okudunuz mu? 
Fiyetl: 

Heryerde 1!50 
kuru~tur. 

Ta~ra iGin po ta. 
ncreli ahnma.:. 

Tevzi ve satt~ mcrkezi ) 'almz: 

AK!jAM KiTAPHANESI 

121, Ankara caddesi, lst:mbul 
Para yerine posta pulu da 

gOndt:rebilirsiniz. 

... : .... .a._ ...... ~a 
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1 - i, anyanlar 

MDrebblye - tyi ailey& mensup, 
t ecrobeli, lyi referanslan halz ve pek 
cidtli bir Alsash alman matmazel mtlna· 
sip aile nezdinde i~ anyor. Beyoglu 
Nane s okak 17 No da Matmazel Au· 
gusta. adresine mP-ktnpla mnracaat. - 9 

M ektep te ~ala,an llsan mual· 
liml b lr a lman hamm - Aile 
ne?.dmde c;ocuklara bakma.k ve alrnanca, 
frans1zca derslcri verrnek nzere i~ anyor. 
Pratik usullerle hususst almanca dersi 
de verir ve Jic,;am c;abuk ogretir. Adres: 
Ankara, Posta kutusu No. 17. 

8 000 lira sermayem var -
Karh ve devamh i~ anyorurn. Mufassal 
mektupla ~u adrese mOracaatlan. SirkPci 
An:-tdo!u oteli mUstahtemi Saim erendi 
vas1tasile II ulusi bey. 

MDrebbiye arantyor - Sua· 
diyedo ilQ ya~mda l.iir «;ocu~a rnnrob· 
Liye aramyor ~crait ve referanslanm 
Ak .arrllla B.E.M. tahriren bildirmeleri. 

TOrk~esl kuvvet li - Ondahkla 
i~ler b:r daktilo lazJmdJr . .Mektupla Ga· 
lata posta kulusu 1:171 mOracaat. - 3 

To rnac1 aran1yor - Ye~ildirekte 

hcca l1au ~okak No 21 Aydmhk tarnl· 
rathanesi .Murat ve Hayri efendiye mtl· 
rncaat olmast. - 3 

Memur aranayor - Mntekaitler· 
den !stanlmlda <:nh!?mak ozere iki me· 
mur ve ta~raya gitmek Ozere dOrt me· 
mur ahnacakt1r. 1ki de mt'ltercim ara· 
ntyor. Mali ve nakti kefalet ~artt1r. 

Po~ta kutusu [1459] a tercemei hal ile 
t ahriren moracaat. - 1 

c;amattrCI ve hlzmet~l ara
tuyor - Ortakoy ~ifa yurdu i<;in c;a· 
ma~IrCL ve hizmct<;i hammlara ihtiyae{ 
vardtr. Taliplerin hergun saat 10·28 ye 
kadar hastane idare memurlu~una m!l· 
r acnatlan. 

3- S a tlltk e,ya ................ 
c;akmak~llar yokutunda -

Murnclyan hanmdaki on beygirlik motOJ 
ile moi.Jilye ve salr e~yaya muvaf1k 
talip ~JkmadJgmdan 16 temmuz saat 
10.30 b hemehal satJ!acaklardtr. 

Sat1l1k matbaa makinesi -
4 1X37 santimetre geni~U~inde kagtt 
basan mustamel ve uobaostz bir mat· 
baa makincsi maktnan 200 liraya satt· 
hkt1r gOrmek istiyenlerin Sirkecide 
Ahmet Rcmzi ve ~eriki mag-:17.asma 
moracaatlan. 6 -

Sat1 llk t aks l 300 lira muham· 
men lnymetto Erskin markah, benzini 
g:1~ et idare!i ve lftstiklori yeni bir taksi 
otomotJili 21 /G/9::;-1 per~emlJe gUnU Be· 
<lo:stendo ~a LJ 'acakt1r. 

Satlltk kelepir spor Qtomo
b il - Peju markah, be~ beygir 'e dOrt 
lil::;lik, ) cni, <;ok ckonomik, her aksam1 
saglam. Pangalt1 Kurtula~ caddesi Saq 
gnraja mllracaat. - 2 

Sat1llk kamyonet - 27 model 
~&vrole marka dOrt silindirli bir k:lrn• 
yonct ehven fiatlo r-atthkt1r. Eminounn· 
de Re=?ndiye caddesinde benzinci ~ad1k 
et'endrve mflracaat. 

Acele s at.-tk Ford otomobill -
1933 modeli, 8 sillndirli, yepyeni, lUks 
b ir otomotJil satlllkt1r. Gormek isteyen 
41888 telefon etsin. - 2 

Satlllk denlz motOrU - Sekiz 
ki~ilik altl metre boyunda y eni tekne 
}'iat motoru ve deniz ~nj1maru on mil 
eurat, 250 liraya acele satllikt1r. l stin
y ede perllkar l hsan efendiye mO.racaat. 
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Sat1~1k plyano - Mo.kemmel al· 
man markal1 ( iyano (c;.apra z) ucuz fiyate 
saltlmaktadtr. Beyo~lu Tnnel Erkamharp 
sokak (eski Tanel sokak) No. 17 madam 

And ronikiye mnracaat. - 2 

4 - Kirabk-Sattl,k 

Devren sat1hk dDkkAn - Beya· 
ZJlta Aksaray tramvay dura~mda 16 
numarah tlitnncn vo sucu dllkkAn1 dev· 
r en sat1hkt1r. Telefon: 2050+. - S 

iL 
Kad1k6y, K1zeltoprak - tstasyo• 

nuna 8 dakika, bir taraf1 demiryolu, 
di~er cephesl Ba~dat caddesl ve Fener· 
bahcte istasyonu c Papaz bah~esi • na· 
mile maruf, 35000 ar~m tlzerlnde koru, 
gazino ve evi, sebze bah{fesl ve evt 
dort bostan kuyusu ve iki daireli lumeyi 
havi mUJk satthkt1r. Taliplerln aym 
maballe vayahut letanbul Bahkpazar 
48 numaraya mnracaat. - 9 

Klrahk apart1man - :Fatihte 
!tfaiye caddasinde GQne~ apartimamnm 
01( odah dairesi kirahkt1r. Qok kullam~h 
olup m1lkemmol hamam1 ve bah\esl de 
vardtr. KapJclsma m1lracaat. - 4-

Satlhk hane ve dOkkan - Sir· 
kecide Nobethane caddesiude Darnssade 
soka~mda kO~e ba~mda 11 No h bane 
altmdaki 2 diikkanla satll1kttr. Derunun· 
daki Sait beye rnuracaa1. - 1 

Sataltk ya11 - Ye!iJilkoy koyunun 
ortasmda arkas1 ~ose, vo.sat1 2380 metre 
murabba, 6 7 metre cephe nzerine 1.80 
metre geni\ilig-inda, 30 metre uzunlug-un· 
<.Ia demirden r,1kma tarat;a, boyuk ka· 
y1khane, yeldegirmen tulumbah token· 
mez kuyu, llavuzlar, sarnLQ, garaj i~inl 

gorebilecek mliteaddit mll!?trnilat, mey· 
vedar a~a«;lar, t.\zllm asmalan, bodr um 
katmdan maa,Ja 15 odah mO.kemmel 
balde ah~ap })ir yah. Posta kutusu 
1!1';"8 e muracaat. - 3 

Fatih Klztattnda - De~irmen 
sokng-mda 16 No. h trarnvay tevakkur 
mahalline iki dakika mesafede 6 odall 
kargir hane maktuan 3000 llraya satl· 
l!kt1r. 1\faballi mezkfmla komtircu Osman 
eft:lr.diye milracaat. 

Sattllk k~,k - Bogazi~inde Kan· 
hcada bir &.ileyi ge~indirecek derecede 
on donnm kadar rnllnbit arazi~i bulu· 
nan merhum Emtn pa~amn 6 odah kO~· 
ko. 2000 liraya satlhkttr. Ta1ip olanlann 
muhtar ~evki bey6 mnracaatlarJ. - 1 

KArl• blr lrat, acele sat1llk -
BPyo~lunda Kulekap1smda sinema s1ra· 
smda No. 616 dl1kka.n acele satlhk. 
Dnkkana mnracaat. - 5 

Kira ltk hane - Beyaz1t Yeznecl· 
ler Zeynep Kilmil sokak :M esadet a par· 
hmam strasmda 86 numarah hane kira· 
liktlr. Be~ oda, terkos, elektrik, hava 
gazi, kuyu ve bahQeyi havidir ve gayet 
havadard1r. Talip olanlar sah ve cuma 
gtln!erl saat ikiden dOrde kadar geze-
bilirler. - 1 

21,000 llraya Modada sattllk 
aparttman - Muracaat: Moda cad· 
desinde 209 numarah haneye, cumnlan 
11· 12 ye ka<lar. - 1 

Acele klrahk - PangaltJda Saks1 
sokagmda 20 No. da her nevi fabrika, 
depo, garaj ve rnarangozhane olarak 
kullamlma~a elveri>J:i bina ucuz fiyatla 
kirallkttr. l~teyenler l::,tanbul Bahkpaza· 
nnda 34 No. ua Tevf ik bey magazasma 
moracaat. - 1 

Kirallk hane - Kad1kOy Alt1yol 
a~z1, Kay1~dag1 ~e~esi kar~tsmda fev· 
kalfi.de nezareti bavi, alt kattan denizi 
gorur, bah<;eli, 7 odah, 38 No. b ev 
kirahktJr. Mnracaat: 36 numarah hane· 
ye. 

Kirallk h ane - Tamamen mils· 
takil 4 oda, havadar, kumpanya suyu; 
12 liraya. Ilacehesnahatun camii kar~l
smda No. 12, Sultantepe, Oskodar. 
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Modanan en gOzel yerlnde 
arsalar -- Modada Muhtarpa~a kona~ 
kar~tsmdaki b!lyUk arsamn Bostan so· 
kagma yozo. olan aynlm1~ blr k1sm1 
satlhkt1r. !skeleye mesafe iki daklkad1r. 
Plarum gOrrnek ve ~eraiti O{trenmek 
isteyenlerin Ankara caddesinde Kanaat 
kntUphanesine mQracaatlan. 

Kirallk panslyon - Elli odah, 
a yda 90 lira. sigor tah ticaret btrakan 
bir pa.nsiyon kiraltkttr. GOrD.~rnek J((in 
Nuruosmaniyede 81 n umarada bakkal 
Haf1z Nuri efendiye muracaat . 

Acele klrallk ev - ~i~lide Goren 
kills~si soka~nda 88 nllmarah 7 odah 
ev mn sait f latle kirallktlr. B!l.h<;esi, 
havuzu, terkos ve elektrJ~i vardu. 
Tramvay istasyonuna 4 dakikad1r, Ak · 
~amda (L H.) ye mektupla mtlracaat. 

Sattllll mutena araalar - Fatih 
tramvay dur~mda yeni yapllm1~ bina 
lttisalinde onar metre cepheli ikl arsa 
satthktlr. Fatth Nl~ncasmda Ispan&k((l 
zade sokak 9 No. ya mo.racaat. - 4 

R 
Satthk hane - KadJkOynnde MI· 

s1rh og-Iunda Beyciltim soka~mda kO-i~e· 
ba~mda l S numarah be~ oda, bahcte, 
hamam mahalli, garaj, elektrik, terkosu 
havi hane sat1hktll'. 

Sat1l1k hane - - KadtkOyllnde Moda 
caddesincle Znhal sokagmda 8 numarall 
i~ti d1~1 boyall alt1 oda, hamam, elektrik, 
terkos, havagazm1 havi gayet kullam~ll 
bane sat1hktJr. Mezko.r baneye mo.ra· 
caat. 

Acele sattltk kAglr h ane -
Bayazit • Qar~tkapt arasmda tav~anta~ 
mahallesinin karakol soka~mda yeni 
~ark ktraatbanesi yamnda tramvay y o· 
luna gayet yakm be~ odall elektrik, tar· 
kos ve tulumbah tatl! suyu ve sairesl 
olan hane sat1llktlr. Gorrnek isteyenler 
her gan gaat 12 den bire kadar mezktir 
hanede Halit beye muracaat. 

Kirahk ha ne - OrtakOyda Ta~· 
m0rdiven caddesinde ;ukasi bah~ell ga· 
yet havadar aym zamanda denize naza· 
reti kamilesi fevkalade tramvay istas· 
yonuna yakm, 7 odah, ve 7 numarall 
kiirgir hane gayet uygun flatle kir11ya 
verilecektir. Elektrik, terkos, T & bir de 
tulumbah kuyusu vard1r. Aynl cadde 
nzerlnde 9 numarah haneye muracaat. 

Sat1l1k bat ve kGfk - Sanyer 
Yenirnaballe ustUnde iskeleye 10 dakika, 
Boga7. ve <;amhcaya nezaretli, 25 don om 
meyvah~1, \ 1c;ek, sebze bahc;esi, bol 
sulan, ayazmast, Qiftlik tarzmda mU· 
kemmel 5 odah ko~k, abm, havidir. 
Sanyerde manifaturc1 Sadtk beye mil· 
racaa.t· - 2 

Saf1llk arsa - ~J~lide Osmanbey· 
den y ukan, Oazi l nktlap Mnzesl ittisa· 
linda ehven fiyatla arsalar. Telefon : 
20524. Boyac1yan No. 62 Sirkeci. - 10 

Sattllk ev - \'enberlita~ta Osman 
bey malbaast sokag1nda kO\le baeymda 
elektrik, su, hava gaz1 bulunan Marma· 
raya fevkalfl.de nezs.reti ikiye kabill 
tefrik ve apartlmana tahvili mUmktlu 
bulunan on be~ odas1 ve bir miktar da 
balH;esi olan gayet sa~lam kagir bir 
bane u ygun bir fiatle satlhk ve klrahk· 
tlr. aormek ir.in i~indekilere mO.raca3t 
o~nma~. - 1 

Satllak otel ve k~raathane -
Galatada :Mumhane caddesinde 54, 56 
numarah Yeni Hayat otel ve kJraat· 
hanesi devren satthkt1r. Otel btHOn a srt 
konforu ve mtlkemmel tesisatt havidir. 
Taliplerin otel mndnrn Giritll Niyazl 
beye moracaatlan. 

Sattltk arsa - Suadiye plajmm 
kap1s1 kar~l!'Inua mllfroz arsalar sat1hk· 
tJr. Haritasm1 gormek ve sahibile gO· 
rn~mek i~in altmct daira .Me~rutiyet 
caddesi 60 No. Jak Farlli apartJman1 
6 numarah uaireye mO.racaat. Telefon : 
40745. 

Suadiyede - Havadar ve mun· 
tazam ev kiralLktJr. Asrl banyo, su, 
bah((e vardtr. Suadiye istasyonundan 
6 dakika, Her gO.n Hat t1zerinda 61 
numarah eve ve Galata pasta lm tusu 
112 yo mOracaat. 1 

5 - Milteferrik. --------Lise ve orta mektep talebe-
lerlne - Frans1zca lisan ve riyaziye 
husu~l dersleri verilir. .Mektupla mnra· 
caat: l:::;kender bey, Ma~kapalas B • 8 
Telefon: 41130. - 4 

Satallk lki ev aran1yor - Deniz 
ve lramvay yollarma yakm dor t. be~ 

oila ve bahQell kargi r evleri olanlarm 
son fiatlan ve izahatla Istanbul posta 
kutusu 377 ~eref adresine yazmalan. 
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Takslde kullamlmak i~ln oto• 

mobil sattn almak lstenlyor -
Marka.s1 DoQ Viktorya . .MUracaat etmek 
istiyenler: T~lefon 12638 numaraya.- 2 

ltlek bakkallye, kuaathane, 
lokanta, maleblcl, otel devret
mek lstlyenler - Sirkecide H alep 
oteli kar~tsmda Vezir Bahr.esi musteciri 
Snleyma n efendiye mllracaat etsin. 

Almanca derslerl - Usuln ted· 
r isi m O.kemmel olan bir Alman ham m1 
almanca derslerl vermektedir. Cumadan 
maada her gUn sa.at 4 ten 7 ye kada r 
mo.racaat: Mella Nezih II. Takslm Mis 
soka~L 9. 1 

J ' Mektuplannw aldmnaz 
Gazetemi.z Mareha.nesini adre5 

o larak gOsterm.i, olan kari'lerimizden 
MDA·BS • M·FR 

M L • A B K • R T • Klrallk 
LM • OZ • IH • 

aamlarma galen mektuplan idareha· 
a.emlzden aldJimalan mercudur. 

20 Haziran 1934 
• 
Istanbul V aliliginden : 

TABELALAR ve LEVHALAR 
( 

Damga Resmi 30, 50, 300 Kuru~tan 
ibarettir 

Resme tabi olanlar 
Ticarethane, Yazahane, Muayenehane, Fabrika ve emsali mUes• 

seseler i~in ilana havi yaZih, resimli vesair ahimet itaretli Jevhalar; 
yalnaz isimden veya unvandan veyahut adresten ibaret bulunan 
kU~Uk, bliyiik tabelalar ( Kagat ve mukavvadan ba§ka) Tabta, Sa~, 
Cam, Kuma~, Tel, Parke vc Pirin~ pilakalar gibi maddeler iizerine 
l§lkh ve l§lks1z yazalarak veya tertip olunarak te§hir edildigi t ak• 
dirde a§ag•da goster ilen usul dairesinde damga resmine tabidir : 

Bunlann yukar1da yazab yerlerin k apalarma duvarlarma, vitrinle• 
rine veya herkesin gelip ge~tigi yeriere as1ImasJ yapl§hrilmas•, 
konmas1, sokaklardaki duvarlar iizerine yaz~lmas1, parkeler iizerine 
tertip olunmasJ, ve her nevi vasatalar Uzerine yaz1larak veya t ertip 
olunarak gezdirilmesi t e§hirdir. 

Resmin M1ktar1 
Resim, Levhanm biiyiikliigiine gore besap edilir. Kaplad1klart 

yerler: 
Bir metro murabbamm yariSJ veya bundan a§ag• olanlardan 30 KuruJ 
Bir metro murabbamm yar1smdan bir metro murabbama 
kadar olanlar dan 50 .. 
Bir metro murabbamdan fazla olanlardan ( Ne kadar 
fazla olursa olsun ) 300 

" tur. Ve bir defaya mahsustur. Sene degi§tik~e ayn1 levha ve 
tebeladan tekrar resim ahnmaz. Yiizleri birden fazla olan levha 
ve tabelalarm her yiizii aynca resme tabidir. 

Evvelce resml verilmi, olan levhalar 
Yukarda yazab resim mikarlarJ 1 Haziran 934 Tarihinden mute· 

her tarifedir. Bu taribten evvelki tarife bu m1ktarlarm yar1smdan iba· 
ret idi. Evvelce eski tarife iizerinden resmi verilmi§ olan levhalar· 
dan yalmz arttmlan m1ktarda resim ahmr. Yani evvelce 15 veya 
25 veya 150 kuru~ resmi verilmi11 olanlardan bir bu kadar dlha 
resim alamr. Bunun i~in sahiplerine eskiden verilmi~ olan makbuz~ 
Jarla levhalarmm tastikli kopyalarmiD miiracaat esnasmda gosteril· 
mesi icabeder. 

Resim nasll verilecektir 
Arzuhal 
Levhalar ve tabelalar Ostiine pul yapr~tirllmaz. Bunlarm resmi 

nakten odenir. Bunun i~in levha ve tabelanm iistUndeki yaz1lar 
barfi harfine ve eb'adt da dikkatle ol~Ulerek arzuhale yaz•lacakhr. 
Bu maliimabn bir kopyasada raptolunacakhr. Levba ve t abelalarm 
iizerinde yazadan ba~ka resim, ~izgi vesair i~aret ve alemtler varsa 
sonradan yap1lacak kontrolda bir ihtila.fa meydan vermemt:k i~in 
bunlarm da gerek arzuhalde ve gerek kopyada tamamile gosteril· 
mesi icabeder. 

Arzuhaller basbr1lmi§hr. A§ag1da yazah kitelerdeki memurlar 
tarafmdan parasaz olarak dagahlmaktadar. Bunlaran iistlinde de 
tarifat vard1r. isteyenler bunlan doldurup pullayarak zikrolunan 
kopya ile birlikte verebilirler. Odeyecekleri resim mtktara 100 
kuru~u ge~enlerin makbuzlarma yapt~brllmak i~in iki lmru~luk 
damga pulunu ki~edeki tahsildara vermesi la.z1mdar. 

Bir ka~ levhas1 olanlar her levha i~in ayr1 ayr1 arzuhal vermiye• 
cektir. Levhalar1 hakkmdaki malumah arzuhalde alt alta yazacak· 
lardar. Matbu arzuhallere sagmayacak kadar levhasa veya miindere· 
cab fazla olanlar istedikleri §ekilde arzuhal yap1p verebilirler. Tica• 
rethanelerinin haricinde veya ba§ka yerlerde levhalar1 olanlar her 
yere ayr1 ayn arzuhal vermege mecbur degildirler. 

Bunlarm hepsini bir arzuhale yazarak ti~arelhanelerinin mensup 
oldugu ki§eye vereceklerdir. 

Miiracaat giinleri : 
Yaluva, Adalar, Baktrkoy, <;atalca, Silivri, Kartal, ~ile, k'azalart 

dahilindeki miikellefler bu kazalardaki mal dairelerine Haziran 
sonuna kadar miiracaat ederek resimlerini odeyeceklerd ir. D iger 
kazalardaki levh~larm resimleri a~ag1da yaztb yerlerde ve miiddet 
i~inde ahnacakbr. 

Fatih 25 Hazirandan 30Haziran ak~amma kadar Fatih Mal· 
miidiirliigiinde. 

~adtkoy: 
Oskiidar: 20 Hazirandan 30 Haziran ak~amma kadar i~bu Mal· 
Beykoz : miidiirliiklerinde 
Sartyer : 
Eminonii: 1 Temmuzdan 31 Temmuz ak~amma kadar Eminon!l 

MalmUdurliigiinde 
Be~ikta§ 1 Temmuzdan 31 Temmuz ak~amma kadar Yiiksek 
Beyoglu : KaldJllmdaki MalmUdiirliigiinde. 

Erbab1 Ticaret ve Sanayiin nazan dikkatine 

Miihim ilan: 
Istanbul Ticaret ve Sanayi odasmdan: 
Senelik oda kaytt licretlerinin tahsil mliddeti Haziran nihayetindo 

hitam bulacakbr. 
Yalmz 1933 ve 1934 kaytt iicretleri bu miiddet zarfmda cezas11 

abnacakbr. 
Hazirandan sonra iki misli de cezas1 vard1r. Ve icra dairesi 

marifetile tahsil olunacakbr. 
Bunlara mahal kalmamak i~in, heniiz iicreti 

olanlarm, bor~ann1 hemen tediye etmeleri 
olunur. 

kaydiyesini vermemit 
so1 defa olarak ilan 

.. 3307. 
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20 Haziran 1934 

Deniz yollan 
I~LETMESt 

Act>nteleri: KarakOy • Koprtbafl 
Tel. 4!?362 - Sirkeci YOhOrdarnde 

Han Tel: 22HO 

Ayval1k 
BAND IRMA 

Yolo 
vapuru 

20 Haziran 

Car,amba 19 da Slrkeei 
Rlhbmmdan kalkacakbr. "3325, 

T rabzon Siir' at 
Yolu 

Cumhurlyet ·H~~~:.;1 
Per,embe 20 de Galata 
r•hhmJDdan kalkacak. Gidi,te 
loebolu, Samsun, Ordu, Gire• 
son, Trabzon, RUe, Hopaya. 

Donii§te bunlara iliveten Pazar, 
Of, Pulathane'ye ugrayacak· 
tar. (3350) 

Bart1n yolu 
B U R S A 2;·~~r:ran 

Per$embe 19 da Sirkeci 
nhhm10dan kalkacakbr. (3351) 

Scandinavian Hear Easf Agency 
Galata e nc1 Vaklf han (Sab1k 

Arapyan han) " DncD kat 
Tel • .441&7 -a· 40113 

SYenaka Orient Linien Gotheabari 
Gotht'nburg, Stokholm, Oelo Dania, 

Gdynia Copennhag Abo ReTal n 
bO.ltln balbk llmanlar ~ark n Xara
cieniz lJ~hca l.imanlan srasmda 16 
tfmde bir azimet ve avdet J~in m~ 

taum pcstalar. 
Gdynia • Danzig • Gothenburg ye 

Oslodan beklenen npurlar. 
Blaland npnru 23 Hazirana do~ru 
Veklngland vapuru 28 Hazirana 

dogru 
Roland vapuru 23 'l'emmuza do~ru. 
Yakmda l~tanbuldan Hamburg Roter· 

dam • KopE'nhag, Gdynla Gotenburg, 
Dantr.ig • Stokholm, vo Oslo, llmanlan 
i(in hareketede~k npurlar. 

Blaland vapuru 26 Hazirana do~Q 
Vlklngland vapuru SO Hazirana 

do~ru 

Roland 'apuru 25 Temmuza do~u. 
Fazla tafeilAt J~in Galata'da 6 mOl 

Yalnfban (eski .Arapyan hamnda) •nnGD. 
htt.a kAin acentall~ma mo.raeaat. 'l'el. 
4- • 4957 • 8- 928. (38) 

DOYc;E LEV ANT Linye 
Hamburg 

Hamburg, Brem, Anvers, Istanbul ve 

Bahrisiyah aramnda azimet ve avdet 

muntazam postalan 

Hamburg, Brem, Stetin, .Anvers ,.. 
Reterdam'danlimanimlZa munsal!t1 

btklcnen vapurlar 

Akka vapuru 23 Hazirana do~ru 
Arta vapuru 1 Temmuza do~ru. 

t'.eraklea vapuru 3 temmuza dogru 
Aguila • a • • 
Troja • 10 • • 

Burgaz, Varna, Kostenee, Kalas Ye 
lbrail i~in limarumlZdan hareket 

e<lecek vapudar 

U kka npuru 2S • 24 Hazirana 
do~ru. 

Arta vapuru l·S temmuza do~ru 
Yakmda Hamburg, Brem, Anvers 

,.. Rotenlam limanlan t~in 

bareket edecek vapurlar. 
&myrna vapuru limanimizda 
Wlnfued vapnru 20-21 Hazirana 

dogru. 
Delos vapuru 24·25 Hazirana 

do~ru. 

Heraklea vapuru 3·5 temmuza 
do~. 

Fazla tafsllat i~in Oalata'da Ova· 
kimyan hamnda Laster S!lbermann 

n ~n.rekrun vapur acentab~ mO.· 

racaat. Telefou :44647 • 6 (32) 

Doktor 

NI$ANYAN 
Hastalanm her gon ak~ama kadar 
Beyo~lu Tokatllyan oteli yamnda 
Me.ldep sokak S5 No.h muayeneha· 

nesinde tedavl eder. Tel: 40843 

Filim ve 
Fllmpaklar• 

sayeslnde reslmlerlnlzl daha par• 
lak ve Claha net ~•karablllrs1niz. 

Foto~raf levaz1matim ~atan ticaretbane:crden 

lfe{lhur ZEISS IKON mmierint 
musuren talep etmeniz; manfaaliniz 

lktizasmuandir. 

otoura 
meraklllar1na: 

Paramz1 beyhude yere 
sarfetmeyiniz I 

Yen I 

(411) 

Askeri Lise ve Orta 
Mekteplere Talebe 

Abn1yor 
1 - 93~935 ders senesi i~in latanbulda bulunan Kuleli, Maltepe 

Liselerile Bursada bulunan Bursa Askeri Lisesine ve Kmk 
Kaledeki Askeri San'at Lisesine, Konya ve Erzincanda bulu• 
nan Aakeri orta mekteplerine ve Kmk Kalede yeni a~1lacak 
olan Sanat Gedikli KU~Uk Zabit haz~rlanma mekteplerine 
talebe almacakhr. 

2 - Liseler 9,10,11 (1,2,3) cU ve orta mekteplerde 6,7,8 (1,2,3) ncO 
11D1flan mubtevidir. Sa nat Ls. de orta kasmmda vardar. Y al· 
naz bu ktstm nebaridir. 

4 - San' at Liseainin yalmz 9 Slmfma tale be kabul edilir. Bunlar 
Orta Mektep mezunlarile sivil san'at mekteplerini bitirenler 
ve Askeri San'at Jisesioin orta k1sm1dan mezun olanlar ara• 
aanda yap1lacak mUsabaka ile ah01rlar. San'at mekteplerini 
bitirenler tercih edilir. 

4 - Almanca okuyan talebeler tercihen ahnacaklard1ir. 
5 - Mektekler leyli ve meccanidir. Talebenin iatesinden batka 

giydirilmesi, te~hizat ve kitaplan hUkiimete ait oldugu gibi 
ayr1ca talebeye ber ay bir miktar maa1 ta verilir. 

6 - Liseyi muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenlerin musabaka 
imtiha01na girerek kazand1klar1 takdirde Askeri Muhendis ve 
Fen memuru yeti§tirilmek Uzere bir kasma Almanyaya 1anderilir. 

7 - BUtiin mekteplerde kaydU kabul mekteplerin bulunduklan 
yerde 1 Temmuz 934 de hatlar ve Agustosun birinde biter. 
Bununla beraber kadroda mUnhaller kahrsa ders aenesinin 
devam1 'mUddetince sivil lise ve orta mekteplerden nakil 
suretile talebe ahnmaia devam olunur. 

8 - Mekteplerin bulundup yerler haricinde aakeri liae ve orta 
mekteplere kaydedilmek iateyenler 15 Haziran 934 den 
Temmuz sonuna kadar bulunduklan yerlerin askerlik §Ub~ 
lerine miiracaat edebilirler. 

9 - Mekteplere girmek i~in lb1m gelen tartlan bildirir kaydO 
kabul ,artnameleri ve muhtaralan bntnn askerlik ~ubelerinde 
mevcuttur. Talipler askerlik tubelerine ve askeri lise ve orta 
mekteplerine m6racaat ederek mezldir tartlan 6ireaebilirler. 

10 - Kaydn kabul tartlar• ge~en senekinin aymdu. 
11 - Kink Kalede a~alacak olan aan'at GedikJi Kn~nk Zabit Mek· 

tebine ilk mektep mezunlarmdan en az 15 ya§IDI bitirenler 
ahmr. 
Bu mektep leyli meccanidlr. 
Tahsil m6ddeti iki aenedir. Ayrlca muayyen staj1 Yardu. Bu 
mektep mezunlar1 san'at Gedikli Kn~nk Zabiti olurlar ve di· 
ger san'at kti~iik zabirleri gibi muhassasat abrlar. (3244) 

Akyazt aske kereste fabrikas1 
miidiirliigiinden: 

935 senesi may1s nihayetine kadar devam etmek Uzere Fabrika· 
m1zm kurt kang• ormamndan Tokurcunda Fabrikam1z ~ubesine sekiz 
bin metre mik'ap ve kuzuluk civarmda fabrikamaz anbarlarmdan 
Adapazan iataayonuna naklcdilecek U~bin metre mikip mamul ve 
gayri mamul muhtelif cios kereste ve tomruk 10 Haziran 
934 tarihinden itibaren yirmi gtin mUddetle vekapab zarf 
usulile m6nakasaya konuldu 30 Haziran 934 Cumartesi 

gtinUnde aaat on dortte Adapazar1 Maliye Dairesinde lhalei kat'i· 
yesi yapllacaktar. Taliplerin (%7,5) dan kUrt kmg• orman i~inde 
bin be~ yUz altm11 ve Adapazara i~n dart yiiz sekaen dart lira 
pey ak~e)erile ve yahut muteber bir bankanan bu miktar teminab 
havi mektuplarile usulu dairesinde Ye vakti muayyeninde 6gledeu 
evvel Komisyonumuza ve ,artnameyi garmek isteyenler fabrikama· 
za ve Adapazaranda birinci park ka11••mda asker! kereate fabri· 
kas1 yollama Memurlunguna miiracaatlar1 ilin olunur. (3145) 

istanbul Tapu ve Kadastro 
Miidiirliigiinden: 

Ayda "35, lira ncretle bilimtihan iki Daktilo ahnacakbr. Talip 
olanlann Haziranm 26mca Sah gUnUne kadar hamil olduklan vesa• 
ikle birlikte !stanbul Tapu MiidurlUjiine mlira~aat eylemeleri. "3338,. 

PETROL NIZAM 
SAc; bak1m1 i~in en iyi bir ili~br. 
Sa~ diikiilmesini Ye kepekleri 
durdurur. 

MUZAYEDE iLE 
Satl$ 

~ar~n 1~1nde Sandal bedesteulnin e~ya 
fubesinde te~hir edilen mO.kemmel me~o 
agacmdan yapdm1~ modern yemek odas1 
tak1m1, elbise dolaplan, tuvalet masast, 
yanhaneler, kanapo ve sandalyeler, 
elektrik avizeleri vesaire ••• 
Yannki Per9err.be gnnn saat bir bu· 
~ukta bllmOzayede sablacakhr. (126) 

Muallim arantyor 
Ankara'da TUrk Maarif cemi

yeti lie huausi bizim mektebin 
orta k•sm10da mqtereken Tiirk~e, 
Fen bilgisi, Riyaziye dersleri okut• 
mak llzere dolgun maath mualJim 
ahnacaktar. Muallimlik evsafan1 
baiz olanlaran vesaiki ile birlikte 
Ankara'da TUrk Maarif cemiyeti 
Umumi merkezine miiracaatlar1. 

••3153" 

1LAN 
Osmanh Bankasmsn Galata, 

Y enicami ve Beyoglu devairi, 
Milli Hakimiyet Bayram1 mUnase
betile Haziramn 24 ncii Pazar gii
Dli kapala bulunacaktar. 

VAPURCULUK 
TORK ANON1M $1RKETI 
Istanbul Acentahgt 

Liman han. Telefon: 22925--• 
lzmir ve Mersin 

Siir'at yolu 

SADIKZADE va~U:Z~ra!~ 
CUMA gnno eaat 11 de Sirkeci 

nhhmmdan kalkarak, dogru lZMlR, 
Antalya, Merslne gidecek. Donn~te 

bunlara ilAveten Alanya, Knllnk. 
~anakkaleye u~yacakllr. 

izmir Siirat Y olu 
SAKARYA vapuru 

Her Per§embe gnnn aaat 16 da 

Galata nbbmmdan kalkacak do~ru 
lzmire gidecektlr. Bu vapur her 
pazar gtlntl saat 16 da lzmirden 
kalk1p dogru lstanbula gelecektlr. 

Karabiga yolo 
Her Cumartesi, <;ar:}an1-
ba &Onleri aaat 20 de 'fophane 

nbllmmdan bir vapur kalkar. Gidi{l 
ve donn~te mutat iskelelere u~rar. 

lzmit yolu 
Y az tarifesi 

Pazartesl gnnonden maRda hf\r 
gQn bir vapur cuma ve Eah gllnleri 
saat 9 da di~er gllnler saat 18,30 tc 
Tophane nhhmmdan kalkacakttr. 

Istanbul Evkaf Miidiirllilll llanlar• I • I 
K.ymeti 

mubammenesi 
Lira K. 
400 00 ~eyh Mehmet Geylioi mahallesinde Arpacalar cadde-

sinde 34/36 No. h iki diikkin tarzanda hili hava diik· 
kanm 1/4 bissesi. (5653) 

120 00 OskUdarda Selimi Ali Efendi mahalle11inde ~akmaz 
Mesrup sokaganda 1 No. b ve 171 metre terbiiode 
bulunan arsamn tamam1. (1385) 

104 00 Sultanahmet civaranda Ah1rkap1da Can kurtaran, nam1 
diger Seyit Hasan camii mUttemilibndan 52 metre 
terbiindeki bela arsasa. (990) 

420 00 Linga'da Bostanc1bqJ Abdullahaga maballesinde eski 
KU~iik Llnga caddesinde eski 94 No.la 210 metre 
terbiinde bulunan ataantn tamaau. 

Yukandaki mahliil emllk sablmak iizere yirmi gUn miid:letle 
ilina konmu,tur. 1halesi Temmuzun 11 inci f;arJamba giinU saat 
15 tedir. Taliplerin pey ak~elerilo beraber mahliilat kalemine 
mnracaatlan. (3334) 

• Kilo Cinsi 
50000 Ekmek 
36000 Sot 
27000 Yogurt 
1800 Makarna 

500 ~ebriye 
1500 Un 
1600 Pirin~ unu 
800 N•tasta 

Guraba Hastaneaine 934 senesi zarfanda Jnzumu olan yukarda 
clns ve miktan yazdt sekiz kalem erzak Haziranm on dordiinden 
itibaren ayr1 ayra aleni mUnakasaya vaz'edilerek Temmuzun 4 iincU 
~artatnba gfinii saat on be§te ihaleleri icra edileceginden talip 
olanlarm §eraiti anlamak iizere her gfin Levaz1m kalemine ve ihale 
gUnU de ldare encOmenine mUracaatlarJ. (3175) 

Maliye vekiletinden: 
On bin ~~esi bir kiloluk ve bin titesi yar1m kiloluk ve iki bia 

ti~esi ~eyrek kiloluk olarak yerli mamullbndan on yedi bin tite 
yaztld1ktan sonra siyah olan mUrekkep ~bn abnmak Dzere kapah 
zarfla mOaakasaya konulmu1tur. Sartnameai Merkezde lurtasiye 
mUdUrlOgUnden ve :latanbulda Dolmabah~e ktrtasiye deposundao 
abnacakbr. MUrekkep imalithanesl olupta vermege talip olanlana 
bet yUz ikik bu~uk lira teminab muvakkata ve tartnamede yazala 
veaaik ve nUmuneyi mfistaahihen 9 Temmuz 934 tarihine mUsndif 
Pazartesi gDnli aaat on bette mtlbayaat komisyonuna mliracaat 
eylemeleri. ..3329, 

I · I Istanbul beledlyesl Uinlar1 I • I 
Ke1if bedeli 1553 lira 41 kuru§ olan Cubu lu gaz depolarandakl 

7 numarah aubara demir ~ab intu• pazarbkla ihale edilecektir. 
Talip olanlar ketif evrak1n1 g&rmek ve teraiti anlamak Uzere Le
vaz•m MiidUrlugUne, Pazarhga girmek i~in de 116,5 lirahk teminat 
makbuz veya mektubu ile 21/61934 Pertembe gUnli saat on be1~t 
kadar Daimi EncOmene miiracaat etmelidirler. (3265) 
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Huzur va rahat ivinde zevk 
ve net'e ile bilemedan Bira~~t HASAN TIRA~· BI<;AGiLE Otuz deta t1ra$ 

olanlar var 

0 kadar keskin ve bra~a o kadar lltiftir ki insan bra~· olurken bu incelige ve hafiflige hayran kaltr. ~imdiye kadar piyasada mevcut olan 

bUtUn brat ba~aklar1 bu miikemmeliyd kar~asanda ~a~uma~lardar. Avrupada daima birinciligi musaddak Hasan markasmm bu bra~ ba~aklar& 

emsaline ~ok faiktir. 10 adetlik kutusu 50 kuruttur. Hasan ltrai sabunu ve sabun kremi sUrmek zevkin nihayetidir. 

Ba,ka marka verirlerse almaytntz. Taklitlerinden saktn1n1z. HASAN ECZA DEPOSU 

Y az geldi. Steak
Jar ba~ladt. Soyle 

bir sayfiyeye gidip 
te deniz ha vast 
a]abilenlere n e 
n1utlu!..... Fakat 
bu zannedildigi 
kadar imkanstz 
bit· ~ey degildir. 

I{J~tn, eger i~ Ban
k3stndan ahnn11~ 
bir kumbarantz 
varsa,yava~yava~ 

arttnp topladtgt
ntz paralarla her 

sene bir sayfiye sa-
fast siirebilirsiniz. 

~ . . ' ~ ~. ·. .. ::. 

EBASI BAHGESi 
Cuma ve pazar giinleri 

saat 10 dan itibaren 

MUZiK ve 

11VALET II AUTOSTROP liRA~ MAKiNASI 

Maarif vekiletinden: 
1 - Orta tedrisat mekteplerinde Tiirk~e, tarih- cografya, Fen 

bilgisi, Biyoloji, Riyaziye, Fransazca, Almanca, lngilizce muallimi 
olmak istiyenler i~in bu sene imtihan a~alacaktar. 

2 - lmtihanlar 1 temmuz pazar giinii Istanbul Oniversitesinde 
ba~hyacakhr. 

3 - Bu imtihana dahil olacaklann: 
A) Turk olmalarJ, 
B) Yirmiden eksik ve 45 ten fazla ya~ta olmamalara, 
C) HiisnUbal erbabmdan olduklar1, cinayet ve cUnha nevinden 

mahkumiyelleri olmadaga bakkanda mahalli vilayet veya kaza idare 
heytinden bir mazbata ibraz etmeleri ( haleo memur ve mualiim 
olanlar bu kayattan miistesna olup mensup olduklara daire amirioin 
verecegi vesika kafidir.) 

D)Her tiirlii hastahktan ve muallimlik etmege mani vucut araza
larmdan salim olduklarana isbat eder tasdikli bekim raporu ibraz, 

E) Lise veya yedi senelik idari ve yabut muallim mektebi mc
zunu olmalara, 

Muallim mektebinden mezun olanlarm en az iki ders senesi mu· 
allimlik etmii bulunmalara laz1mdlf. 

4 - Namzetler imtibanda m~vaffak olduklan taktirde 1702 
numarab kanunun 1 inci maddesinde gosterilen dereceler dahHin· 
de herhangi bir orta tedr~sat muallimligine tayin edileceklerdir. 

5 - Yukardaki ~artlart haiz olan namzetler bir istida ile Veka· 
Jete miiracaat edeceklerdir. Bu istidaya ~u vesikalar baglanacakttr. 

A) Niifus teskeresinin asal veya tasdikli sureti, 
B) Tahsil derecelerine ait ~ahadetname veya vesikalarman as1l 

veyahut suretleri. 
C) HUsniihal mazbat2:sa, 
D) Mahalli maarif idaresinden niimunesine tevfikan tasdikli 

sahhat raporu, 
E) Mahalli maarif idaresinden tasdikli ve fotografla fi§, 
F) Alta adet 4X 6,5 biiyiikliigiinde kartonsuz fotograflara, 
Bu vesikalann en son 15/6/1934 taribine kadar vekalete gon• 

derilmi§ olmast lazamdtr. Bu taribten sonra vekalete gelmi!J olan 
veya evraka miisbetesi noksan gonderilmi§ bulunan istidalar hak· 
kanda muamele yapalmayacakttr. Keyfiyet ilan olunur. (2954) 

~-•SATILIK--IIt. 

Moktep, klOp veya ufak sinema 
salonu i~in Jllak ozerine seslendirme 
<'tiJazt ile mncehhez ve mOkemmPl 
bir halde bir projeksiyon makinasL 

I Keleplr Flyatana Sattlaktar 
Beyo~lunda Anadol Hamnda birlnci 

katta Metro • Goldwyn · Mayer 
' rnu~ssesesine moracnat. • (514) 

YAZL.IK SINEMA 
A~mak nrzu ellenlcre 

Klra lle, siuema filim ve makiualart 
100·300 Jirayn muhtclif makinalar, 100 
ki~?ilik kanape, 1 pam kas:m, 1 vanltl:itor 
ve ucuz filimler, &ahhkttr. Tafsilat : 
Galata YOksek kaldmm altbaF!lnda Jzmir· 
lioglu Han 15 No. da ElektrO:Film (5~3) 

Emniyet sand1g1 mildilriOgunden: 
Cevdet B. veresesi kendi na· 

mma bilasale ve oglu namma 
bilvelaye Hatice ~ukriye bamm 
14/10/933 tarihinde sandagamaza 
buakbga para i~in verilen 16892 
numarah Rehin Ci.izdanma kay• 
bettigin\ soylemi~tir. Yenisi veri· 
leceginden eskisinin htikmli olma• 
yacagt ilan olunur. 

Zayi - 5 Mart 928 tarihindo 
ticaret mektebinden aldagtm §e
badetname makamma kaim olan 
vesikaya kaybettim yenisini ~aka• 
ragamdan eskisinin hukmii yoktur. 

Hasan ~akir 

EyiOI Bakaloryasma haz1r l1k 
Ca~alo~!u'nda YENI LISE de 

bir senedenberi muvaffakiyetlo do· 
vam elmekte olan « Bakaloryaya 
haztrhk kurlara • EylOl bakaloryn· 
ema ha?.trlanmak isteyen akalliyct, 

Zarr a :1 ve para dan tasarruf ettirir. 10 
saniyede ba~agt bilenir ve temidenir. Aynt 
ba~akla 40- SO defa tara' olmak miimkundtir. 
Ba~agt takmak veya degi~tirmek i~in sokulecek 
hi~bir ~ey yoktur. 1§te bu muhassenah itibarile 
"VALET,, Autostrop tara!J makinasa her yerde 
tercihen nranmaktadar. Siz de hemen bugiin 
bir adet satan altmz. 

I ecnobi, hususJ ve r esmi · bllnmum 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ orta mekteplerle liseler ~lobesi 1~ln 

''VALET~' 

Beyoglu T apu Ba§memurlugundan : 
Alibey koyUnde <;oban~e~me mevkiinde ahar ve arazinin senetsiz 

tasarrufata kayasen bazine namma tescilen senedinin itasa Milli Emlak 
miidurliigiinun 28/5/934 tarih Ye 4197 nnmarah tezkeresile bildirilen 
mezkur gayri menkulat hakkmda 1515 numarah kanuna tevfikau 
tabkikPtl mahalliye icra kalmacagmdan i~bu mahal hakkanda tasar• 
ruf iddiasmda bulunanlar mevcut oldugu takdirde tarihi ilandan 
itibaren yirmi gUn zarfmda vesaiki tasarrufiyelerile birlikie Tapu 
MiidUriyetinde Beyoglu Tapu Ba~memuriyetine 934/3263 miihimme 
numarasile muracaatlar1 ilan olunur. (M) (3308) 

istanbul Sahhl MUesseseler Satmalma Komisyonu Reisliginden: 

87,000 adet giinliik yumurta 
Heybeliada Sanatoryomuna 1934 mali senesi i~in luzumu olan 87,000 
adet giinliik yumurta olbaptaki §art'namesi ve~hile ve 17 Temmuz 
934 sah giinii saat 14 te kapah zarf usulile ihale edilmek tizere 
miinakasaya konmu~tur. lsteklilerin mUracaatlar1. (3339) 

Tesviyeci ve Demirci Usta ve 
Amele Aran1yor 

Sirkeci, EbOesu ut CaddesindA Karyola fabrikasmo. mnracaa~ 

Ilk mektepler talebesine miijde 

Tarih derslerinizi kolayca ve herkesten dalza igi iigrenmek 
i~in alacagmzz kitap : 

Y ardimci · T arih 
Hulisas1 

124 sahife - Y aln1z 10 kuru~ 
Posta ncreti 8 kuru~ 

Sab~ merkezi : 

AK~AM KiTAPHANESi 
121, Ankara caddesi 

istanbul Ziraat Bankas1ndan: 
Sara Semti Maballesi Sokaga Cinsi _ Hissesi Emlak Hisseye gore mo-

No. su No.su hammen kaymeti 
513 Ye,ilkoy Koyi~l F~r~n ve ayazma Ah~ap bane ve dukkan Tamama 11-12-13 800 T.L. 
539 , ,, Kilise , , , 22/1-22/2 600 , 
540 Baktrk6y Cevizlik Telgrafhane Ah~ap bane , (5) 80!) , 
584 Boga:r:i~i Arnavutkay BiiyUk ayazma , 1/4 71 625 , 
588 ,. , Sucu bah~eai Araa artmt 150 Tamama (9) 200 , 
593 Samatya tmrahor Haca Manol Ahtap bane ve arsa 3/32 82·84 100 , 
594 ,. , Tulumba Kagir hano 1/5 (4) 1000 , 
598 Eyiip Haca HusreY lgrikap1 Arsa TamamJ 6/63 100 , 
605 Biiyiikada Cami GUzeller Ah~ap ii~ bane ve bir dUkkan 255/1296 22/1-2212-24-26 275 , 
606 , Karanfil Karanfil Arsa metresi 466 23/100 42 108 , 
609 ., ~ , ~ahbal Ah~ap bane 83/128 10 400 , 
610 , Yah Mehmetcilc Arsa metresi 36 542592/663552 19 165 , 
612 Bogazi~i Boyacakoy Maslak Bag doniimii 7 1/4 4 eski 88 , 
614 , Arnavutkoy Yenimahalle Ah§ap bane 1/2 90 300 , 

1 YUzde yedi bu~uk pey ak~elerile ihale bedelleri nakten veya gayrimiibadil bonosile odanmek Uzere yukarada yazah gayrimenkullerin 
pazarhkla sab~a ~akaralm1~hr. Kat'i ihaleleri 1417/934 Cumartesi gunii saat 15 tedir. MU2ayedeye i~tirak edeceklerin mezklir iUnde sa at 
on dort bu~uga kadar pey ak~elerini yabrmalara lazundar. Senei haliye vergiaile~Belediye resimleri miitteriye aittir. 

Yeniden a,.1lm 1~tJr. (r,21) 
" . I' L .. 

Askere ~agr11anlar 
F atih Askerlik ~ubesinden: 

1-Nisan/934. celbinin noksan• 
laram ikmal etmek iizere 316 
327 Dogumlularan bir bu~uk ve 
iki seneliklerden askere gitme
mi~ olanlarla 327 • 329 dogum· 
lularm keza bir be~uk ve iki se• 
nelikleri (Deniz, Jandarma, sa• 
katlar) hari~ olmak iizere sevk 
olunacaklardar. 

2 - l~tima gunU: 26/6/934 
sah giinii saat 9 dad1r. 

3 - Cezasaz olarak bedel 
nakti 25/6/934 ak§amma kadar 
kabul olunur • 

• Eminonii Askerlik ~ubesinden: 
1 - 327 ve daha evvelki do· 

gumlulardan heniiz askerlik et• 
memi§ bekaya efrat ile 328 ve 
329 dogumlu efrat (Jandarma ve 
Deniz) hari~ celp ve sevke tabidir. 

2 - l~tima giinii 26/6/934 
sab guniidur. 

3 - Bedel verecek olanlaran 
25/6/934 ak§amana kadar bedeli 
naktileri kabul olunur. 

DOYf;E ORIENTBANK 
Dresdner Bank §ubasi -
1\lerkezi= Berlin -

Turkiyede ~iibeleri: 

istanbul (Galata ve istanbul) 
Depo: TUtiin Giimrilk 

izmir 
Her tiirlii banka muamelab 

4UIUIIIIUIUUIIIIIIIIIIIIIUUUUIIUUIItUUUIIUUI IIII II IU111UttltiiiUUI ...... 

SAh.ibi: Necmeddin Sadak 
Umumi nqriyat miidi.irii: Enis Tahb 

Alqam Matbaua 


