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AktOrii seyircisi yorulm1yan 
bir piyes: T erki teslihat 

lki sene 4 ay ugra§tiktan sonra sulh havast yerine , 
harp tehlikesi ba§ gosterdi! 

Cenevre 29 Mayas 
1932 fUbatmda ife bathyan si· 

lah konferans1, 1934 senesi ma
Yismda, si1ahlar1 azaltmanm in· 
aaniyet i~in ~o c faydah olacagm1 
anlatan nut:uklar dinliyerek tekrar 
a~tld1. Yani 28 ayhk ~ahtmalar

dan, nuto..Jklardan, projelerden, 
komisyonlardan sonra, hareket 
noktasma doniildii ... 

Fahat iki sene evvel fU fark 
'\Tardt ki yeryiiziinde sulh iimitlerl 
daha fazla idi, milletler arasmda 
anla~ma emelleri samimi olarak 
helirmi~.ti. Silihlarm hakikaten 
azalhlacagma inanlar vard1. 

63 devlet, silahlan indirmek 
i~in iki sene dort ay ugratbktan 
sonra sulh havast yerine harp teh· 
Iikesi ba!} gosterdi, diinyanm tera
zisi biisbiitiin bozuldu, ve silahla
rm azalhlmast imkanma arbk hi~ 
kimse inanmtyor. 

Bu inans1zhk i~inden M. Hen
derson, kim bilir ka~mc1 defa ola
!'ak, ~mguag1 ~ahp, tokmagmi vu
a-arak perdeyi a~h. 

Bazt piyesler vard1r ki biiyiik 
Avrupa ~hirlerinde ragbet yii· 
ziinden, iki ii~ ay miitemadiyen 
oynamr, ve her defasmda seyirci 
hulur. Sahnesi ve dekorlan, aktor
leri ve seyircileri hi~ degitmiyen, 
hareketsiz ve neticesiz olmasma 
ragmen iki senedir, aktorii yorul
nuyan seyirdsi usanmtyan bir tek 
piyes var: «Terki teslihat» kome
disi veya trajedisi. .. 

Salon gene hmcahmcr dolu, din
Jiyenlerin biiyiik ekseriyeti kadm, 
kaptlardan adam ~eviriyorlar. 
Murahhaslar, mii,avirler, kitipler 
bile o kadar kalabahk ki, koltuk
lar, sandalyalar az geliyor ..• 

Reis ilk sozij gene fotograf~t
Iara verdi, herkes iki saniye hare
ketsiz ve sessiz durdu, :resimler 
~ekildi, sinemalar i,Iedi, ve M. 
Henderson, konferansm iki sene
lik tarih~esini hiilisa ederek, ve
l'ilmif hir ~ok miihim kararlar ol· 
dugunu habrlatb, murahhaslan 
iyi niyete davet etti. 

Ilk soz alan, Amerika murah
hast M. Norman Dawis uzun bir 
nutukla eski f.eyleri tekrar etti. 

{Devam.J 4 iindi afthifede] 

M. Lltvlnof konferans relsl M. Hendersonla gGro,oyor 

T evfik Rii§tii bey miihim 
tekliflerde bulundu 

Cenevre 1 - Silihlan buakma 
konferansmda tekrar soz alan 
Sovyet hariciye komiseri M. Lit· 
vinof, silihlan btrakma meselesi 
hakkmda bitaraflar tarafmdan ve
rilen muhtuada temas edilen hii· 
tiin meselelerin tekrar tektar tet
kik edildigini fakat bir neticeye 
vanlmadtgiDl soylemi,, kimya 
harbi hakkmda. lngiliz teklifini 
nazart itibara almakla heraber hu· 
nun gayri ki.fi bulundugunu ili.ve 
eylemi,tir. 

M. Litvinof, devletlerin miida
faa lef,kilatt hakkmda sir John 
Simon tarafmdan vaki olan itiraz .. 
lara cevap verirken, 1924 senesi 
protokolunu haz1rlam1f olanlar, 
devletlerin miitekabil muavenetle· 
rini sili.hlan btrakma keyfiyeti
ne mualli.k tutmuflar ise bugiin 
beynelmilel vaziyet vahim bir 
safhfada bulunduguna nazaran 
miidahale etmeleri laztm geldi-

gini ve esasen Lokamo ve Kellog· 
Briand misaklarmm silahlar1 bt· 
!J"akma hakkmda tedbirler ahoma· 
dan imzalanmtf oldugunu kaytt ve 
konferans siyasi komiayonunun 
emniyet meselelerile metgul olma
larml tetkik etmittir. 

Miiteakiben Tiirkiye hariciye 
vekili T evfik Riittii bey soz alarak 
bir proje teklif etmittir. Bu pro-

je mucibince konferana devletler 
tarafmdan imzalanacak ve f.U hu
sualarJ ihtiva edecek bir protokol 
tanzim edecektir: 

Evvela: 1 - Kimya harbi, 2 • 
milli miidafaa biit~elerinin netri, 
3 • Derhal sili.hian btrakma hak
ktnda bir daimi komisyon tetkili. 

Saniyen: Konferans~ devletle· 
rio emniyeti meselesinin tetkiki
ne aiyasi komisyonun memur edil-. meat. 

Salisen: Konferans biirosunun 
bir hususi komisyonun tetkiline 
memur edilmesi. Bu husus komis
yonda emniyet ve silahlart h1rak· 
ma meselesinin pratik bir surette 
halli i~in dogrudan dogruya alika
dar olan devletler temsil edilecek 
ve komisyonun her hangi konfe
ransa ittirak i~in istedigi devleti 
davet etmege hakk1 bulunacakbr. 

Tevfik Riittii bey, bu teklifler· 
de bulunurken, M. Barthou, Litvi
nof, Norman Davis, John Simon ve 
kii~iik itilafla Balkan devletleri 
murahhaslarmm hatlarmt tasvip
kar bir surette salladtklar• goriilii
yordu. 

Tevfik Riittli beyin nutku, ha· 
raretli alluflar ile karttlanmttbr. 
Silahlar1 btrakma umumi komis
yonu, celaesini ~arfambaya tehir 
etmittir. 

Gece aaat aekizden sonra iziruiz giiriiltii yasak edilecek! - Gazetelerden 

- Saat sekize be~ var, ~buk cevap 
'\rer, yann bana isknrpin alacak mtsm, 
?-lrntyacak mtsm? ••• 

J 

Kom~unun ktzt - Hamm teyze, an
nero selam soyledi, eger rni.isaade eder
seniz bu gece sabaha kadar gtamofon 
!;ahp eglenecegizl ••• 

- Saat sekizden sonra neden bagt
nyorsun, gi..iri.iltuni.in yasak oldugunu 
bilmiyor musun? 

Sarhot~ - Biliyorum amma beyim, 
aaatim geri kalmafl... -

Biitiin Til~jye , 
Mehmet Effifidi 

Mahtum/ar1 
Kahvesini i~iyor 

tst. Ytstrc;ar~tst kaptst kar~tsmda 
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Ankarada ~iddetli yagmur . 

Bent deresi ta~b, bir ~ok 
yerleri su kaplad1 

Y agntur uzun siirmedi, niifus~a 
zayiat yoktur 

. Yukanda Bent deraal kanar1ndakl evlerln vazlyetl, •tal•da 
dera sulara k6prOnOn ozarlnden ak1yor 

Ankara 31 {Hususi muhabiri
mizden) - Dun aktam uzeri o 
kadar tiddetli yagmur yagdt ki: 

Boyle bir yagmur kt,m bile goriil
memif.ti. Bir saat i~inde biitiin so
kaklar dereye benzedi. Baz1 mey
danctklar gol halini ald1, bir ~ok 

magaza ve diikkanlarm 
doldu. ' 

Ankaranm methur bir Cleresi 
olan «Bent deresi» tattt. Etrafm· 
daki evler halk1 heyecanh dakika
lar ge~irdiler. Bir ~oklanmn alt 
katlar1m su basb. Suyun daha faz
la artacagm1 diitiinenlerden hir 

k•am1 evlerinin alt katlannt tah
liyeye mecbur kald1lar .. (Bent de
resi) o kadar ~ok tatb ki; koprii· 
niin iizerinden akan su biiyiik bir 
teli.leyi andrr1yordu. 

[Dnaml 2 iDci eahifed• J . 

- Baba, ba~kal hesap gormiye gel- l 
mi~l ... 

- Soyle yann sabah gelsin, saat 

1 
se~izi ge~ti I. •• 

Romanya 
ordusunu 

kuvvetlendiriyor 
Ba~vekil l\1. Tataresconun 

mithim beyanab 

Biikret 2 (A.A.) - Ba,vekil M. 
Tataresco, hiikumetin, elindeki 
biitiin vasttalart, milli mudafaaoiD 
takviyesine hasretmek istedigini 
soylemit ve demittir ki: 

«Ordunun asri bir te~hizata rna• 
lik olabilmesi icrin, gittik~e artan 
bir faaliyetle ~ahttlmasma neza
ret edecegim. Ordunun terakkisi, · 
Romanya hiikumetinin birinci de
recede ehemmiyet verdigi bir me
sele olacakttr.» 

- Saat sekizden sonra otomobilleria 
glakson cralmasma ni~in yasak etmedi· 
ler acaba? 

- Memleketin niifusunu azaltmamali 
il;in olacakl , 



Sahife 2 

Adanada bir genf 
karrslnl oldiirdii 

Miitemadiyen kabak dol
mast pi~irmesine ktzmt~, 

zehirleneceginden korkmu§ 
Adanada Kocavezir mahallesin

de bir cinayet olmut ve berber 
Beyaztt isminde birisi gen~ kan
&IDI on iki yerinden bt~akla.m•tbr. 
Vaka fU suretle olmut-tur: 

Beyaztt, tark viliyetleri ahali
aindendir ve Adanada yerleterek 
herberlik yapmaktad1r. ~imdiye 

kadar u~ defa ev~nmif, kukan~ 
bir adamdtr. O~uncu defa ~akir 
ktzt Fazilet iaminde 14-15 yatlarm
da bir ktzla bir miiddet evvel ev
lenmittir. 

Beyaztt, yeni aldtgi gen~ kartsi 
ile de ge~inememekte ve onu eve 
kapay1p kap1y1 kilitledikten sonra 
itine gitmektedir. Hatti. bir hafta 
kadar evvel (ogsiine vurdugu i~in 
kadm ~.ikayet etmit ve bunlar ba
ntbnlmJtbr. 

V aka gecesi eve gelen Beyazll~ 
kartsmm miitemadiyen kabak dol
mast pitirmesinden kendisini ze
hirlemek istedigi zehabma kaptla
rak odada kadmt ~·nl£tplak ettik
ten sonra h1~agm1 ~ekerek ~1plak 
viicuda saplamtya batlamttbr. Da
ha bt£ak ~ekilirken kadm feryada 
batlamtf, bunu duyan ve ayni av
luda bir odada. oturan Memili 
boca: 

- Can kurtaran yok mu? 
Diye bagtrmlfbr. 0 suada po

lis dev:riyesi Mustafa efendi kot
mut ve Memili hocadan meseleyi 
anlad1ktan sonra arkadan siirme
lenmit olan evin kapunna gelmit 
ve: 

- Beyaz1t kaptyt a~! diye ihtar 
etmittir. Bu s1rada i~eride kadmt 
bt~klamtya devam eden Beyaztt, 
gayet soiuk kanhhkla: 

- Y &V&f, itimi bitirip strbmt 
giydikten sonra teslim olacagtm, 
cevabmt vermif.lir. Kadmt on iki 
yerinden bt~hyarak alkanlar 
i~inde yere olii seren canavar ko
ca nihayet kap1y1 a~m•t ve devri
ye tarafmdan yakalanmtfbr. 

Katil Beyaztt, Fazildle bundan 
dort ay evvel evlendigini, kanst
ntn kendisine yiiz vermedigini ve 
kendisile karl kocahk vazifesinin 
pek seyrek oldugunu, cinayet ge
cesi kendisini yemekle zehirliye
ceginden fiiphelenerek hu cina· 
yeti yaphgtni, bundan dolayt c;ok 
pitman oldugunu ve ~ok vicdan 
azabl duymakta oldugunu soyle
mittir. 

Ankarada §iddetli 
yagmurlar 

C&. tanlt 1 inci .ahilede) 
Be~diye dairesi ile yeni hal 

arasmdaki aral1k bir gol halini 
aldt. Otomobiller golii g~irmek 
i~in miitterilerinden be,er onar 
kuru~ aldtlar. Hamallar faaliyete 
ge~erek arkalarmda adam tatt· 
dtlar .• 

Bu vaziyet c;ok siirmed i. Y ai
mur kesildi. Tabii hal avdet etti. 
Ankara kua miiddette bu kadar 
tiddetli yagmur ilk defa diin gordii. 

Belediye ve zab1taca yaptlan 
tahkikat neticeainde niifusc;a za• 
yiat olmad•i• anlatilm•tbr. Sade
ce dere kenartnda bulunan bir ka~ 
evin alt kis1mlan haaara uiramlft 
baz1 evlerin de kiremit~ri bozul
muttur. Dere ayni< tiddet ve aza· 
metlle akmaldadtr. Anl&f•hyor 
ki: Ankarada pek ktsa ge~en tid
detli yajmur uzak yerlerde daha 
uzun aiirmiittiir. Hava kapahd1r. 

AK$AM 

u Sabahki TelgraD.a.r 

Cenevrede gerginlik azald1 
Bir lngiliz gazetesine gOre harbin 
Oniinii almak i~in ne yapmabd1r ?-

Cenevre 2 (Hususi) - SilahJan 
b1rakma konferans1 huciin de top~ 
lanarak muhtelif murahhaslarm 

nutuk.lartnl ~inlemittir. Vaziyet 
eli.n gergindir. Maamafih bir Itac; 

giin evvelkine nisbetle birZ\~ iimit 
verici bir hal varchr. 

Fr.tnsiz hariciye nazlt': M. 
Bartho\l bug-Un bir ~ole mu.!'"ahhas
lut y~mege l!avet etmittir. Da
vetliler aras1nda ln~iliz ve Sovyet 

hariciye nazrrlar1 da varc!t. Bu 
miinas~betle konferansm dag1lma· 
llna mini olacak bir yol aran4 

mtfltr. 

Fr.:1-.stz hariciye naztrt biiyiik 
bir faaliyet gostermektedir. Diin 

bir ~ok murahhaslar, bu meyau
d~ Turkiye hariciye naz•n T e~fik 
Riitti: beyle goriipniittiir. 

lngilizler hava kuvvetlerinin 

Trakyaya yagntur 
Kurakhk tehlikesi k1smen 

zail oldu 

tahdidi ve kimya harbinin meni 
gibi hususlarda her halde bir an· 
latma yaptlmasmt istiyorlar. Bu
nun i~in konferanun her halde 
devammt arzu ed.iyorlar. lngiltere 

bunu temin ebnek uzere Fransa 
ile anlafDlaia ~ahtmaktadtr. M. 
Barthou, lngiliz hariciye naztrile 
yaphgl miilikatta.n memnun oldu
iunu, yakmda Londrayt ziyaret 

edecegini IOylemittir. Jngiliz ha
riciye naztrt bu ziyareti iade ede
cektir. 

Bir ingiliz gazetesinin makatesi 
Londra 2 (A.A.) - «Daily 

Mail» gazetesi Cenevre miizake· 
releri miinasebetile tunlar• yaz

maktadtr: cHarbi umumi arife
sinde Sir Edvar Greyin if.lemit ol
dugu bathca kabahat, lngiltere
nin diitiinceleri hakkmda tiipheli 

Bir milyon 
amele grev 
yapacak! 

Bu hafta i~inde Trakyanm muh- ---
~1. Roosvelt bunun oniine telif yerlerine epey yagmur dii!-· 

miit ve bu suret~ uzun muddettir 
devam eden kurakhk kumen zail 
olmuttur. Maamafib, bilhassa pan
car mahsulii i~in daha yagmura 
~ok ihtiya~ vard1r. 

Bir ka~ giindiir havalann ka· 
pall gitmekte olmast yagmurun 
devam edecegi umidini ver:mek
tedir. Gelen haberlere gore cenu
bi Bulgaristana dolu ile kartftk 
olarak fazlaca yagmur dii,miittiir. 

lzmirden Yuaanistana seyahat 

ge~mege .;ah~tyor 

Vatington 2 (A.A.) - Zanne
dildiiine gore M. Roosevelt, sa· 
nayi ve maden i~ileri tarafmdan 
4 ve 15 haziran ta.rihlerinde ya• 
p1lacak ve bir milyon itc;inin itti
rak edecegi grevlerin oniine Ce«;· 
mek uzere tahsen miidahale ede
cektir. 

Maden i~ileri, kanunlartn ken· 
dilerine verdigi patronlarla mii· 
zakere~rinde miittereken hare• 
ket etmek haklarmtn tantnmast 
i~in tsrar ediyorlar. 

bir vaziyet ihdas etmit olmasldtr. 
Bu muphem vaziyet, Alman ve 
Avusturya- Macariatan hiikiimet· 
lerine, umumi bir harp olduiu 
takdirde lngiltenmin miidahale et
miyecegi kanaabn1 vermitti. 

Avrupanm bir ~ok siyasi adam
tart ile hemfikir olarak diyebili
nz ki, eier Sir Edvar Grey icap 
eden zamanda basit ve ac;1k bir 
ihbaratta bulunmuf olsa idi, faci
anm oniine g~ilebilirdi. 

Bugiin de, lngiltere hiikiime
tinden, tekrar bu hataya diitme
mesini, Fransa ile, istemi'- oldu
iu tedafui ittifakt yaparak, Av
rupa sulhunun kurtulmasma ~aht
masmi istiyoruz. Boyle bir ittifa
km Avrupamn fevkalade geril
mit olan sinirleri iizerinde lama
men memnuniyet verici bir tesiri · 
olacakbr.» 

Hat1ra rnadalyalar1 
Iran §aht Hz. nin ziyareti 

miinasebetile bastian 
madalyalar 

iran ~aht Rtza baDin ziyareti 
hatrrast olmak iizere darphanede 
150 madalya darbedilmektedir. 
Bunlardan yalntz bir tanesi altm, 
digerleri giimiit ve bronzdan ya
ptlacak, biT tarafmda Gazi Hz. 
nin, diler tarafmda Iran !?ahmm 
resimleri bulunacakhr. Altm ma
d.alya ~ah Hz. ne, digerleri mai
yetleri erki.ntna verilecektir. 

ciran $ehiDf&h• Alahazreti Hii
mayun Rtza ~ih Pehlevi Hz. nin 
Tiirkiye Cumhurreisi Gazi M. K~ 
mal Hz. ni ziyaretleri hahrasJ» 
ibaresi tiirkc;e ve fars~a yaztla· 
cakbr. 

3 Hazin.n 1934 
~ 

Sebepsiz yere 
.Fiati yiikseltenler 

Belediye bu hususta 
tetkikat yapmaga ba§Jadt 

Yeni vergilerin tatbiki miinase
betile diin de bir kisJm esnaf be
yanname vermidir. Diinden itiba• • 
ren miifettitler teftitata ba,lamttt 
lard1r. Bu teftiflerde beyanname 
verilmemif, vergiye tibi madde 
bulununa bunlan sakhyan tacir
ler hakk•nda ceza verilecektir. 

Diger taraftan yeni vergileri b:1 .. 
bane ederek bazt esnafm hi~ se
bep yokken fiatleri yiikselttikleri 
haber verilmittir. Belediye dunden 
itibaren iktisat miiraktplart vast• 
tasile tetkikat yaphrmaga ba~a
mtthr. Bu tetkikat neticesinde se
bepsiz yere fiati yiikselttigi goru· 
lenler tezahiir ederse haklannda 
takibat yapbnlacakbr. 

Bugiinkii mac; 
Fenerbah~c Viyanahlarla 

bugun intikam ma<;1n1 
yaptyor 

Cuma giinkii ilk oyunda 4-2 
maglup olan Fenerliler birinci ma• 
~m lcartlbk oyununu bugiin gene 
kendi sahalannda oymyacaklar
dtr. Birinci ma~ta Viyana tak1m1n-o 
da gordiigumiiz bazt gevfeklikleri. 
seyahat yorgunluiuna atfedenler~ 
bugiinkii oyunda misafirlerimizin 
daha iyi oyn1yacaklarmt ve F ene
ri bir daha yeneceklerini &Oyliiyor• 
lar. Buna mukabil Fenerliler de 
hakh olarak cuma giinkii mera
simde ~ok beyecana kap1ldtklart 
i~in tam kabiliyetlerilc hareket 
edemediklerini iddia ediyorlar .. . 

Bu iki z1t iddiadan hangisinin 
dogru oldugunu ~.imdiden kestir
mek miimkiin degildir. Ma~m ne· 
ticesini beklemek hareketlerin en 
makuliidiir. 

Bugiin Viyanah futbolciiler kar
fiSJDa ~tkacak Fenerbah~e kadro
sunda ~ok miihim bir tecriibe ya
ptlacakhr. San 1acivertliler, Zeki· 
den sonra taktmlarmm orta aktn• 
cut olmas1 muhtemel oyuncular•n• 
dan birini Avusturyah futbolciiler 
oniinde tecriibe edeceklerdir. Bu-

lzmirden Yunanistana bir seya
hat tertip edilmektedir. Seyyahlar 
ha.ziramn 25 inci giinii lzmirden 
hareketle Pire ve Atinayt, Girit 
limanlanm, Selinik ve Midi11iyi 
ziyaret edeceklerdir. Seyahat uc
reti birinci mevki 37 bu~uk, ikin
ci 30, ii~uncii 22 bu~uk, giiverte 
17 bu~uk lira olarak tayin edil
mittir. 

Patronlann hakimiyeti albnda 
oldugu soylenilen fabrika sendi
kalarmt kaldtrmak ve hakem he
yet~ri yapmak i~in hazulanmtf 
olan Vagner kanununun kabulii 
i~in kongrenin i~tima devresini 
uzatmak ihtimali vard1r. 

Hediye edilecek tayyare 
. . giin tecriibe olunacak oyuncu Mu-

lran $ahca bedtye ed•lecek tay- zafferdir. Viyanahlar gibi profes-

•• 
Ucretli memurlar 
Maliye vekaleti bir kanun 

Hiyihas1 haz1rhyor 
Ankara 2 - Maliye veki.leti 

maath memuriyetler olmasmda 

fayda goriilen ucretli memuriyet
lerin maath memuriyetlere ~ev· 
rilmesi i~in bir kanun projesi ha
Zirlamaktad u. 

Veki.let biitiin devairden iicretli 
memur ve memuriyetlerin listesi
ni istemit ve bunlardan hangile
ll"inin maath memuriyetlere tah
villerinin faydah bulundugunu 
aormu,tur. 

&OmrOk memurl,nna ikramiye 
Ankara 2 - Giimriik ve inhi

sarlar vekaleti giimriik ba,mU
diirliigunden ikramiyeye istihkak 
kesbeden memurlann listesini is
temittir. 

Bu liste geldikten sonra veka
let ikramiye vuilmeai icap eden 
memurlarm br cetvelini yapacak 

ve bunlara birer maat Jlisbetinde 
ikramiye verecektir. 

Yeni vergilerin izahnamesi 
Ankara 2 - Maliye vekileti, 

yeni varidat kanunlarm1n iza~ 
namelerini bitirm~tir. Bu ak~am 
Vilayetlere teblig edilecktir. 

Metr Salemin muhakemesi 
Ankara 2 - Metr Salem ve 

Leon Faraci efendilerin mubake· 
mesi oo giine kadar ba~hyacakbr. 

iivDncO tertip Ergani isli~razt 
Ankara 2 - Er.gani istikrazt tah

villerinin dort milyonluk tertibi 

simdilik liizum olmadtgmdan tes-. . 
rinievvelde ~tkartlacakhr. 

Alacak ylizOnden tehlikeli cerh 
Selimiyede baytar mektebi ci

varmda Haydarpafa istasyonu 
gardofrenlerinden Ismail ile hel
vact ~iikrii isminde birisi bir ala
cak meselesinden diin gece kavga 
etmitlerdir. Kavgada Ismail bt
~akla ~iikriiyii karnmdan, bog
riinden ve kas1gmdan tehlikeli 
surette yaralamttbr. 

VakaYJ haber alan polisler ye
ti,erek yaralart tehlikeli olan 
~iikriiyii baygm bir halde Zeynep 
Kamil hastanesine kaldtrmttlar
ihr. ~iikriiniin hayab tehlikede
dir. Ismail yaklanmlfbr. 

yarenin intaatt Kayseri tayyare · yonellere ka111 denenecek bir 
fabrikasmda ikmal edilmi~tir. 

T ayyarenin tecriibeleri de ya· 
ptlmtthr. Tayyare son aistem ve 
~ok seridir. Tiirk pilotlan tara
fmdan Tahrana goturiilecektir. 

Bor~lar meselesi 
Amerika bor~lularla 
yeniden miizakereye 

giri~ecek 
Va~ngton 2 (A.A.) - Umu

mi harp esnumda Birlefik Ame
rikadan yaptlan bor~lar, bor~lu 

milletlerle Birlefik Amerikamn 
mali ve ticari miinasebetlerini gu~

lettirmektedir. Birletik Amerika 

hiikumeti, yabanc1lara verdigi bu 

parayl Amerika halkmdan odiin~ 

alm•flt. Bu itibarla, bor~larm ve· 

rilmeyiti dogrudan dogruya Arne-

rika halkmm iizerinde 

yapmaktadtr. 

tesirler 

Amerika hiikumeti borc;lu mem

leketlere tediye usullerine dair ile.. 
ri aiirecekleri hususi tartlart a~tk~a 

ve samimi bir tekilde miinakataya 

hazudtr. 

M. Roosevelt, kongreyi hadise

lerden haherdar edecek ve icap 

eden tavaiyeleri gonderecektir. 

oyuncunun gosterecegi kahiliyet 
iyi bir ol~diir. 

S1hhiye vekili geldi 
S.bbiye vekili Refik bey dUa 

lstanbula gelmi,tir. Vekil bey 
trenden inince yakmda a~tlmas• 
mukarrer Haydarpa,a hastaoesine 
giderek noksanlar hakkmda ma• 
lii.mat alma§br. 

Bir italyan prensesi 1ehrimizde 
ltalya kral banedanmdan prea• 

ses Maria Ronna di Savoia bu 
sabah Helvan vapurile §ehrimize 
gelecektir. Prenses birka~ gUn 
latanbulda kalacakbr. 

Halyanlar, lspanyollar1 yendiler 
Floransa 2 (A.A.) - lki defa 

uzablm1~ olmasma ragmen bera· 
~Jrrlikle biten ltalya • lspanya 
ma~• dun tekrar edilmit ve neti
cede ltalyanlar lspaoyollan s1f1ra 
karlil bir say1 ile yenmitlerdir. 

Bir ~ocuk hawuzda boAulmu§ 
Betiktatta lhlamlft" kotkiin- l 

de oturan Ahm.et efendinin bir 
bu~uk yatlarmda Tuman ~smind~ 
ki ~ocuju diin kof]riin bah~esindd 
oynarken i~i su dofu bavuza dii~- . 
miittiir. Kazayt etraftan kimse 
gormediii i~in ~ocuk ha vu.zda bOI 
gulup olmiittiir. Bir muddet sonrtl 
~ocugun cesedi havuzdan ~·kartt. 
mtf, zalnta tahkibta ba,Iamtftlf• 
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'AK$AMDAN AK$AMA. 

Tepebat• kooperatltl 
r: Beyojlunua Mkatak, dar mabal
leleri araaancla ilri nefea alacu 
:rer var: J"epehafa ve Taluim bah
seleri. Ayni zamanda, buralari, 
eayfiyeye aidecek kadar parall ol
.. uyanlar ~in yegine eilence yeri. 
Bir an evvel ·~•lmalann• bekliyo
ruz. Ald•i•m•z ha vadialere bak•· 
laraa belediye de bu huauata balk 
lcadar iatical aoateriyor. 

1 
Yalmz, Tepebafl bah~eainin ne 

auretle idare edileceiine dair in
titar eden havadisler biraz tered
cliit uyand•nyor. Tepebat• bah~e
aini belediye kooperatifi idare 
edecek. Daha dogrusu, T epebati 
bab~esini $ehir tiyatrosu artistle
W"inin kooperatifi i,Jetecek. Y azhk 
aabne tamir olunuyor. $ehir tiyat
l'osunun balet heyeti zarif ahenk-
4er, bedii ,ekillerle balkan zev
kini oktamak i~in hazuhklara 
bathyor. 

It in bu taraflan iyi. Yalnaz, T e
pebat• bah~esini idare etmek ile 
bir komedya oynamak arasanda 
biraz fark olduiunu diitiiniince 
b . c: h. . • traz taf.trtyoruz. -1e ar byatrosu 
ertiatlerini Istanbul ve aair vilayet
ler halkt pek severler. Onlaran 
oyunlann1 memnuniyetle alk•tlar
lar. Fakat biz timdiye kadar ar
tistlerimizi yalnaz sabnede mari
fet gosterir diyebilivor,fuk. On
iarda bit' de bab~~ i·l~tmek kabili
yeti bulunduiundan haberimiz 
yoktu. 

Bir au memba1 batJna dort hasir 
yayarak bir k1r kabveai itletmek 
bile ayr1 bir aanatt1r. T epebati 
bah~esinin itJetilmesi, yani halktn 
memnun olacai• tarzda itletilmesi 
pek kolay bir it olmasa gerektir. 
Artiatlerimiz bu aahada da hiiner 
cabibi midirler? Bah~eyi idare 
edecegiz diye belediyeye bir ko.. 
medyo oynarlarsa ... Yani istemi
ye istemiye it bir komedyaya dO.. 
kiiliirae mesele biraz feci tekil 
almaz ma? 

Herkesi mensup olduiu meslek 
ve ibtisaa saha11qda b1rakarak ti
yatroculuiu tiyatroculara, kahve
c:iliii kahvecilere veraek acaba da
ha sade, daha basit bir it gormiit 
olmaz m1yaz? Fakat kim diyor ki 
insanlar itlerini goriirken en sade, 
en basit yollardan daha ~abuk hot-
lannlar? Ak,amcl 

SDrahi k1rPid1, cam parvalar1 
damarlaran1 kestl 

Be,iktatta oturan lhsan efendi 
isminde birisi dOn elinde sUrahl 
su doldurmak nzere evinio mer
diveninden inerken ayaga kaytp 
dntmii§tOr. 

Bu diitme neticesinde surahi 
kanlm•t ve cam par~alan lb1an 
efendinio yOziinii par~alad1ga gibi 
kollarm1n damarma da kesmittir. 
lhaan efendi fazla kan zayi et
tigiodeo baygao bir halde basta• 
haneye kaldardmatbr. 

• . . Doktor - <;ok aoiukltanla insan gor· 
ilium amma -eenin 1ibiaini 1ormedi&Q 

./\mea OeJ'••• -
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~EBiR D.&BBRL:BRi II ..... -:·--···- II 
Cocukluk giinii 

Yeni pavyon 
Cerrahpafa 

hastanesi 
biJ) iJltiJliiyor 

Cerrahpaf& hutaneaiode iki 
yiiz yatakh bir hariciye pavyonu 
inta edilmek iizere beledi.ye fen 
be yeti taraf 10clan icap eden plan· 
larm hazarlanmaalDa batlanm•!llr. 
Yeni pavyon, telefon firketinin 

abonelerden ald•i• fazla paranan 
iadeaUe yapalacakttr. 

$ifket tarafandan geriye veri· 
lecek olan fazla bedeUeriD iadeai
ni temin E"decek olan teberruna
meler belediyeye gelmektedir. Ya· 
k1nda bunlartn arkaaa tamao:ile 
ahnac:aktsr. Biitiin teberriiname· 
ler geldikten sonra belediye tele
fon tirketine miiracaat ederek 
iade edilecek bu paray1 istiyecek· 
ti-r. 

Beiediye, tirketten geri ahna
cak parayJ teaelliim eder etmez 
derhal yeni pavyonun inta•• i~in 
miinakasa ilin edecektir. Yeni pav
yon ancak gelecek sene ikmal . 
cdilecektir. 

":l eni pavyonun intaaindan aon-
ra Cerrahpata hastaneainin yatak 
adedi alt1 yiize balii olacak ve 
bu suretle haatane yatak adedi en 
~ok bir miiesaeae haline gelecektir. 

Y !!tti pavyonun daimi maarafa 
k1smen belediyeden, ka1111en de 
hiikumet tarafmdan temin edile
cektir. 

Y ag fiatleri 
Ucuzluk vejetalin fiatleri 

iizerinde tesir yapb 
Yai fiatlerindeki ucuzluk de

vam etmektedir. Piyaaada topta.n 
Trabzon yajlaranm fiati 55 ku
Tutla 60 kunat araa1Ddad1r. 

Y ai fiatlerincleki bu diitkiin
liik vejetalin fiatlerine de tesir et
mittir. Piyasada toptan olarak ve
jetalin yaga 33 kuruta sabhyor. 
Ge~en sene yai fiatlerinin pa

hala olduiu bir devirde, vejetalin 
yag• 50-55 kui'Uf& kadar 'lallltyor
du. Eier yag fiatlerinde ucuzluk 
devam ederae, vejetalin fabrik:a
larJ fiatleri daha ziyade indirmek 
vaziyetine diiteceklerdir, 

Dv heroinci yakaland1 
Polis heroin ve esrar satan ii~ 

kiti yakalamtfllr. Lutfi, Osman 
ve Hasan iaimlerinde olan bu ii~ 
kitinin Karakoy, Betiktat, Pan
galt• ve Karagiimriik civaranda fa
aliyette bulunduiu teabit edilmit
tir. 0~ su~lu yakalanarak tabkikat 
evraklarile birlikte adliyeye tea
lim edilmitlerdir. 

Kadtn meselesi 
Bir amele, diger bir ameleyi 

a;tr surette yaralad1 
$erafeddin ve Mustafa iaimle

rinde iki amele bundan bir miid
det evvel bir kad1nla miinaaebet 
peyda etmitler ve bir miiddet son
ra aralannda rekabet ba,lamttllr. 
Bu iki ahbap tamttJklan kad10a 
yaln1z batlarana aabip olmak i~in 
biribirlerini kdmdan ayamuya ~a
htm•tlar, buna muvaffak olama
y•nca kavga etmeye batlamttlardlr. 

Evvelki gun bunlardan Muata
fa itinden ~aktaktan sonra kad1n1n 
evine gitmek iatemif, bunun far
kana varan $erafeddin de arkadan 
takip etmittir. 

Mustafa tenha hir sokaia girdiii 
strada $erafeddin arkasmdan ye
tif.ip yakasma saralm•t ve yeniden 
kavga ~akarmatbr. Bu kavgada 
$erafeddin elindeki kama 
ile Mustafayi batandan ve ri· 
c:udunun bir ~ok yerlerinden teb
likeli surette yaralay1p ka~mitllr • . 
Y aralanndan fazla kan zayi eden 
Mustafa diitiiP bayalmtf, etraftan 
gorenler zabataya haber vermit
lerdir. Y arah Mustafa haataneye 
kaldtnlmttbr. Biraz aonra $era• 
feddin yakalanarak adliyeye tea
lim edilmifiir. 

Futbol oynarken 
Kii~iik b:r ~ocuk ag.r 

surette yaralandt 
Baktrkoyiinde bir meydanl1kta 

~ocuklar futbol oynarlarken bun
lardan Kema.l isminde dokuz Y•t
lartnda bir ~ocuk topu yakala
mak iizer~ biitiin kuvvetile ileriye 
atlam•t ve ayai• bir tata taktla· 
rak yuvarlanmatllr. 

Bu h1zla diitme netic:eainde bati 
ve goiaii tatlara ~rpan Kemal 
fena halde yaralanm•t ve nefesi 
kesilerek bayalmttllr. Vakaya va
zayet eden polialer bu kii~iik yara· 
l1ya baygm bir balde haataneye 
kaldararak kaza etrafmda tabki· 
kata batlamttlardJr. 

lki kurtun h1rs1z1 yediter aya 
mahkOm edildi 

Kurtun lursazhgile tanJDmll u• 
b•kalalardan Osman •~ Ali l.&n
lerinde iki kiti ge~enlerde ~eh· 
zade ve Fatih cami ve medrae
lerioden kurfUD ~alarkeo curmll 
methut balinde yakala01p adliye
ye verilmitlerdi. Bu iki husaz a;.r 
ceza mahkemesinde muhakeme 
edilmitlerdir. Yapalan muhake
mede kendilerinin mnteaddit hJr
aa.Wdan A bit oldugundan ikiainin 
de yediter ay mnddetle hapis
lerlne karar verilmittir. 

A mea bey hastaaede ! .• 

... Soa dakikalaruu 78fl70r da ••• 

Cazi koprOsO 
Projeyi tetkik 

edecek komisyon 
diln toplanJr 

Gazi kopriisii projeaini tetkik 
edecek olan miihendia mektebi 
rektorii Fikri beyin riyaseti altJn
daki komisyon dun sabah ilk i~ti
matna yapmatbr. Komisyonda be· 
lediyeyi, sular idaresi miidiirii lh
san, betonarme miibendisi Sadi 
beyler temail etmektedir. 

Konriayon projeyi siiratle tetkik 
edecek ve kati karanna k1sa bir 
zamanda verecektir. Tadile liizum 
hisaedilmezse belediye kopriiyii 
inta etmek iizere hemen miinaka
sasiDI ilin edecektir. Aksi takdir· 
de icap eden tadilit yaptlmak iize
re kopriiniin projesini yapan Fran· 
atz kopriiler miitehasstst M. Pi Jue 
davet edilecek ve bu tadilit ta ge
ne miitehassasa yapbn\acaktir. Bu 
auretle miinakasanm ilan1 biraz 
gecikecektir. 

Nafaa vekaletile tramvay tirketi 
aras10da yaptlacak yeni mukave
leden sonra Eyiip • Eminonii tarm· 
vay giizergibanm iatimlikile int•· 
ata hemen batlanacaima aore 
kopriiniin de amk daha fazla 
taahhiire uiramakaaztn inpsana 
bir an evvel batlanmasl iateniyor. 
Binaenaleyh projede tadilita Iii- . 
zum goriilae bile bu tadilit miim
kiin olduiu kadar kasa bir zaman• 
da yap1lacakbr. 

Aztli sarho§ 
Masalar devrildi, fakat 

polis taraf1ndan yakalandt 
Zeki isminde bir aab1kah dun 

gece Y enimahalle civannda kor-

kiitiik aarhot bir halde bir gazi
noya giderek orada da bir hayli 

raka i~mit ve kendmi kaybetmit
tir. Zeki bu hale geldikten sonra 

maaadan kalkarak gazinoda otu· 

ranlartn iizerlerine hiicum etme
ie batlamif, masalara devirmittir. 

Gazino sahibinin miiracaab iize
rine polisler gelmitler, sarhot Ze
ki bu defa da eline ge~en ,eyleri 

polislerin batlarma farlatarak 
iizerlerine hiicum etmittir. Zabala 

bu azth aarhotu yakahyarak bak
kanda kanuni muameleye batla
mttbr. 

Kavak sigaralar 
Gemlikten komiir yiiklii olarak 

gelen bir motorde komiir ~uvalla
nn•n altmda 3000 paket ka~ak 
aiaara bulunmuttur. Sigaralar ya
kalanmtf, motor sahibi yakalana
rak adliyeye verilmittir. 

;Aferio Galataaaray mezunlara· 
aa. Cuma giinti eaki mekteplerin
de oyle ,en, oyle ne,eli, oyle mii
kemmel bir run ge~irdiler ki doi
I'UIU bayaldam. 

Y ath bir doatum ikide birde: 
«- Yabu biz ne ne,esiz adam

lanz. Cocukluk ~·i•n• ge~tik mi?. 
Artak ne oyun oynamalar, ne ko,e 
kapmacalar, ne birdirbirler, ne 

esir almacalar, hi~ bir teY kalmt· 
yor. Hepsi maziye karlflYOr. Biz
de biiyiik bir adaman oyun oyna· 

mas• en biiyiik ay1p «be adam aaka .. 
hndan da m1 utanmadm?• diyor
lar. Halbuki Biiyiikderede bir ka~ 

ecnebi tamdtitm var, vallabi he
rifler sakalh sakalb torunlarile so.. 
kaia ~·k•p oyun oynuyorlar. On
lara bak1p agz1m1n auyu akayor. 

Birdirbir goziimde tiitiiyor, esir 
almacaya hasret ~ekiyorum. Ko,e 

kapmaca riiyalartma giriyor» derdi. 
Ben de ihtiyarlar heaabma dostu
mun soylediklerini tastik ederdim. 

Cuma giinii baktam. Sakalh doa
tum ele avuca 11gmaz bir mektep 
talebesi gibi Galataaarayan bah~e
sinde birdirbir oynamalar, st~ra
malar, zaplamalar.. Arkadat.lan
ntn sakallarmt ~ekmeler. Gozliiiii 
diitiiyor, aldtmuyor. Kan ter i~in· 
de kahyor, umur etmiyor. 

Ruhiyat profeaorii $ekip bey 
bir giin bana: ~ 

- Seyahat insanlara gen~le,ti: 
rir. Ciinkii insan seyahatte batka 
muhitler bulur. Bu batka mubit
lerde batka tiirlii nete ve eglence
ye raagelir. ltte bu ne~.e ve eglen
ce insan1 gen~lettirir, demitti. 

Eski Galatasarayhlar cuma gu: 
nii bir seyahat yapm•t kadar ol
dular. 

Mektep hayatlarma, kendileri· 
nin eaki mektep giinlerine kadar 
dondiiler. Bundan iyi seyahat mi 

olur? Bilhassa yatlt mezunlar se
ne\erce sonra dondiikleri bu gen~
lik giinlerinde bir ~ok nete ve se· 
vin~ buldular. 0 giinii mektepten 

~·ktaklart zaman bepsi hirer par~a 
ve hakikaten gen~letmit.lerdi. Hi~ 

degilse birdirbir, esir almaca, kO
te kapmaca gibi oyunlara ait be
veslerini ald•lar, kurtlannt doktii
ler. 

Fakat hila tada damag1mda 
kald1. Bu «hir giinliik £ocukluk» 

kii~iik bir seyahate, yabut bir haf· 
talak dinlenmege bedeldir. Haya· 
bn hareketsiz, tatsaz tuzsuz yiirii-

Yiitiinden bakan biitiin mektep me
zunlanna tavsiye ederim. Hepai 
boyle yapaan. Bir gun latanbul li
aeliler, bir gun Kabatathlar, bir 

gun Dariittafakahlar, bir giin bat
ka irfan ocaklan toplamp boyle 
eaki giinleri yataaalar tatlanna 
doyamazlar. Hilunet FeriJun 

••• ~baA tuhaflak.larla mqplsiinl.. A. .B. - Teli-f etme doktorcugum, 
o daha olmez I 

Dr. - Ned en biliyonun) 
A B. - Am mezarhk yapalma• 

dan Allah canallll alma.aan, diye dua 

~· 



- a 11az1ru teu 

lttihat ve Terakki 
tarlhinde esrar perdesi 

Resim sergisi 
"D, grupUDUD ii~iincii 

sergisi a~hyor 
Memleketimizin hi~ tiipheaiz 

en canh aanat tetekkiilii olaa cD• 
pupu u~uncii pliatik aauatlar 
aer1iaini hazJrlamaktadtr. Bu aer
ti 8 haziran cuma giinu Taluim· 
de Dai aopurlan kliibiiniiD genit 
aalonlannda a~tlacakbr. 

Terki teslihat 
(Btlf 1.-.la 1 Uw:i .JrileJe) 

Her zamanki gibi en fazla ali
kaya celbeden M. Litvinof oldu. 

Sovyet hariciye komiaeri yeni 
bir teklifle celmi,ti. 

J Yakap CJe.U alfla Ye aiWDI lldtlrtll4tl 1 

lluharrlrl: II. R. 
Konferana1n akametini, aylar

danberi bazt devletler arasmda 
devam eden huauai miizakerelerin 
neticesizliiini ac1 ac1 anJattaktan 
sonra ailihlann azaltdmaa1 i~in 

lriitiia devletlerin iizerinde birle
tebilecekleri bir ,ekil bulmak 
mtimkiia olmadtiJn• .Oyledi, ye 
dedi ki: 

Ertesi ,.bah •kenden Kara 
Kemal bey, doktor Nazun ve Ba
haeddin $akir beyler, Talit beyi 
ziyu-et ettiler. Talit bey, kendi
leriae talimat verdi: Enver p&f&• 

J& son hadiaeler etrafmda izahat 
Yerildilden aonra Yakup Cemil 
l.eyle arbdatlann•n takip ettik
feri hath hareketia mahiyetini, 
l»iyle bir mufreze tetkil edilmek
le kendiainin iifal edildiiini " 
Mercan kap111 yan1ndaki dtikkia
lara konulan efrat ile keadiaiae 
Jayhm atet edileceiini anJatma• 
Ianna tembih etti. Yakup Cemil 
beyle arkadqlal'lll& kart• oteden
beri hU~U~Detkir Lir vaziyet alan 
clttihat ve Terakki• nin ba ~ 
mihim riiJmii, lidelerinden aldak
lan talimat tizerine bu vazifeyi 
pek miikemmelsurette ifa edec:ek 
Yaziyette buhmuyorlard1 •• 

En1er Pill MB1ntu beyden ylz 
cevlrlrse alt tarafl kalaydl •• 
Talit beyle aralannda verilen 

karar iizerine Bahaeddin $akir, 
doktor Naz1m, Kara Kemal bey. 
ler erteai liinii hep beraber ED
Yer paf&DlD Kuru~tmedeki yab
auaa titmek Gzere yola ~tkhlar. 
Bu ii~ arkadat, Enver paf&Yl dt
tihat ve Terakki• dahilindeki es
ki arkadatlarana kart• nasal tah· 
rik edeceklerini, diitiiniiyorlar, 
tirittikleri itte muvaffak olmak 
i~in ~ok dikkatli davranmak li
Zim teldiiini takdir ediyorlard1. 

Bilh&~~& son derece itimada f&• 
-y&D IOrUJeD Ve harbiye nazannlft 
hiirmet ve muhabbetini kazanan 
Miimtaz hey hakktnda Enver pa,o 

f&JI kandJl'IDanJn ~ok Iii~ oldu
junu anbyorlanh. ~i aon za
manlarda gerek kendileri, cerek 
diier arkadatlan Enver paf& i1e 
temaalannda, miinaaebet du,wk· 
~' Miimtaz bey aleyhinde mum
lain olan her ,eyi .Oyliiyorlar, bu 
auretle harbiye nazti')DI, eaki ya. 
"erinden aojutmaia ~ht•Jorlar. 
d1. Hatta bir defa: 

- Mamtaz beyin tekaiit olm ... 
a1ntn aebebi, size kartt beslecliji 
dartmbktan ileri telmektedir •• 

DemiJlerdi. 
Halbuki, Miimtaz beyin tekaiit 

olmaaanda hi~ boyle bir aebep 
yoktu. Bundan batka Enver P&fll 
ile Miimtaz bey aruanda daraan
laie. taaiiUk eden hi~ bir hadiae 
c~memitti. Fakat Talit beyle ar
kadatlan, Enver pafaya muanzla
n aleyhine ~evinnek i~in her teY· 
den enel Miimtaz bey hakkanda· 
ki itimadanan aaraalmaa1 lizam ge
leceiine kaai olmutlarda. Onlann 
fikrine tore, hir defa harbiye na• 
ztn Mumtaz beyden yiiz ~evirir
ae, diierlerinin imhaet biisbitiin 
kolaylapbilirdi •• 

Enver pap, evvelce haber Vel'• 

mekaizin 1elen bu f1rka arlrad.,_ 
lanmn ziyaretlerine birdeabire 
bir mana verememitti. tankG o, 
son ,Unlerde dCiaen eatrikalar
dan, Yakup Cemil beyle arbdq.. 
lann•n Talit bey ve rifeka11 tara
fmclan ne auretle takip edildikle- · 
rinden haberdar deiildi. Enver 
pqa ya)na, • ,.bnda bycletti
iim gibi • Y almp Cemil beyin fU• 
rada, burada but cevezelikler et· 
tiiini, oniine celene aulhu mfin
feritten balueylediiini Halda hey· 
yin deliletile olreami.. JM.un 
lzeriae evell Yabp ee.D H,l .. 

~aj~r&rak tiddetle .tekdir ettikten 
aonra keadiaini yeni bir mUfreze I 
~kil etmeje memur etmitti. $u 
Vaziyete lOre, harbiye D&ZinDln 
Y akup CemiJ bey hakkJndaki SOD 
•aiYDMb bundan ibaretti. 
1 Eaver pap, Y akup Cemil he
yia tetiUJibna yalonda ikmal edia
ce derlaal JOia ~lkacaiJn• biliyor
clu. Buaun ~in her teYin hali ta· 
biide cereyan etmelde olduju ka .. 
aaatmda idi. Son c1inlerdeki ce
ftJanlari hilmedijindea Ka..
Kemal, doldor Nazam ve Bahaed· 
din $akir beylerin bu ziyaretlerin
den zerre kadar lmtkulanma-
IIUflJ! •• 4-f • - -· ~ 

~ Blylk •tr nikat 
kQstndaJizl .. , 

Enver pqa miaafirleriai betut 
Lir ~hre ile Dl'fiiadt; aralanada 
alelide baza havai .Ozier teati 
edildikten sonra birdenbire Kara 
Kemal bey dedi ki: 

- Bugijn aizi miihim bir it i~in 
tenvir etmeie geldik. Her feyden 
enel .Oyliyeyim ki, hepimiz aley· 
hinde hazarlanm•t buyiik bir sui
bat tertibab br,lslDdaJIZ! .• 

Kara Kemal beyin dudaklann
Cian dolriilen bu cimle, deh,et ifa. 
de eden, tehlikeyi cilteren bir ka· 
tiyetle .Oylenadtti. Harbiye aa· 
zm, muhataban1n bu .Ozile cene 
clttihat ve Terakki• muhalifleri· 
aia bir hareketi karttsanda kaJ.. 
daklaran1 ve Kara Kemal beyin bu 
harekete ait ediadiii malumati · 
kendiaine vermek uzere celdiiini 
zannetti. 

Enver paf&, bu ehemmiyetli ha
beri libyt bir ,ekilde kal'fdly&• 
mazda; hemen aordu: 

- Naa1l auikaat? •• Kimin tara• 
fandan? •• 

Kara Kemal bey, aozlerine dik
bt celbetmek iatiyen bir taVJrla 
fU cevab1 verdi: 

- Sizden evvel Talit beyle 10. 
riipiik. Ald•im•z haberleri, elde 
ettiiimiz malumab aize anlatmak
bitml%1 aoyledi. 

(Devamt var) 

I BORSA I 

Seqi, buyijk k1tada yaib boy& 
kompoziayonlardan, bir ~ hey
kel ve deaenden miirekkep ola
caktar. I -

1 

Te,ekkulii tarihinden heniiz bir 
sene ~~medii ihalde ~iincu aer
ciaini a~maya muvaffak olan cD• 
pupunun bu yeni tezahiiriiniin 
biiyiik bir alika ile kartdaaacai• 
tiipbeaizdir. __ ~ 

Azari genvlerinin glzlatlsl 
Azeri TOrk ten~er birliii 1 .. 
~ CuiDa Kuzpncukta nakkq 
tepeaiDde bir kJr gezintiai terip 
etmit ve Azerilerin milli bayra· 
anna kutlulam•td•r. Birlik reisi Ce
mal bey milli Azeri bayram1n1D 
tarihiai aalatmlfbr. Milli Azeri 
ve Anadolu, Kmm ve TDrkiatan 
oyunlar1 oyn&DIDif ve millt ~&rlu· 
iar planmJttar. 

TJrebalu mDddeiumumfsini da1et 
Istanbul miiddeiumumiliiinden: 

.Aakerden terhiaile lstanbulda bu
lunduiu anlatalan ve adresi me
muriyetimizce m~hul olan Tire
bolu miiddeiumumiai Eaat beyin 
derbal vazifeaine hareket eyJe. 
mesi. · 

Ilk mektepler talebesine mtijde 

Tarih der~lerinizi kola yea ve herkest.en 
daha lyi ~trenmek ic;in alacagmtz Jutap: 

Yardamct Tarlh 
Hullsas• 

124 llhife • Jalaaz 10 kurut 
Tenl merkezleri: 

AKtAII KITAPHANESI 
1~1, Ankara caddesi 

KANAAT KUTUPHANESI 
Istanbul· Ankara caddesi 

BugDn 
S A R A Y 

(Eaki Glorya) sinemasanda 
FranSlzca sOzln ftlm 

LILIAN HARVEY •e ARMAND 
BERNARD tara&ndan 

PA.LY.&QO 
Y az fiatlan umuml duhuliye 

-30 kurut Istanbul a hazlran t134 
( Aktam kapuuf fiatleri) 

Esham we Tahvlllt Ekmek Fiatt 
lat. dahlll 98,50 ~~B. Hamiline 8,50 Ltanbal Belediyesinden: 
Kuponsuz 1938 • Mnessis 98 Hazirama birinci giinlinden iti· 
isUkraz1 93,50 T. C. Kerkez bareD Ekmek Dokuz bu~uk Frau• 
'Onltnrk I 28,90 Bankas1 68,- cala On Dart kurutlur •• 

• II 28,40 Anadolu hlsee 27,!i5 ----------~----
• m 28,.0 Telefon 11,60 Te,ekkUr 

Knml68ll I 67,20 Terkos 19,-'0 Beni Ilk ak rahatuz eden •e 
• II ,7,86 ~1mento 11,85 d "k" b ..Ak 
• 111 ,- ltLihat de~ir. 16,- ulahabau tehclit e en 1 1 D~-

lt Baoka.CJl 8,1'>0 ~rk • 1,80 badeau:ijimi bllyOk bir maharetle 
Para ( ~ek tlatlerl) ~karao Glilhaae haatanesi kalak, 

Paris 12,00 Sofya 6,,80 boiaz, burun bat asistaaa muh-
Londra 637 I'ra~ 19,18,30 terem Doktor Nejat Riza heye-Berlm 2,08,60 
NeY York 79,U,!9 Kadrit 6,82,60 feDdiye alean tetkJdlril bor~ bilir 
llilano 9,19,~ Belgrat 84,89,42 ye mealejiDCieki .. Jaaretiaclea do-
At.ioa 88,48,26 ZloU 4,22,80 aya keDdillai tebrik ederilll. 
Ceoevre 2,U,86 Pengo 3,99,91 Er.Uay eezueai labibi 
Mbel s,•o Bnkret 79,61,20 N&Uii 
Amsterdam 1.17,60 Koekna 10,90,5!5 

Maliye Vekiletinden: 

cKonferanata timdiye kadar 
konutulan meaelelenlen h~ biri 
heniiz bir karara bailanamada, 
biitiin devletlerin muvafakatJDI 
tophyan nazari bir formiile bile 
vasal olamada •• lt 

M. Litviaof, aiyui vaziyetin de 
~ deiittiiini, bazt memleket· 
Jerde hiilnimetlerin ve rejimlerin 
tebeddule ujrad•i•n•, bazt dnlet
leria diierlerinin topraklanna IOZ 
koydujunu, a~ak ve tiddetli tel- · 
mihlerle izah ettikten aonra, c Sul
hu iatiyen devletler bu .. rait i~in
de naa1l olur da ailihlara azalt
makta tereddut etmezler?• dedi. 

0 halde konferanaaa ifliaan1 
ilin edip eli bot mu donmeli? 

Sovyet murahhaat bu fikirde 
deiildir. Konferansan ifliaa feli
ket oJacaglDI soy)iiyor. 

Silih konferansa, mademki si
lihlan azaltamayor, fU halde sui
hun muhafazaat ve taarruza uin· 
yacak devletlerin himayeai i~in 
beynelmilel sulh teminall veren 
bir konfer&DI haline 1elemez mi? 

Konfer&DJ, ailihlann tenzil ve 
tahdidi bahainde ittifak elde ede
miyor. Daha evvel aulh teminall· 
n1 halleclelim, ondan sonra silah
lart azaltmak belki daha kolay 
olur. Bu suretle, konferans, biitiin 
devletlerin emniyetine gozcii, ci
han aulhuniin muhaftzt, daimi bir 
beynelmilel uniyet olur. 
~imdiye kadar beynelmilel aulh 

konferanslan mutlaka harpten 
aonra ve harp tanimetlerini pay
latmak i~in toplanarda. Bu konfe· 
rana, harbe entel olaun, emniyet 
11sullerini bulsun, harp teblikesi
nin onune vaktinde ··~in ... 

Hula.a, M. Litvinof, ailih bah
sini baraktp evvela aulh emniyeti 
meselesinin halledilmesini ve bu 
konferansm zaman zaman topla
nap milletlerin emniyetini, taarruz· 
dan masuniyetini gkliyen bir mii· 
e1seae olmuant teklif ediyor .• 

Bu fikir, tamamen yeni deiil
&fir. Silihlaran azaltJimasmdan ev
vel aulh emniyetinin tesiaini isti· 
yen Frana1z tezinin daha genit, 
daha tiimullii bir teklidir. 

M. Litvinofun teklifini Fransaz.
lar, K~iik ltilif devletleri ~ok 
hot buldular. 

Bu yeni tekil, konferanatD aki
betini kurtarabilir.- HGlillJmer 

SUMER SifiEMASifiDA 
( Ealll Arllatlk) 

Kel""slmin • bllytlk muvaf raktyetl 

PAPRIKA 
FRAlfZISKA GAAL tarafmdan 
ve lataobolda ilk defa olarak : 

Alevlar Aras1nda 
WtiJJA¥ BOYD tar&tmdan 

DUtOn 
Oa biD tifeli bir ldloluk •e bet bia tife•i JariiD kiloluk ve lki 

bia tifeai ~eJNk ldlolak olarak JWli maiDulltmdan oa yedi bin 
lite JU~ldtktan lOIII'& 8iyah olu •lrekkep AbD ah ... ak &zere 
alut ......... ..,. keaaJaaatbar. 3artDameai Merkezde lartuiye 'ur&Jldevlet mnlklye daireal rtlel 
•ldlrllllad• •• t.t..balcla Dolaaba~ede lortuiye depoauDdaa llltbat beyin kerimeei .Bestme banun 

tali oJanla lle q banta• merkezl memurlarmd&D 
almacakbr. lltlrekkep -.JlthaDai olap ta fti'DieP "p na XOdp beyin dG&ODlerl pe111mbe akpuu 
bet ytla iki ba~ lira temlaab ma~a~ate •e ~~ede JUI~ .Ankara Balkevi salonunda lora edilmit 
yeaaik ve ollmaaeyi miistubibeD 16 HUJraD 934 tanbine m&aad1f £bide davetlilerin lttirakile gee; vatte 
Ca111arteli gb6 -t OD bette •lbaJUt komilyonaaa mlracaet kadar pek neteli ve sorurlu saat gec;l· 
eJI ... Ieri. •2160. ~ ... rllm'fUr. JlavlA tarafeyni meaut eyleaia. 
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Ahmet Hafim 
Bugiin giizel sana tlar 

akademisinde merasim 
yapdacak 

Yannki pazarteai ,Unii, tai., 
Ahmet Hqimin oliimiiniin yaldO. 
numiidiir. Ba veaile ile, yann aaat 
bet bu~ ,uzel aanatlar aka• 
demiaiade bir meruim yaptlacak• 

I 

tar. Bii,.ak Millet Mecliai aZallD• 
dan ,Uzide eclibimiz Yakup Kadri 
bey de Hqiaa ~ia bir kitap viicu- ' 
da cetiraait ve eaerinia haaalatiJe 
merhwa- _.ma bir mermer aii
tua ve Jdtabe J&piiJDaSIDI istemif" 
tir. .J 

Yanllki meraaimden aonra b"u ' 
ku~ik kitap ta aahf& ~akanlacak v~ 

haaalatile, Akademinin bah~eain-
de, . _· t 

'.' • bu abide rekzedilecektir. ' 4 
Y annki aaeruimde, enela akaoot 

demi naJDJna reuam Nazmi Ziya 
bey .Oz alacak, Peyami Safa bey 
tarafandan tairi yadeden sozle ... 
den aonra eserinden ve Yakup ' 
Kadri beyin kitabandan par~alar. 
okunacaktar. Bundan aonra aka• 
demi eatetik muallimi Ahmet . 
Hamcli, tair Yusuf Ziya, Orhan 
Seyfi be7lerle Suat Dervit hantm 
da Ahmet Hqim haldunda ta• 

hassiislerini Lildireceklerdir. Aka• 
demi talebeai tarafmdan heykeliQ 
dikileceji yenle hitabe irat ediJe.. 
ceii tibi, merhumun doatlan ta· 1 

rafandan conderilen tahauua mek· 
tuplan da olmaacakttr. 

Diilauliye aerbeattir. Ayn ayra da• 
vetiye aaaderilmecliii i~in, Fandak~ 
hda Giizel aanatlar akademiai mii-
diirliii, pirin IMitiia doatlanna v~ 
eaerinin J.,raalarHII yann, bet 
b~ukta, orada 1ormekle bahtiya~ 
olacaiam hildirmiflir. 

YENI NESRfY AT 

Olkii ~kb 
Ankarada Halkevleri mecmuaai 

olmak iizere ayda bir defa ~·k· 
makta olan Olldi mecmuastnan ha-
ziran I&JIII ~JIDDlftlr. 

.. 
Makaat ve cayeaine uygun k1y• 

metli .,........ plaaalda olan b~ 
dejerJi me C-1D bu Sa:JISIDda 
Ahmet Neaimi, profesor $evket 

• 

Aziz, Mazhar Nedim, Saffet " 
$Ukrii beylerin yazalan vardtr. ~ 

Tiirk miizeciliii hakkmda Ab-' 
diilhak $inui beyin ikinci yazasi 

' da bu aayadadar. 
Sanat ktamanda reaim ve bu ytl 

Ankara Halkevinde a~almtt reaim 
aergilerine dair Ismail Haldu be• 
yin etrafh bir tenkidi vardar. 

Dii'er miiDderec:etile ~akaft 
Olkiiyii okumalannt biitun fikit 
adamlarana ehemmiyetle tavsiye 
ederiz. 

I 

Varllk 
Varltk meemua~~;mm 1 haziran taribtl 

22 ncl eaytaa Y apr Nab~ Haaan CtmiJ, 
Nabtt &m, Yatup Xadri, AbdnlJaalC 
flloasl, CAtmU Seu, Kema!ettin K Ami, 
Omer EedreWn, llebmet Nuret~ln, Ah· 
met Hamdl, Cevdet Xnclrat ve daha 
blr~k tamamlf lmalann tUr, hllu\ye, 
makale ve terrlkalarilt inUpr etmitUr. 

Yenl Eserler 
Dnu ve Yann tercome kaJllyata 
BDt.OD milletlerin edebJ, i9tlmal. ildf. 

Adl, mall en maballet eserleiiDdeD ~1118 

kitaplann len.Amlll VI "DOD Yt Yanlltt 
tercnme kQDiyata unftlll altlnda y.Wa 
muntazam tasalalarla 80 cllt kadar1Jll8 

~arllmasl IUI'8tlle tOO clltltk bi~ kit&~· 
bane yQcude getlriliDesi temin edilmipl • 
I ncl kitap: •• Aile QeDcerl " • " An .. 
Kavrols, eserioden, t. B. AllfaD be::
tercnmes•, Fiyatl 100 kuru,. ~d;,.. 
kOtnpbane l: !ataabui Ankara 

:· . ,\ J.~.~~ 
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GONON MESELELERI 

I GUNUN 

' 
HABERLERi --------------------F ransada juri 

Fabrikalardaki 
ecnebiler 

Sanayi miiduriyeti fabri
kalardan malumat istedi 

iktisat v~kaleti ecnebi memur 
kullanan smai miiesseseler hak .. 

lunda tahkikat yapmaktadu. Ka
nun mucibince bu gibi miie.ssese

lerde ecnebiler aucak miiteha.s.ats 
.a1fatile <;ah~caklardtr. Fakat ba

Zl miiesseseler, miitehass1s stfatuu 
ISUiistimal edecek kadar ileri git-

rni~Lerdir. Bundan bir k~ ay ev
vel, bir kereste tirketinde, Ma

car, Alman ameleler.in miitehas
sts unvam altmda ~ahthrtldigi 

iddia edilmi~ti. Bu iddia ne dere
ceye kad3.r dogrudur. Bu, hi.iki'i

Ir.etin ~irket nezdindeki komise
rinin yapacag1 tahkikata baghdtr. 

G~enlerde, Zonguldak muha
birimiz d-e, ecn~bi amele i.J3tihda-

mt meselesine tenus etmi,, Zon
.guldakta baz1 'irketlerde, Tiirk 

amelenin yapacagt itin miitehas
Sls ismi altmd& ecnebi ameleye 
gordiiriiJdiigiinii yazm1~h. 

~ehrimiz.de, ~orap 'fahrikala
nnda da bu gibi ecnebi amelenin 

~ah~ttr•ld1gt soylenmektedir. Ss
aai miiesseler ecnebi miite-

hasstslarla, bu nam alltnda ~a-

11~hrd1klan ecn.ebi amelenin va

.ziyetini hiribirine kar1flrr1yorlar. 
Mevcut nizamnamelerde mute-

-hassi4In a~lk bir tari·fi olmahdsr. 

_ Turk amelesinin veya o sahada 
ihtisas kazanmlf Tiirk i~isinin ya· 
pacags i~i, hir ec.nehi miitehasstsa. 

yaptumak dogm degildir. 

Bizim bildigimiz, hir fabrika
daki ihtisas isi Turk a.melesinin , 
beniiz ogrenemedigi yiiksek ihti-

su itleridir, bitta.bi bu gibi i,Ier 
~in fabrikalarda ecnebi miite
LuSlslar ~ahtbrmaga mechuruz. 

Aldti•m!z malumata gore ikti

sat veki.leti bu meseleler hakkm

da sanayi miidiiriyetlerinden iza

hat almakta.du. Fahrikalar, ~ah~

tirdiklan miitehasstslarm ihtisas 

kahiliyetleri ve ka~ sene ~ahta

caklan haklund.a .aanayi miidiiri

yetlerine malumat :vereceklerdir. 

El.de edilen neticeler iizerine, mii
tehassis meselesi de halledile

cektir. 

23 sene sonra .. 
Memlekete dondugii zaman 

karJSIDJ evlenmi§ bu1du 
Silivrikaptda oturmakta iken 

Balkan harbine iflink eden Ha
aan oglu Mehmet ef.endi isminde 
Lirinden ~imdiye kadar haber ah-
1\amami' ve a.radan 23 sene ge~
tikten sonra Mehmet efendi Nap
tiaten memleketine donmiittiir. 

Zevcesi kendisinin vefat etti
gini zannederek batka bir erkekle 
evlenmittir. MeLmet efendi fim
di kayhettigi .niifua tezkeresini ye
niden ~lkartbrar.ak zevcesi aley
bine dava a~maia kal"ar vermittil'. 

HergDn blr ata sGz09 

Amerikada 
miithi1 kuraklrk 
Bir~ok yerlerde mahsul 

yand1, steak miithi§ 
, Nev York 2 (A.A.) - Birletik 
Amerikanm garp hiiki'imetleri da
hilinde ~imdiye kadar gori.ilmemit 
derecede ~.iddetli kurakhk hiikiim 
siirmektedir. Kurakhkla heraber 
miithi~ bir de su~ak dalgas1 var
dtr. Golgede termometre Aberde· 

ende fahTe:nnhayt 100, Minnea
poliste 106, lowada 105, Chicago
da 102 kaydetmektedir. 

Mektepler kapanmt~ ve tarlala
rm biiyiik bir k1sm1 tamamen ku
rumu,tur. Fen a mahsul enditesi 
bugday fiatini yukseltmi,tir. 48 
hiiki'imetten 35 i kurakhga ugra
mi~ ve bunlardan 20 si ise bilhas
sa miiteessir olmu,tur. 

Kurakhgm bugday istihsalini 
miirakabe tedbirlerini liizumsuz 
kthp kilmad1g1 sualine cevahen 
ziraat miiste§.arl bunun istihsalin 
ileride go&terecegi inki~afa ti.bi 
oldugunu soylemittir. 

Diger b.raftan ziraat nezareti
nin mii~aviri M. Czekiel, hugday 
mahsuliini.in tahdidi hususunda 
beynelmilel bir itilaf elde edile
bileceginin ~iipheli olduiunu ve 
bu baptah:i miizakereler akim kal· 
dtgi ta.kdirde aralar:mda Ameri
kada bulunmak iizere bir ~ok dev
letlerin bugday siyasetinde mii
him tebeddiiller olacagmt heyan 
etmiJtir. 

' 

kanadada kurakhk 
. Vinnepeg 2 (A.A.)- Kurakltk, 

bereketli bugday mabsulii veren 
Kaoada vilayetlerioi mliteeasir et
mi~tir. Zirai mahafil fena vaziyet
tedir. 

Diinya kupas1 ma~lan 
Roma 1 {A.A.) - Bugiin ya

pllan diinya kupasl ma~larmtn 

neticeleri ~udur: 
Milanoda, Almanya - isve~ 2-1, 

Torinoda, ~eko:slavakya - hvi~re 

3-2, Bolonyada, Avusturya - Ma

caristan 2-1, Floransada., italya • 
ispanya t-1. 

Bu ma<; iki defa uzattld1g1 hal
de netice degi,memi~tiT". 

Turk ofisi Istanbul 1ubesi 
kadrosu 

Turk ofisi Istanbul ~ubesi kad
rosu geni~letilecektir. Kadroya 
dort memur almacaktir. 

Bogazlar meselesi 
l{onferansta yeniden 
mevzuu bahsedilecek 
Londra l - ingiliz gazeteleri 

son giinlerde bogazlarm tahkimi 
meselesile fazla ugratiyorlar. Tiir
kiye hariciye vekili Tevfik Riitlu 
bey re~en sene silahlar1 buakma 
konferansmdaki beyanatmda Tiir
kiyenin emniyeti i~in bogazlaran 

tahk1mi liizumundan bahsetmitti. 
Baz1 lngiliz gazeteleri bu me•ele
nin yeniden ortaya ahlaca(lnl soy
liiyorlar. 

ingiliz gazeteleri bu fikre mua
riz goriiniiyorlar. 

Son zamanlarda F ransaz gazeteleri 

iki mahkeme kararile fazla me~gul olu4 

yorlar. Gi.iniin aiyasi me&eleleri ara.smda 

gazet~lerin ehemmiyet verdikleri bu iki 
,karardan biri ge<;en sene Marsilya vali

sini oldiirmlitt olan Germaine d' Angle
mont ism.inde bir kadanan iki sene ha· 
pis cezasma mahkum edilmesi, digeri 
alt1 ya{!mdaki ktza Simonu bir tekme ile 

oldiiren bir kadamn beraet etmesidir. 
Fransada cinayet mahkemelerinde 

juri vardar. Mahkeme, ji.iri heyetinin 
verecegi milcrimiyet karanna gore ha· 
reket eder, Juri heyeti ise ekseriya na· 
muslu, fakat tahsili mahdut esnaftan 

terekkiip ediyor. Bunlar maznunun goz 
ya~1, mahir bir avukattn kuvvetli rnii· 

dafaast kar~nsanda rikkate geliyorlu ve 
maznunun miicrim olmadagtna karar ve· 
riyorlar. Bu karar kar~tsmda maznun 
beraet ediyor. 

Son iki vaka da boyle olmu~tur. Mar· 
silya valisini oldiiren kadm, metresi oi4 

dugu bu adamtn kendisinc hiyanet et4 

tigini, blmun iizerine ~aka diye valiyi 
rit'velverle tehdit edcrken tabancamn 
ate, alarak valinin oldiii::'iinu so.rle4 

mi~tir. 

Tahkiknt bu iddiaya teyit etmedigi 
halde :wukatm 45 ya~ma s;:clen ve ar

tak gen~lige veda etmekte bulunan bu 
lkadamn azttraplan hakkmdaki parlak 

sozleri kar~Ismda juri heyeti iki sene 
gibi hafif ~ir ceza ile iktifa etmi~tir. 

. ikinci vaka daha fecidir: Simon is· 
minde 6 ya~mda se;·imli bir ktz var. 

Cittigi mektepte herkes kendisini se• 
'\'iyor. Kaz nederece BP.vimli ise annesi 

o derece cad• bir kndm ... Kazt mutema· 
diyen doviiyor. Nibayet bir .ak~am ktz 
mektepten gelince kadm ehe~miyetsiz 
bir meseleden dolayt karnana bir tek
me indiriyor, zavallt Simon oli.iyor. 

Jiiri heyeli bu faciada da kadmm 

bir ka~ damla goz ya\lt lc.ar~mnnda rik4 

kate gelmi~ ve katil anay1 beraet ettir

mi~tir. 

Bu hacljseler i.izerine ga:zeteler {>id
detli makaleler yaurak Juri heyetleri· 
nin tslah edilmesini istiyorlar. Bir ga
zete diyor ki: 

«Fran,.ada bir adam katil olurlla ci
nayet m'!hkemesine gider, burada juri 
heyeti kar~1s1nda ekseriya beraet kaza
mr. Halbuki carih olursa ceza mah
kemeaine gider, burada ji.iri heyeti ol
madtitndan muhakkak mahkum olur, 

'u halde adam oldurmek. }'aralamak
tan daha hafif ciirlim oluyor.~ 

Fransada bu mesele otedenberi mi.i· 
nakal}a edilir. Bu yeni hadiseler ve ne~

riyat iizerine ji.lri bey•·tinde ulahat ya

ptlmasa muhtemeldir. 

Sigara yakarken 
Cebindeki cuzdant da 

a~tnp gitmi~! 

Hapishaneden yeni ~akma, ve 
muteaddit sabaka'• Samuel ismiode 
bir yankesici dun CibaH dvarmda 
dola§makta olan Ahmet efendi 
isminde birine sokularak sigara· 
sma ate~ istemi~tir, Ahmet efendi 
eliode yanmakta olan sigarayt 
uzatmt~, Samoel de kendi sigara· 
aana yakmak ii:a:ero Abmet efendi
ninio gogsiioe kadar sokulmuttur. 
Samuel sigarasam yakap savu~tuk
tan sonra Ahmet efeodi para 
~akarmak iizere elini cebine sok
tugu zaman cii:a:danile paralarmm 
a§mlm•~ oldugunu gormii§tiir. 

Abmet efendinin mUracaata fi~e· 
rine biraz sonra zabata yankesiciyi 
yakalamt§hr. A§ardJga paralarla 
ci.izdan iizer;nde bulunup sabibine 
iade edilmi¥ Samuel adliyeye 
verilmi~tir. 

... Reffkioden azar 1..; 

1 
,.Sa.bife ! 

HAF_TALIK SiYASliCMAL 

Avrupantn siyasi vaziyeti ve silahlari 
btrakma konferanst - Konferansta 

biribirine muartz iki ziimre 
1 Avrupanm siyasi havas1 gayet 
agtrdu, tehlikeli bir ftrtma kop
ma.sl ihtimali kuvvet buluyOT. Bu 
yiizden her memlekette endi~eler 
peyda olmu~tur. Bunun bir misali 
Fran&a. parli.mentosunda harici 
siyaset hakkmda yap1lan istizah
lar ve bu miinasebetle cereyan 
eden miinaka~adtr. FransiZ me
huslart nutuklarmda Avrupanm 
hugiinkii halini insana kasvet ve-

ren hir lavha ~eklinde tasvir ettiler: 
Almanya silahlamyor, orta Av

rupada anar~iye benziyen bir hal 
var, Avrupanm havasmda harp 
tehditleri dola~1yor. Frans1z hari
ciye naztrs M. Barthounun yaphgt 
.son seyahatinin neticesi olarak 
Fransa huhi umumiden evvelki 
ittifak s.istemine avdet ediyor, d~

ger taraftan Fransa Rusyaya ya
lnn)a~hgmdan Lehistanla dostlugu 
sogumu,tur, bundan batka M. 
Hitlerin dahildeki stkmhdan kur
tulmak i~in hari~te bir darbe ve 
harekette bulunmast ihtimali ar
tlyor . 

Almanyantn silahlan, ag-.r top
~u miistesna olarak ~imdi Fran
sanm derecesine gelmi~tir, Alman
ya k1rk sekiz saatte hudutta bir 
milyon asker tah~it edebilir, 
bu karttlk vaziyetten kurtulmak 
i~in ~imdi yegane iimit olan Ce
nevredeki mi.izakereler De tehli
kede kalmt~hr. 

Fransa hariciye naz1n M. Bar· 
thou bu endi~eleri izale i~in uzun 

bir nutuk soylemi~tir. Naz1r Fran
sanm siyaseti Rusya ile derhal 
yakmlatm,ak oldugunu ve M. Lit· 
vinof ile Rusyanm Cemiyeti ak
vama girmesinin ~eraitini gorii~

tiigiinii haber vermi~tir. 

Naztr yakmda Yugoslavya ile 
Romanyayl ziyaret ederek bu 
mem1eketler ile Fransa arasmda 
tahaddi.is eden suitefehhumii iza
leye gayret edecegini ve Fransa· 
n1n yalmz bir halde bulunmadigi
nl da ilave etmi~tir. 

Fransa hariciye naz1n nutkun· 
da harici aiyasetin erkam harbi
yei umumiyenin tesiri altmda kal
madtgiDI ishat i~in seleflerinin 
esas hatlanm takip eyledigini aoy· 
lemi~tir. 

Fransa hariciye naztrma gore, 
Fransa, 2 nisanda ingiltereye ver
digi muhbrada Fransanm silahla
rim b1rakmasm1 ve Almanyamn 
ilk seneden itibaren tekrar silah
lanmasmt teklif eden kanunusani 
tarihli lngiliz muhhrasmt kabul 
edemiyecegini bildirmittir. Ya
ni sab1k ba~vekil Chautemps ki
nunusanide ingiliz rnuhhrutru 
J"eddettiii l{ibi kendisi de bu tek

lifi reddetmittir. 

• 

M. Barthou italyan pli.ntnt da 
kabul edemiyeceiini, Fransa hii
kumetinin -vaktlle bildirmi' oldu· 
gunu soyledikten sonra F,ran~a hii
kumetinin Almanyamn aili.hlan
m.asmt istemedigini ve hunda 
hakh oldugu atikar bulundugunu 
ili.ve etmittiT. 

Fra.naa hariciye naz1rmtn nut
ku paTlamentoda izhar olunan en
d.itele.rin ~ogunu hertaraf edecek 
bir mahiyette degilse de :r.:.ayum 
sonunda toplanan konferansm 
umumi komisyonunda takip ede
cegi hath hareketi anlatmaga ka
fidir. 

Slllhlar1 blrakma konferans1 
Silahlar1 btrakma konferansi 

29 may1stan itihare·n toplanmaga · 
baslamubr. Avrupa sulhiiniin ati~ . , 
.&.i ve biitiin cihantn mukadderab 
bu toplanhya hagh bulundugun· 
dan konferans sabtrslzhk i~inde 
faaliyete ha,lamltbr. 

i~tima silahlar~ buakma ve em
niyet meselelerind.e noktai nazal'o 
lar1 yekdigerine z1t bulunan dev· 
letler i~in miihareze meydam ve 
soz diiellosu sahnesi ohnu~tur. 

Konferanun rei:si M. Henderson 
silah meselesinde noktai na.zar· 
tart taban tabana zit olan lngiliz 
ve Fra-nsJz gruplarmt kolhyacak 
hir lisanla toplantiyi a~mt~br. 

Reis her ~eyden evvel emniyet 
meselesile harp tayyarelerinin in· 
'as1 rekabetinin durdurulmasmt 
ve silih imalat ve ticareti!lin kon
trol altma ahnmast meselelerinin. 
hallini tavsiye etmiflir. 

Amerikamn fikri 
Komisyonda ilk soz soyliyen 

Amerikah mister Norman Dawi&
•tir. Bu zat silihlar1 bnakma kon
feransmln topland1gt zaman hii· 
tiin cihanda uyandtrmif oldugu 
buyiik iimitlerin 'imdi son derece
de sukut eyledigini soyledikten 

~&onra alakadar devletlerin sami
miyet go&termesi ~artile silahlan 

btrakma meselesinin halline hala 
imkan oldugunu anlatm1' ve bu
na bir ~are olarak ingiltere bat· 
vekilinin vaktile tekli.f eyledigi 

ve sonradan tevsi olunan plan mu· 
cibince silahlann tenkis ve tahdit 
edilmesini gostermi~tir. 

Amerika murahhasma gore 
devletlerin ~imdi azalmt' olan 

emniyeti teslihahn azalhlmasile 
telafi olunahilir. Emniyet ve sela· 
metin fazla teslihat ve ittifaklar 

He temini te~ehbi.isii yeni hir bar
hi umumiye rniincer olur. En iyi 
usul tecaviizi sil8hlar1n tedricen 

ilgas1 ve buna mukabil tedafiii 
silahlann arttmlmastdir. 

Murahhasm sozlerinden an\a
~IldJgma gore Amerika hiikumeti 
ingili~ plamm mudafaa etmekte 
ve emniyet ve selamet meselesinin 
sili.hlann az~ltalmas1 suretile t-e
min edilmesir.i iltizam eylemek
tedir. Ameriks. umumi bir ademi 

tecaviiz rnisakmm akdine taraf
tar ise de buna mueyyedeler der· 
cedilme-sine ya.ni harbi harple 

menetmek usuliine fiddetle mu· 
haliftir. Velhual Amerika ),onfe· 
ransta ingiltere ile cepbe birligi 

· tesis etmi,tir. 

Sovyetlerin istedifti 
Amerika. murahhastndan sonra 

Sovyet hariciye komi&eri hiiki'i
metinin silah ve emniyet mesele
leri hakkmdaki yeni noktai naza
rml anlatmlthr. Evvelce Sovyetle. 
rin da.ima miidafaa ettikleri da
va silahlarm umumi surette in· 
dirilmesi idi. $imdi Sovyet huku
meti silahlann bJraktlmast yerine 
bey:nelmilel emniyet ve selametin 
muhafazasma ait bir misak isti
yor. Bu misaka umum devletlerin 
i,tirak eylerr.esi de ~art olmad1gmi 
ileri siiriiyor. Mukaveleye mi.iey
yideler konulmasmt ve bu i,Iere 
nezaret i~in 1imdiki konferan.sm 
daimi heynelmilel bir miirakabe 
heyeti olmastnt talep ediyor. 

Sovyet murahbaa1, hiikumeti-. 

nin hu aiyuetindeki teheddiilii 
heynelmilel vaziyetteki tebeddiile 

(D~vama 8 inci sahifede) 



Sahife 6 

/kinci dil 
kurultayr 

Kuru1tayda irat edilecek 
tezlerin mevzulan 

Ankara 31 (A.A.) - T. D. T. 
C. umumi kitipliginden: 

Cemiyeti kuran ve koruyan Bii
yiik Reis Gazi Mustafa Kemal Hz. 
nin himayeleri altmda 18 agus
tos 1934 tarihinde lstanbulda 
toplanacak olan ikinci dil kurul
taymda irat edilecek tezlerin bat
hca mevzular1 fUnlardll': 

a - Turk dilinin dunya dilleri 
arasmdaki yeri: 

1 - Turk~e ile Hint - Avrupa 
dilleri denilen diller arasmdaki 
munasebetler. 
2- Turk~e ile sami denilen dil

ler arasmdaki munasebetler. 
3 - Tiirkc;enin Ural - Altay 

dilleri denilen diller arasmdalri 
mevkii. 

4 - Turk~enin muhtelif leh~e
leri arasmdaki munaaebetler. 

b - Turk dilinin tarihi akttt: 
1 - Tiirk dilinin kablettarihi, 

tarih tezinin ve en eski dil yadi
garlarJ uzerindeki mukayeseli pa
leontoloji lenguistik tetkiklerinin 
ve :-digi neticeler ve bunlar hak
kmdaki tetkikler. 

2 - Sumer, Eti, EHim gibi biti
n ebilen en eski Tiirk dilleri hak
k nda tetkik~er ve bunlann turk
~eligi nin delilleri. 

3 - Tiirk dilinin son 13 astrhk 
istihaleleri ve muhtelif Tiirk 1eh
se1erinin t~kimiilleri hakkmda 
t: tkikler. 

4 - Tiirkiyede dil i~lerinin 
vmumi tarihi ve muhtelif hedef
leri i.izerinde tetkikler. 

c - Dil inktlibmm manas1 ve 
hedef!eri: 

1 - Umumi baklf: lstenilen 
,.e ozlenilen oz tiirk~e dilin ma
! .iyeti ve bu iilkiiye ennek ic;in 
&id ilecek yollar. 

2 - Cemiyetin dil inlulabtna 
dogru olan faaliyet mevzulart iize
rinde tetkikler ve miitalealar. 

3 - Turk dilinin ihtiyac;lart ve 
yarmki tekamulii iizerine tetkik
ler. 

Tez yapacaklara klavuz olmak 
iizere saytlan bu mevzul.ardan 
batk~ dil iflerine ait mevzular 
iizerine de tez verilebilir. 

Birinci Tiirk dili kurultaYl i.za
Jan ile cemiyetin merkez ve dt
tart tetkilatt izalartndan tez irat 
etmek istiyenlerin tezlerini gon
denneleri ve lrurultaya ittirak 
edebileceklerin isim ve adreslerini 
bildirmeleri ic;in son mehil 15 tem
muz 1934 aktamma kadardtr. 

Yalmz daimi dinleyici olarak 
kurultaya gelmek istiyenler tem
rnuz 1934 sonuna kadar isim ve 
adreslerini bildirebilirler. 

Muracaatlar Ankarada T. D. 
T. C. umumi katipligi adresine 
yaptlmahdtr. 

Ytldtr~mdan bir adam oldD 
Denizli 30 - Bugiin Denizliye 

~ok f,iddetli yagmur yagdt ve YII· 
dmmlar diittii. Ytldtnmlardan bi
ri, koyiinden Denizliye gitmekte 
olan Haftz Orner efendi isminde 
bir vatandattn batma isabet etmit 
ve zavalhyt bir anda yakarak ol
diirmiittiir. 

Karaaaao istasyonu yaptllyor 
Umumi harpte baf.lanan Kara

aga~ istasyonu binastntn ikmali 
intaatl hususunda hiikfunetc;e ya
ptlan tebligat iizerine tark demir
yollart idareai intaat faaliyetine 
ge~mittir. 

AK$AM. 

Memleket haberleri 
-~-=·-= -~ -= -=-=- -~-~·· ..=..-·-~ · ~- ...,;;;...--..- ~ 

Eski~ehir kOylerini ziyaret 
Halkevinin te§ebbiisii ~ok · 

muvaffaktyetli neticeler verdi 
Ea.kitehir 28 (Hususi) - Halk· 1 rma koyci.iliik fUbesinin reisi Nu-

evi koyciiler fUbesinin tertip etti- ~ - ~ - - man bey guzel bir hitabe ile ter• 
gi koy gezintilerine cuma giinii ) ciiman oldu. Ve koylii karde,leri-
batlandi. Program mucibince ilk mizi kafile ile beraber Giindiizler 
once Y akakayt ve aonra da Giin· koyiine gitmege davet etti. -- · diizler ziyaret edilecek ve bayrak Kayi koyiinden kalkan kafile 
merasimi yaptlacaktJ. yiizlerce koylii kadm ve erkek ile 

Halkevine rnensup yetmit kiti· beraber Giinduzlere gittiler. Bu-
lik bir kafile dort otobiisle sa- radaki karfilani~ ta ayni Y aka-
bahleyin saat sekizde hareket et· kay1 koyiindeki gibi candan ve 
ti. Kafile arasmda bulunan tehir samimi idi. Gundiizlerde de bay-
bandosunun, c;aldtgt pa~alar bir rak merasimi yaptld1ktan 60nra 
buc;uk saatlik yolun nete ile ge~· Clere ic;erisindeki bir deginnenin 
mesine sebep oldu. yamna gidildi. Buras1 da koylii 

Y akakayt koyiine yaklatbgtmiz tarafmdan misafirlerin istirahat-
zaman koylunun; koy haricinde Jeri ~in haztrlan.nu,b. 
topland1gm• gordiik. Koylii kar· t)gle iizeri kuzular pitti. Helva 
detlerimizin bizlere gasterdikleri yaptldr, bet kiti de koylu olmak 
alaka cidden ~ok biiyiik ve ulvi iizere; ayr1lan kafileler, hep bir 
idi. Civar koylerden gelen yiizler• arada tath ve iftihalt bir ogle ye-
ce insanla beraber koy mektep megi yediler. 
talebesi ellerinde bayraklarla mi• 
safirlerini kartthyorlar ve candan 
gelen bir istekle « Y af&SID cumhu· 
riyeb> diye haykmyorlardt. 

Bu co~kun karfllamttan ~ok 
miitehassis olan halkevi menaup-
Ian otomobillerinden inerek koy· 
Iiilel"imizle beraber yaya koye 
dogru yiiriimege ba,Iadtlar. 

tlnde bando miizika cmnhuri· 
yet marflDl c;ahyor ve mektep ta· 
lebelerile ~oyliiler ve tehirliler 

hep bir agtzdan bandoya ittirak 
ediyorlardt. Y ollarda yiizlerce ka .. 
dm toplanmtf misafirlerini selam
hyorlardl. 

Kafile once mektep binaa1na 
gitti. Meydanhktaki direge bay
rak ~ekildi. Bando istikli.l mar· 
flmlzt ~alarken herkes hiinnetle 
bayragtmtzl aelimhyordu. Mera
simden t~onra mektep talebeainin 
yapbgt sergi gezildi. Koyiin uya
ntk ruhlu ·cumhuriyet c;ocuklart• 
mn yapttklart el isleri o kadar . 
guzeldi ki, herkes mektebin gene; 
ve ktymetli muallimini tebrik edi· 
yordu. 

Sergi gezildikten sonra inisa· 
firlerimiz i~in haztrlanan mey· 
danhga gidildi. Buraya hahlar 
ve kilimler serilmi,ti. Koyliileri-

Istanbul - Edirne 
Y olun tan1ir ve in~aatlna 

devam olunuyor 
Istanbul- Edirne yolunun Istan

bul vilayeti hududu dahilindeki 
Silivri - Buyiik ~ekmece arasm
daki ktsml tamirahna faaliyetle 
devam edilmektedir. Yine bu yo
lun Kuklareli vilayeti hududu da
hilindeki Burgaz - Babaeski fOSe
sinin bazt aksam1 da tamir olun
maktadtr. 

Edirne - istanbul arasmda ifli· 
yen otobiialerin sahipleri de yolun 
Corlu ile Silivri arasmda mevcut 
ge~it vermiyen koprii ve ktstmla· 
rtm tamir ettirmektedirler. 

eekirge mOcadelesl 

T~-"'_,..,.,_ 

Sara lie: GDndGzler kByDne glder 
ken, GDndDzler kByDnde kadm· 
far mlaatlrlerl bekllyorlar, Kayl 
kByDnde blr mektepll nutuk ally• 

llyor, Kay• kByDnde kByiOier 
ve mlaaflrler 

miz halkevi mensuplartna ayran, 
~ay, kahve ve sigara ikram etti
ler. Mektep talebelerinden bet er
kek ve bir ktz c;ocugu miaafirlere 
hof geldiniz dediler. Kii9Uk yav
rularm ktsa hitabelerinde o ka· 
dar biiyiik ve o ka.dar derin mana· 
lar vard1 ki herkesin kalbi heye-
canla ~rptyordu. 

Misafir kafilenin bu duygula-

Bir garibe 
Bursa da bir kedi bir 

fareyi emziriyor 
Bursanm Muradiye mahallesin

de bir hammtn kedisi iki yavruyu 
emzirirken biiyiik bir farenin de 

yamna geldigini ve bpk1 diger 

yavrular gibi memesine yaplf8rak 

siit emmeye bataldtgtnt gormii,, 
hie; sesini c;tkarmamtthr. 

Biraz sonra bu garip manzara

yt ev sahibi hamm gormiif, derhal 

komsulanna haber verereiC vazi-. 
yeti onlara da gostermittir. Bir 

~ok merakhlar kedinin fareyi em· 

zirmesini hayretle seyretmi,Ierdir. 

lspanyaya yumurta lhrac1 
lnebolu 31 - lspanya ile yeni 

ticaret muahedesi aktedildigi ic;in 

ilk defa olarak bugiin iskelemize 

gelen Cenevo kumpanyastmn Ca

papins vapuruna 1962 sand1k yu. 

Konya vilayetine tibi Eregli 
kazasmtn {:ayhan nahiyesi mmta· 
kasmda c;ekirgeler baf gostermit· 
tir. ~ekirge goriilen arazinin vii
aati alh yiiz hektar kadardtr. te
kirge miicadelesi tertiball derhal 
altnmtthr. • murta yiiklenilmiJ.tir. 

Yemekten sonra zeybdc oynan· 
dt. Koylii kardeslerimiz misafir-• 
lerinin de kendilerile beraber zey-
hek oynamalan istediler. lhtiyar 
koyliilerle halk fukast reisi Os-

.man, Faruk ~ukrii, Numan beyler 
ve daha bir c;ok ~ehirli hep bir 
arada zeybek oynadalar, kucak
la,blar ve opii,tiiler. Burada da 
F aruk $iikrii bey giizel ve heye· 
canh bir nutuk sC>yledi. Milletin 
efendisi koyliiye gosterdikleri mi
safirperverlikten dolayt te~ekkiir 
etti. 

Bu aeneki mahsul hakkmda 
koyliiniin fikirlerini aordum. «Cok 
iyidin> cevabm1 aldun. Giizel bir 
bahc;ede c;ic;ekler ve giiller gor
diim. l~eriye girdim. Bir ihtiyar 
kadmdan bir giil koparmak ic;in 
miisaade istedim. Bana dedi ki: 

- Hey ogul... Bu giilleri ben 
sizin ic;in sakladtm. Hepsini ko
par da. teh.i.rdeki kardetlerime he
diye gotiir. 

Bu ihtiyar· koylii kadmm nasir
latrnlf ellerine sarahp opmek ve 
tesekkiir etmek istedim, 0 rnani . 
oldu. Duygular1m1 go:zlerimin se-
vinc; ve sevgi ·~·klarile anlathm. 

Kemal 

Adanan1n s1hhati 
11 ay i~inde yapllan 

i§ler 
Adana sthhat ve ic;timi muave

net miidiirlugii tarafmdan 933 se
nesi haziran batlangtcmdan nisan 
934 sonuna kadar merkez ve miil
hakahn umumi sthhatine ve bakt
mma ve alman sthhi tedbirlere 
dair bir rapor hazulanm•t ve sth
hiye vekiletine gonderilmittir. 
Rapora gore memleket hastane
sinde bir sene ic;inde muhtelif has
tahkh 1913 kiti yabnlmtt ve 8543' 
ki,inin de ayakta muayeneleri ya
ptlarak re~ete ve ili~lart veril
mittir. Bu hastaneye ayr1ca bir de 
rontgen miitehasstsl getirtilmif ve 
hastanenin biitiin eksiklerinin ta
mamlanmasma c;ahftlm•,br. 

Dogum evin~e bir sene i~inde 

355 kadm dogurtturulmu~, 131 c;o
cok hastaneye yahnlarak tedavi 
edilmit ve 2475 kadm ile 4600 
c;ocugun ayakta rnuayeneleri ya
ptlarak r~eteleri yerilmittir. 

3 Hazira.n 1934 

Ankara halkevin
de bir temsil 

19 haziranda (Oz soy) 
piyesi oynanacak 

Ankara 2 - Ankara halkevin· 
de ay1n 19 uncu giinii «Oz soy» 
isirnli bir piyes temsil edilecektir. 
Bu temsilde o tarihte Ankarada 
bulunacak olan fran ~ah1 Hz. nin 
haztr bulunacaklart rer.mi prog
ra.mda kaydedilmektedir. 

«Oz soy» esasen bugun ic;.in su
reti mahsusada Miinir Hayri bey 
tarafmdan yaztlrntsbr. Mevzuui 
eski miitterek Tiirk - iran mit.,.: 
lojisinden almmt~hr~ 

«Bundan ktrk bin ytl evvel in
sanhgm iistiine musallat olan ka• 
ra «Dahhik», «Gave - Bozkurl» 
isyam ile kurulmustur. insanlar o . 
vakit yar1m tanrtlarile beraber 
biiyiik ve mesut bir hayata ka
VUfmu,Iar ve ba~larma biiyiik bir 
kahramanl (Feridun - Teotrotra)' 
y1 reis seQIDi~Ierdir. 

Feridun ve insanhk mesuttur. 
Yalmz, Feridunun hie; evlad1 ol
mamt,hr. Nihayet bu dilek te ye. 
rini buluyor. Feridunun iki oglu 
diinyaya geliyo>:: (Tur ve ira~) 
bu vesile ile verilen senliklere . 
biitiin Y ersular ~agutlmlthr. Y al .. 
mz kara Arhiman nifnk tanrtsl ol .. 
dugu i~in getirilmemi~tir. 

Ahriman bundan rnugber ola
rak hutiin nifak ~eytanlarm1 Tur 
ve Ira~ evlatlarmm aru.sma koy
maga karar veriyor. Fakat Ahri
mamn biitiin c;ahfmasma ragmen 
bu iki karde~ soyun elele verme· 
sinden kurunu uli medeniyeti, Is
lam medeniyeti dogmu~tur. Piyes 
ondan sonra Turk ve iran inktlip
larmtn karde~ligini basit bir koy 
mevzuu ic;inde tamamlamakta
dJ:r.» 

t>z soy dort perde ve otuz tab· 
lodan miirekkeptir. Biiyiik bir 
ktsml 'miiziklidir. Besteler mil
lidir. Ankara halkevinin biitiin 
gen~leri hararetle bu piyesin ha· 
z1rlanmasile me,gul olmaktadrr· 
lar. tiz soy i~in haz1rlanan dekor• 
lar ve piyesin yazthf tarzt milli 
sahnemizde bir yenilik olacaktw. 

Hz soyun birinci rollerini lstan• 
bul konaervatuvar1 rnuallimleriu
den Nimet Vahit hamm ve Berlin· 
de buyiik bir muvaffakiyetle te
ganni tahsilini bitinnit olan mu
siki mektebi rnuallimi Nurullah 
$evket beylerle gene ayni ktymette 

1:2.mato.r arkada~lan teganni ede
ceklet·dir. 

«tiz soyun» temsil edildigi giin 
radyo ile netredilmesi muhtemel
dir. 

Miizil~i !Riyaseticumhur filar• 
monik orkestrast c;alacakhr. 

tiz soyun son provalarmda ha· 
ztr bulunmak iizere dun Nimet 
V ahit hamm, eserin muharril-i 
Miinir Hayri beyle beraber An
karaya hareket etmi,tir. Avrupa· 
&a da &esinin ktyn .etini takdir et• 
tirrnit olan Nimet Vahit hammtn 
bu yeni roliinde de biiyuk bir muo 
vaffakiyet kazanacagma tiipbe 
yoktur. ---- ----

Dikili kazasmda zeriyat 
Dikili kazasmm bu seneki zerf

yab hakkmda aehrimizdeki ala· 
kadarlara a~aguiaki malumat gel· 
mittir: 

Bugday 12 bin doniim, arpa 8 
bin, bakla 15 bin, c;avdar 3500, 
nohut 8000, yulaf 3000 donii111· 
diir. Ge~en seneki zeriyat ta fd 

miktarda idi r 
Bugday 10 bin, arpa 7000, bak· 

la 12 bin, c;avdar 3000, nohut 7500, 
yulaf 3500 doniimdii. 
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Zeki bey, spor hayat1na ait 
hatiralarini anlat1yor 

Eski ve yeni oyuncular i~inde en ~ok 
kimleri begeniyor, _miihim ma~lar 

Futbol iistad1 Zeki R1za, cuma 
giinii Avusturyahlara kartt oyna
d•i• ma~la, faal apor hayabna bir 
hatime ~ekti. lid giin evvel F ener
bah~e stadmda yap1lan hararetli 
tezahiirat bu emektar sporcumu
zun ne kadar derin muhabbetle 
sevildigine delalet eder. 

Spor hayahm bitirdigi bir za
manda, Z.ekiyi gorerek spor hak
kmdaki ihtisaalarm1 ve bugiinkii 
futboliimiiz hakktndaki fikirlerini 
ogrenmek istedim. Zekiyi, maia
zasmda masasmm ba,mda spor
culardan miirekkep bir halkamn 
ortasmda buldum. Beni mutat gii
l«;r yiizile kabul etti ve sordugum 
ilk suale cevap vererek dedi ki: 

- 23 aenedenberi canla, ba.,Ja 
alakadar oldugum futbolden ay
rtlmakhgtm, itiraf edeyim ki, beni 
teessiire se"kediyor. F akat bu te-
essi!r derecesinde ve belki de 

onun fevkinde beni memnun eden 
bir ~ok noktalar var. Birer hirer 
anlatay1m: 

Fenerbah~e tak1mmm bugiinkii 
vaziyeti. .. Bugiin Fenerbah~e ta
k•m• ~ok miikemmel bir vaziyet
tedir. Birinci taktm ~ok miistait 
ve ~ok kabiliyetli oyunculardan 
miirekkep oldugu gibi, birinci ta
ktmda at;IIacak gedikleri doldura· 
cak ikinci, ii~iincii tak1m kadrola
rimlz da dolgundur. Gen~ futbol
culan yeti~tirecek bir antrenorii
r.:luz ve sporun terakkisine esas 
olan pek miikemmel bir stadyo
mumuz vardtr. Binaenaleyh fut
bolii ~oktanberi terketmek istedi
gim halde, bu arzumun tahakku
kuna mini olan aebepler ortadan 
kalkmca, kalbim miisterih ve ati
den emin olarak ~ekiliyorum. 

- Bugiinkii futboliimiiz hakkin
da ne diitiiniiyorsunuz? 

- F utboliimiizun son sene Jerde 
ald1gi tekiJ, fena degildir. 

Her ne kadar kuvvetimizi ol~e
cek beynelmilel temaslar, yapma
dtk iae de goriitiime nazaran, bil
hassa son seneler biitiin tak1mlar 

~ok iyi ~ahtbklarmdan, ty1 ve 
kuvvetli oyuncular yetitmittir. 

Bunlardan giizel bir taktm tefkil 

etmek ve iyi bir netice almak 
miimkiindiir. Fakat futboliin daha 

~ok ilerilemesi i~in de fU tedbirleri 
almak zaruridir: 1 - Statlar1 ~o
galtma~ 2 - Hukumetin ma~la-

Zekl blr ma~ta fUI ~ekerken 
nn hasiiabndan aldigl yiizde 20 cih etmek ~ok gu~tiir. Maamafih, 
nisbetindeki resmi kaldirmak, aradan 22 sene kadar uzun bir 
3- Mekteplerde spora daha faz- zaman g~tigi halde, daha dun 
Ia bir ehemmiyet vermek. Unut· yatad1g1m gibi, hila bende ~ok 
mamahdtr ki, kliiplere laz1m ge
len elemanlarl yeti,tirecek olan 
mekteplerdir. 

- Uzun futbol hayabmzda en 
~ok hangi oyunculan begendiniz? 

- Netice iizerinde miiessir ol
masl itibarile eskilerden en ziya
de Bekiri, Alaeddini ve sporu er· 
ken h1rakan Refik Osmam, yeni
lerden ise Niyazi, Fikret, Esat, 
Bediiyi, Be,ikta~hlardan kii~iik 

~ref, E,ref ve Husniiyii, Galata
sarayb Fazth, istanbulspordan 

Salahaddin ve Re,adt ~ok begen
dim ve begeniyorum. Bunlann, ~a
httrlarsa ~ok iyi hirer futbolcii 
olacaklarma ~iiphe yoktur. 

- Fener tak1mmda merkez mii
hacim kim olacak? 

- ~imdiden bir teY soylemek 
miimkiin degildir. Bu hususta bir 
~ok tecriibeler yaptlacak, en liya
katli kim ise, merkez miihacim 
mevkiini i,gal edecektir. 

- Merkez muhacim oynadtit· 
mz en miihim ma~lar hangileri· 
dir? Ve hangi ma~ta en fazla he
yecan duydunuz? 

- 924 timal turnesi, lstanbul
daki Slavya, First Viyana ma~lari, 
futbol hayabmm en miihim ma~· 
landtr. F akat en biiyijk zevkle oy
nadJgtm ma~ ta methur Slavyay1 
yendiiimiz ma~br. 

- Futhol hayabmztn en ente
resan hahralan? 

- Bir ~ok habralariDl var. Bun
Ian aoylemek birini digerine ter-

zinde ve canh yafiyan habra, Fe
nerbah~enin birinci timinde Ana· 
dolu kliibiine kartt oynadtgtm 

ma~br. 1328 senelerinde F ener
bah~e kliibiinde derin bir ge~im
sizlik vard1. Miihim bir oyuncu 

partisi kliipten aynlm1~., birinci 
tak1m tamamile zaytflamtfb. ~ok 

kii~iik olmakhgtma ragmen Ala
eddinle ben birinci taktma girdik 
ve o zaman ligimizin en kuvvetli 

taktmlanndan hiri olan Anadolu· 
ya kart• oynadtk. Herkes bizim 

magliibiyetimizi beklerken yedi 

gol atbk. Bu gollerden dort tane-
aini o z4man sol a~1k mevkiinde 
oyn1yan ben atbm. ltte benim hi~ 

bir zaman unutamad1gam en he
yecanh hattram budur. 

- Bizde profesyonelligin tesiai 
mumkun mudur? 

- Memleketimizin bugiinkii te· 
rait ve vaziyetine gore bizde pro
feayonelligin ihdas1 maddeten im
kanstzdtr. Y almz turast muhak
kakt~r ki sporumuzun ilerilemesi· 
ni ve heynelmilel bir mevki tut· 
masm1 istiyorsak yetiten ktymetli 

ve miiatait aporculanmiza himaye 

etm.ek elzemdir. Zira esefle soyli
yeyim ki, bir ~ok k1ymetli sporcu· 
muzun mali vaziyetleri ve ge~in· · 
me 'artlart ~ok fenadtr. Bunlara: 

yard1m edersek sporumuzun ile· 
rilemesine ve inkif.Afma en biiyiik 

bizmeti yaprnlf olacag1z. 

Ahmet Hiliili 

~ocuklar i~in yaz kamplari 

HaYalaran lSJDmall Ye mektep tatili mDnuebetile muhtelif memleketlerde hav111 g(lzel yerlerde 
~ocuklar i~in kamplar teaisine batlanmltbr. <;ocaklar barada yan ~plak bir halde a-edyo, herglln 
apor yapbga sribl bir ka~ aaat to ders okuyor. Rtsmlaalzde b., kamplard~ biri prlllllyor. 

SMife 7 

Maarif i~leri 

Miize, rasathaneler i~in 
miitehass1s yeti§tirilecek 

-------· 
Maarif IslahatJna iiniversiteden 
ba~lanmasinin sebebi nedir? 

Ankara 31 - Maarif vekaleti ' gelmesi melhuzdur. Burada miite-
biit~esi miizakere edilirken Maa
rif vekili Hikmet bey irat ettigi 
nutukta muhtelif maarif mesele
leri hakkmda izahat vermi{tir. 
Hikmet bey demittir ki: 

- Uk mektep muallimlerinin 
maa,Ianni muntazaman vermek 
en birinci vazifemizdir. Mahdut 
yerlere miinhasar olan bu stkmtth 
hal bir ka~ senedir devam ediyor. 
Bunu oniimiizdeki aylarda kami
len izale edecegiz. 

Pek azim bir ekseriyet itibarile 
miifetti,lerimiz 'ayam itimatbr. 
~ayet ezkaza birinin itimada ,a
yan olmadagt sabit olursa tabii 18.
zam gelen tedbir derhal ahmr. 

T a lim ve terbiye kadrosu kafi 
degildir. Y art yaraya bottur. Se
bebi ~.udur: Talim ve terbiyeye 
getirilecekler muallimlerin en 
iyilerinden olacakttr. Halbuki ~ok 
miinhal muallimlik vardar. Her 
hangi bir muallimi yerinden ahr
samz orada bir bo~luk has1l olur. 

Gelecek sene dershaneler mual
limlerin adedine gore olacak, mu
ayyen mildarda talebe ahnacak
br. Binaenaleyh o vakit merkezi 
kuvvetlendirmek kabil olacakhr. 

6enQiigimiz 
Gen~ligin maruz kaldagt pro

pagandadan bahsettiler. ltminanla 
soyliyebilirim ki gen~ligimizde 

milliyet~ilikten ba~ka hi~ bir pro
paganda kok tutmamaktad1r. (Al
kltlar) Bunun en bariz misalini 
Bursa lisesinde gordiik. Bursa li
sesinde bir kacr talebenin bu gibi 
propagandalara kaptlmast dolayl· 
sile biitiin arkada,Iart derhal ken
dilerine boykot ettiler ve vekale
tin onlar iizerinde nazar1 dikka
tini arkadatlart celbetti. Biz de 
bu boykot sayesinde bu ife vaz1yet 
ettik. Binaenaleyh gen~lik sag
lamdtr. 

Oniversite i~in getirdigimiz ec· 
nebi profesorler diyorlar ki bu 
gen~lik vasati surette Avrupa 
memleketlerindeki gen~likten da
ha zekidir. Y almz onlar kadar ye
tistirilmemi!tir. . . 

Kitap fiatleri 
Kitaplar pahaiidtr, buyurdu

lar. Bizde mutlak surette dii~iiniir
sek kitaplanmaz pahah degildir. 
Tiirk~e kitaplar frans1zca kitaplar
dan daha ucuzdur ve bilhassa ln
giliz ve Amerikan kitaplarmdan 
nisbetsiz surette ucuzdur. 

Y almz ~u da vardtr, bizim va
sati servetimiz onlnrmkinden t;ok 
azd1r. Binaenaleyh biri digerini 
telafi ediyor. Kitaplar fiatni ne 
kadar indirmek kabilse bunu yap
maga crah,tyoruz. Kii~iik Slntflar 
i~in, ilk mekteplerde tek kitap 
usuliine gidilmesi de bu yiizdendir. 

MDtehassts yeti,tirilecek 
Memleketimizdeki kadim eser .. 

Jerden, bunlarm aranmasmdan, 
taanif edilmesinden ve sair ehem
miyetinden Fikri beyefendi bah· 

' aettiler. Bunda kendilerile tama
men hemfikirim. Fa kat bu bir ta
raftan para meselesi, diger taraf
tan yetitmit unsur meselesidir. 
Y ani bizde miitehassts yetifmesi 
meselesidir. 

Medisinize bir kanun teklif 
edilmit olup bir ka~ giine kadar 

hassts yetittirmek i~in gerek mii
zelerde ve gerek rasathanelerde 
bir miitehassts stmft te~kil etmeyi 
yani muzelerdcki memurlardan 
kabul edecegimiz miitehassts ziim· 
resine, Eti, Sumer, kadim Yunan 
lisam, latince, arapt;a ve farisi 
lisanlart ile yazilmtf olan tablet, 

kitap ve kit3helerin okunmastni 
istiyecegiz. Kendi topraklarJmtzm 
altmdan t;Ikan eserler bizim mem 
leketimizde okunmah, hallcdilme
lidir. 

Bu kanu"'l ~1kttktan sonra bir 
~ok gen~lerimiz miitehassts olma
ga lieves edecekler ve bir ~ok mu
tehassiS yeti,ecektir. Bundan son 
ra bu eserleri okutmak it; in A vru
pa ve Amerikaya gondermege lii
zum kalmtyacakhr, burada oku
nacakhr. Fakat takdir buyurursu
nuz ki bu da zaman meselesidir. 

Maarif siyaseti ve Universite 
Maarif siyasetinden bahsetti

ler. ~imdiye kadar program ya
pdmamt,sa yaptlmak i~in kafi 
anas1r heniiz toplanmarnif demek 
tir. Kanaabma gore bugiin bu ana.· 
str toplanrnlfhr ve program yahut 
plan vapmak zaman1 gelmi~.tir. 

Oniimiizdeki lo~ ve ilkbaharda bu 
plamn miizakere edilecegini iimit 
ederim. 

Maarif ISlahahna neden umver
siteden ha,Ianma,hr diye bir sual 
sorulabilir. Kanaabma gore yuka~ 

rtdan hatlamak lazamd1r. Bu if 
daha t;abuk semere verir. Ye~ 

iiniversite sayesinde kuvvetli ortl 
tedrisat muallimleri yeti~cek, on

Jar liseleri, u:.uallim mekteplerini, 
orta mektepleri yiikseltecekler, 
boylece yukar1dan a,agaya dogru 
umumi bir kalkmma olacakb.;. 
Her memlekette bu boyle olmuflhil'. 

1935-1936 ders sesensinden ifi.. 
baren istanbul iiniversitesinin garp 
iiniversitelerinin vasahndan .,U. 
kart olacagmt iimit ederim. OrD 
da yeti,tirecegimiz talebemizdeD 
yiizde yiiz emin olabilecegiz. 

lzmir belediyesi piyangosu 
lzmir belediyesi tarafmdan te~ 

tip olunan belediye piyangosun\rii 
bi1et sabsma baslanmts.hr. Birinci . . . 
tertip yuz bin bilet sahlacak v 
heber bilet iki lira olacakhr. 

Bu tertibin kefidesi 16 eyliildct 
yap1lacakhr. lkinci tertibin miid. 
deti hakkmda heniiz almma, katl 
bir karar yoktur. lzmir belediyeaJ. 
piyangoda kazanacaklara evl 
verecektir. 

lzmir Turk otis ,ubesi 
lzmir Tiirk ofisin biit~e.ainin ta. 

tikine kadar ticaret odasmda a,
nlacak hususi yerde ~ah~mas1 Aif. 
kara Turk ofisi reisligince kabul 
edilmi,tir. 

-,..-..____,.. __ 
u,akta §iddetli yaamurlar 
Utak 1 (A.A.)- Diin Utak ve 

havalisine tiddetle yagan dolu ve 
yagmurun husule getirdigi seller 
pek ~ok bag kuliibelerini yikmlf 
ve aia!rlan koklerinden de\'irerek 
siiriiklemittir. ~ehrin ortasmdan 
ge~en dereyi tattrarak tabakhane
deki kopriilerin be~ tanesini ytktp 
~otiirmiitti.ir. 

Selin gotiirdiigii s1gar adedi he
niiz tesbit edilenaemittir. 
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SA RAY ve BABiiLiNiN iCYOZO ' 

Yazan: SULEYMAN KANI - Tercume, ikt!bas hakk1 mahfusdur - Tefrika No. 291 . 

Abdiilizizin katli ihtimalini kabule 
imk.in birakmtyan' noktalar 

Ahdiilazizin katledildigine ta
caftar olanlar diyorlar ki: {< Katil
ler mahkeme huzurunda ciirmii iti· 
raf ile beraber katil keyfiyetini 
tafsil ve te,rih eylemi,lerdir. Bu 
hafi hir emmare degil midir? Ken· 
dilerine ne soyliyecekleri evvelce 
ogretildigi farzolunsa bile bir ada
rom i~lemedigi hir katil filini ken
di iizerine almast ihtimali baittir. 
Katillerin ikrarma kar~t hiikiimde 
e!talliyet bile olmamt~hr. Bu ikrar 
kar~tsmda mabkeme ne: yapabilir· 
di ?» 

Ne mi yapabilirdi? 
idama mahkiun edilecek bir 

miittehimin tsrar ile istedigi bir 
~.ahidi mahkemeye getirerek onun· 
Ia muvacehe edebilirdi? 

Ya Hiiseyin Avni pa,a ile mii
nasebette hulundugu soylenilen 
Arzmiyaz kalfa ni~in celhedil
medi? 

Mahkemeye aaray kadmlart ge. 
tirilemezdi! Demek kifi bir oziir 
saytlabilir mi? Bahusus ataitda 
soyliyecegimiz ve~hile Aventiyar 
hantm yerine ba,kall retirildik
ten sonra! 

Valide sultan oglunun dairesi
ne giderken iki adamtn oda kapl
smda durup (timdi girelim, yok, 
sonra girelim!) 

Dediklerini ititiyor, iki kitinin 
yukartda, ii~ kitinin ataitda hu it 
~in - yani Abdiilizizi Oldiinnek 
i~in! - heklediklerini biliyor da ne 
Ahdiilazize bir fey a~tyor, ne de 
viikelaya ve Sultan Murada bir 
baber gonderiyor! 

Dogrusu tlpft validelik tanma 
Te hissiyabna. muvaf1k bir ha
reket! 

inaan bu davanm tafsilattni tet
kik ettik~e miiretteplerin ifade 
yazmakta bu kadar msbaretai~lik 
aijttermelerine tatmamak kabil 
elamtyor! 

Bu ifadeye rore valide sultan 
o gece oilunun yanmdan ayrtltp 
dairesine iidiyor ve ancak sabah· 
leyin Necip beyin gelip verdigi 
haberle oglunun oldiiriildiigiinii 
anltyor! 

Demek dairede kadmlarm va· 
Teyliat bundan tonra bathyor. 
Abdiilizizin nastl ve ne gihi te
esaiirler arasmda kendisini oldiir
mege karar vermif. oldugunu ye~ 
rinde yazmttbm. Bu cibeti bura· 
da tekrar edecek degilim. 

Hiiseyin Avni pa,antn bef. ~ifte 
kaytgt her sabah haztr bulunurdu. 

Bunu yalnlZ Abdiilaziain oldiigii 
sabah i~in hazar aoate1'1114ek gii.ya 
Hiiseyin Avni patantn hadisenin I 

o sabah vukubulacaima evvelden 
haberi var oldugunu bildirmek 
iizere vakta muhalif bir isnattan 

ibarettir. 
$iiphesiz ki Abdiilizizin nafl 

odaatnda buaktlmaytp karakola 
indirilmekte hata edilmittir. An
cak bu hareket ye f&tktnhk antn· 
da kad•nlarm ayuka ~1kan vavey
lisma hatime ~ekmek arzusu 1ibi 
bir saik ile de yaptlm•t olabilir. 

Mithat p&f& muhakeme esna· 
a1ndaki yolsuzluklar• ve halutz· 
hklan sayar, doker. 

Buna mukabil (beyeti hakime 
meyamnda bulunan Almanya.h 
Emin e~-- .. 1 : • • ' ···' · · · '· -~I,• .. J:,i. 
.,in ilk mua"nau\11" • ,.'" .... "'~~ v~ 

inadile methur idi; kendince zer
rece hir t~iiphe hastl olsa ekalliyet
te kalacagmda efkan umumiye 
miittefik idi. Halbuki Emin efendi 
yalmz usul hakktnda hir madde· 
de ekalliyette kalmt~ ve mahke. 
meden sadtr olan hiikme imzast· 
m vazeylemi~tir.) denilir. Hoca 
Emin efendi Bohemyahdtr. Aske
Ti mektebinde tahsilden sonra 
Londra ve Pariste muallimlik et· 
mi11 1268 de istanbula gelerek ih
tida eylemi~ idi. Bahtalide tercii· 
me odasmda almanca, ingilizce, 
franstzca muallimligi ettikten son· 
ra 1290 da istinaf cinayet azahgt· 
na tayin olunmu~tu. 

Vakta ecnebi kanunlarma vu
kufile maruf idise de saray entri
kalartnt ve bu davadaki tezvir ve 
tertipleri tamik edecek kabiliyeti 
de haiz olup olmadtgl malum de· 
gildir. 

Bir Emin efendinin ~.iiphe etme· 
mesi filin vukuuna delil olahilir 
mi? Y almz mahkemede haztr bu
lunarak ve iJin lediinniyahna fikir 
imal edemiyerek aldanmt~ olmast 
ihtimali yok mu? Emin efendi de 
valide sultanm celhine neden rey 
vermedi? Ned en mahkemenin ye
rinden kaldtrtlarak yalntz bu da
va i~in Y tldtza nakline itiraz et
medi? 

Abdiilaziz saltanab bidayetin· 
de Bursayt ziyaret ettiii zaman 
Y1ldinm Beyaztdm tiirbesine tit
mitti. 

- Bu adam Timura ~sir olacait• 
na ni~in gogsiine bir han~er sap
lamadt? 

Dedigini kurenast ifilmi,Ierdi. 
(Abdiila-ziz bu ceddinin zehirle 
nefsine ktydtim• bilmiyordu.) 
Fuat pa,a o dakikada: 

- Padi~ahxmzz buyiik soz soy
ledi; Allah esirgesin! zemininde 
te~.eiim eylemi,ti. 

Abdiilazizin ii~iincii Napoleo
nun Sedanda kthcmt tesli.m eyle
diiini ititince bu :.~illeti kabul ile 
intihar etmedigi i!;in Fransa hii
lciimdarml tayip eylediii ~ok soy
lenmistir. . 

T opkapl saraymda meyus bir 
halde iken serkarin Haf1z Mehmet 
beyden zehir istedigi de malum
dur. 

Katillerin Feriye dairesinde 
Abdiilazizin oturdugu denize kar
'1 odaya diindiiziin hari~ten mer
diven daytyarak ve kafes kaldtnp 
pencereyi a~arak girdikleri de 
soyleniyor. 

Ahdiilazizin sertahibi olup pek 
ziyade miyop oldugu maruf olan 
Marko pa'a boyle gireni, ~tkanr 
diirbiinle gormii•! Boyle girildigi
ni farzedecek olsak bile Abdi.ila
zizin hag1r1p crajirmtyacagtn1 ve 
imdat istemiyecciini naall diitii· 
nebiliriz? 

Kuvvetli bir adam olan Ahduli~ 
ziz katillerile nastl uiratmam•to 
idi? Bir kuzu 1ibi teslimiyet gija

terecegini hangi a.1ul kabul eder? 
Etibba muayeneainde katillerle 

savatmaktan Abdulazizin viicu
dunda has1l olmut hi~ bir bmuk 
ve here eseri goriilmemi,tir. Hiise
yin Avni patanm miimanaatile 
c1oktorlar iyi muayene edememit· 
le,.rfi,- rl ....... ;lir~e mahkeme huzu
runda yemin ed_e~ bir tahidin ifa-

desi de hunu miieyyittir: 
PadiJ.ahlarm cenazeleri (Htrkai 

saadet) dairesinde Ayasofya teY• 

hi tarafmdan giislolunurdu. Sultan 
Azizin oliimiinde bu teYh itizar et
mekle ~eyhler silsilesinde ondan 
sonra gelen Sultanabmet feyhi 
~agtrilml,tl. ihtiyar Sultanahmet 
~eyhi timer efendi mahkeme hu· 
zurunda aghya, agltya ,ehadet 
cderek Ahdiilazizin na~mda yara 
ve here eseri gonnedigini, yalntz 
kalp muhitinin mosmor oldugunu 
ifade etmi,ti. 

Dava evraki arasmda damat 
Mahmut pa.amn «Hakam magfu· 
ru biz oldiirttiik» mealinde mii
hiirlii bir ifade varakast hulundu
gu bu evrakt gorenlerin sozleri 
ciimlesinde"ndir. 

Mahmut Celaleddin pa,a muha· 
kemede Ahdiilizizin katlinde her 
hangi bir suretle i,tiraki sonuna 
kadar reddeylemi, olduguna gore 
hu varaka ya biishiitiin musanna
dtr, yahut (itiraf ederseniz kurta
rihrsmaz) vadile hiikiimden sonra 
kendisine imza ettirilmistir . • 

Bunun hiikiimden aonra almmtf 
oldugu af.agtda yaztlacai• iizere 
sarayda aktolunan umumi mecli· 
sin mazbatasmda mezkiir bulu
nuyor. Bunun i~in musanna olma
£a bile hi~ bir ktymeti haiz ola-
maz. (Arkas1 var) 

Haftallk siyasi lcmal 
( Ba'} taraft 5 inci sahifcde) 

atfetmi~tir. Almanya devleti ya· 
banct memleketlere daha dogrusu 
Rusyamn geni~ ve zengin yerle
rine goz diktiginden konferansm 
silahlan bmlkmakla degil Rusya· 
nm ve diger devletlerin emniyet 
ve selamet:ini taahhiit edecek bir 
misak ile lSulh ve miisalemetin 
muhafazasmt derdbde eylemesi 
bir vazife olmu~tur. 

Son zama.nlarda Fransada da 
emniyet meselesine her 'eyden 
ziyade ehemmiyet verildiginden 
ve silahlar1 btrakma. konferansl· 
nm bir ~mniyet toplanhst olmast· 
ilU istiyenler ~ogaldtgmdan Sov
yet hukiimetinin timdi ileri si.irdii
gii ~teklifler tamami-le Fransantn 
noktai nazanna tevafuk ediyor. 
Ad eta. Fran sa ile Sovyet hiikum~ti 
koaferanata miittehit bir cephe 
almu~lardxr. Bu cephe hirligi esas
larmm g~enlerde Sovyet hari· 
ciye komiseri ile Franaa hariciye 
na.zxn arasmda Cenevredeki mii· 
kilemeler esnasmda kanrla,tt· 
nldtgt a.,ikardar. 

Bu iki devlet Ahr.anya ile Ja
ponyamn hari~te h1rak•larak dijer 
devletlerin emniyet v.e selam't'tle
rinin miieyyedeli bir misak ile 
teminini istiyorlar. Likin, ilk 

giinden itibaren IU~iltere matbua· 
h bOyle bir tau.vvura kartt muha
lif hir vaziyet alm1"hr. Bilhassa 
Cemiyeti akvamtn harkinde bey
nehni!el sulh ve mwalemete ba
kacak bir miieasesenin viicuda 
gelmesine lngilizler ka.tiyen ra:.11 
olacak degildirler. 

Fransa ile Rusyan•n yakmb~
masl silahla n btrakma itlerinin 
husbiitiin hatka bir yola girmesi 
te,ebbiislerini dogurmu!ftur. Bu 
halin n~tic~si olarak umumi kart· 
flkhk biishiitiin arbnlf oluyor. .. . 

A:NAL:IK 
Tefrika No. 25 Nakleden: SELAMl lZZET 

: (<Hayat bu... Bu diinyada kim 
rahat ebnit ki. .. » der ge~erd4 

Bill" aenedir de, ~adan• gonne-
ini.tti. of 

0 sabah kat",tstnda, solgun, za• 
ytf, bitkin ~adam goriince fata· 
lad1. Filvaki ~adan hi~ hir za
man titman olmamtfll. Fakat bu 
derece zaytf ta degildi ... Meliha 
ilk defa $adam bOyle hir deri bir 
kemik goriiyordu. 

Uk t&fkmhk ant .ge~tikten son· 
ra, iki elini uzatarak ona dogru 
yiiriidii... Ne oldugunu, neden 
bu kadar zaytflaytp hozuldugunu 
sordu. 

~adan, aglamadan, hoguk, ac1 
hir sesle, hatma gelenleri, Ferha
nin act macerasmi, biitiin tefe~ 
riiah ile anlatt1. 

Ve soziinii toyle bitirdi: 
- ltte hayatta yapyalmzdan 

daha heter kaldtm. 
Meliha sahiden miiteessir oldu: 

Zavalh ~adan. 
Zavalh da ~z mii ... 

Peki, ~imdi ne yapacaksm? 
~ah~acagtm . . . Ferham ve 

kendimi ie~indirmek i~in ~ahta· 
caixm ve kocamdan ayr~lmak i~in 
ne lazunsa yapacagtm, 

Meliha baftnl sallad1: 
- Aynlmak .. . Bu dile kolay ... 

Ben seninle ayni fikirde degilim. 
insanm ~ocugu varken, aynhk 
hir ~are deiildir. Eier g~imaizlik 
yiiziinden ' herkes kocastndan ay
rtlmaia kalksayd1, davalar1 gore· 
cek hakim yetitemezdi ... Filvaki 

· sen, anlathklanna gore, ~ok bed· 
qahtsm... F,akat . . . Ben senin ye
rinde o!sam daha dii~iiniirdiim. 

- Benim kocam hasta... iyi
Ie,mez de . .. omriimii esir ~hi ee. 
~tremem. 

- Peki, on :..I serbes bzrak . . . Ay-
n gibi yataym, 

- 0 boyle ~ey istemez. 
- Sen tsrar et. 
-lmkanstz 

- insan odasma kapanrr. 
- Kaptlan ktrar. .. Sen onu 

bilmezsin. 
- Seni seviyor... Belki fena 

hir sevgi, fakat sevdigi muhak-

kak. 
- Haytr. Ba.na ihanet eaiyor ... 

Onun i~in kadm kadmdtr, ha ben, 
ha ha,kast . . . 

- Affedersin amma, hayvan 
gibi bir adam de.mek. 

- Y an mecnun bir adam ... 
Qmiirlerini meyhanede ge~iren. 

eve geldikten sonra da kar1larm1 
doven yar1 delilerden biri... Ha
ytr, arhk tahammiil edemiyece· · 
gim .. . Buraya sana stgmmaga gel-
aim ... Bana ac1. .. Bana yardtm 
ct.. . Ekmek para.mt kaaaDmah· 
y1m. 

- Beni de ~1ldtrtacaksm ~a

dan ... 
- Bugiin, kap1nt ~alan iki ki

tiyiz . .. Ferhan da burada. 
- Anladtm. Ta.bii seD cittikten 

sonra Feman orada ka1.MDazdt. .. 
Handan ne diyor1' 

- ~imdilik ~ocuklanma o ba· 
kacak... Botatunca ~ocuklanm1 

alaca.itm. 
- Alamazam .. . OD parast ol

m\yan b•r kadma ~ocuklarl ver· 
mezl~r. 

- Benim biraz ge1irim var. 
- Biliyorum. Amma o para ile 

ancak a~hktan olmezsin... Ktzla
Tmt ba.hasma htraka.caklardtr ... 
lkisi de hastahkh de gil mi '! 

- Biri, daha. ~ok za.man yata· 
maz? dedi. 

J 

Ye bu sozd·en sonra, ht~kuarak 
aglamaga ha,Ia.dt. 

HalJ.nna doktorun s.O.zleri gel· 
mitti: <(Batmda anas1 olursa ya· 
~ar ... >> Halhuki simdi hasmda . . 
anas1 yoktu ... Onlar1 yiiziistii bt· 
ra)np ka~mtfh. 

.T epesinden llrnagma kadar 
iirperdi: 

- Onu elimle oldiiremem a! 
diye inledi. 

- Anhyorum. Haleti ruhiyeni 
anltyorum. Kocandan ayrtlma
maga, o cehennem hayatmt siir
mege raztstn. Fakat Ferhant ya
mndan aytrmak istemiyorsun ve 
onun i~in bunu yaptyorsun. Ko. 
can F erham alakoysa, ka~mak, 
ayrtlmak akhna gelmiyecek .. . Bu· 
na isyan ediyorsun ... 

- ~imdi sen bana fikrini a~tk 
soyle. 

.$adan biraz diitiindii, batmt 
salladt ve yava' ·sesle: 

- Fikrimi a~tk, apa~Ik soyli-
. '? yey1m m1 ... 

- Evet. 
- Ne olursa olsun soyliyeyiro 

mi? 
- Evet. 
- Ferhamn hahn i~in, ~ocuk-

lanm h1rakamazsm... Haytr, hu· 
nu yapmaga hakkm yok. .. 

- Eger F erhan1 biraktrsam, 
F erhan ya,amaz ... lnsan, sevdigi 
.insana baghdtr. 

- Cocuklarmt sevmiyor mu· 
sun? 

Uzun hir se•sizlikten sonra .$a· 
dan: 

- Bilmem. .. dedi. 
Meliha hayretle yerinden si~· 

radt: 
- Nas1l hilmezsin. 

- ilk dogan ~ocugu ~ok sev· 
dim ... Eger o yatasaydt, onun ha· 
tln i~in her 'eye katlamrd1m .. . 
Onu istiye istiye dogurmu9tum .. . 
Onu iftihar ederek karmmda ta• 
~1d1m... 0, doiduktan bir bu~uk 
ay sonra oldii. ikinci olii dogdu .. . 
<:>tekiler sakat... Bir.i sag1r ve 
dilsiz, oteki oliime mahkum ... i::
te bunun i~in ... 

- Onlart sevmiyorsun! 
- Haytr . .. hiraf ediyorum, bir 

ananm, ~ocuklarmt sevmes.i la
Zim geldigi kadar sevmiyorum . . . 

- Anahk muhahhet ve ,efka· 
tin F erhanda toplamyor demek? 

-Eve\-. 
- Bunlart senin agzmdan duy• 

mak ~ok act ~dan. 
- Arttk kim·seyi beni anla

sm, bana hak versin diye zorla· 
mtyorum... Sadaka istemiyorum .• 
Eier alikadar olmak i.atemiyenl« 
varsa. soylesinler ... 

- Ba.na tat attyorsan hakstzhk 
ediyoTsun .. . 

- Affederain ... 

- Ben aenin ~ocukluk arkada· 
fLDlm. Sana her ~a.man elimdea 
aelen yardmu yapmaia hazlnm ... 
Hatti seni fazla 1oylettiiime de 
!'lluteeasirim... Bu dakikadan iti· 
haren bildiia bir ~Y var, bed· 
bahbtn, talisizsm.. Sana yardtDl 
d .. . N --L"l" . ., Se-e eceaun. . . e yapavttrlm •.. 

nin ~in, kardetin ~)lin evim, ma· 
sam, kesam a~tkbr ... Fakat bu 
ka{i ~~il... A 

- Ben ~ahtmak istiyorum 
- Anla.dtm ... Ne yapabilirsin '!, 
- Diki, dikecegim ... 
- Ya Ferh:m? 
- 0 hususi ders verehilir. Tali· 

aili iyidir. Piyano hocahi1 da ya· 

h'l' Jf pa 1 tr. 
:<Arkasl var)' 
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L A D E s 
- 0/mu$ hikByeler -

Eglence olaun.. Diye, baza lidea tutaraz: 
Bir lihzada aldanap baza hapa yutaraz, 
Baza da: Dort a~lar ikl tarafln goztl, 
Elden bir tey abrken, kullanarlar bu sozll: 
- Aklamda .•• 

Bunu diyen maghibiyetle yanmal, 
Gene devam ederler.. Kimse bir iey kazanmazl. 
Udesi kim ~akarda? Bunu bilmez hi~ kimset •• 
Ashnda ~u ~ekilde giritilir lidese: 
Fmnda kazarda ma biiyiik, yagb bir tavuk, 
Etraftna ge~ti mi sofrada ~oluk, ~ocuk, 
GogsO, budu, derisi bir hamlede haklamr, 
Yalnaz ( Udes kemiji ) bir tabakta saklanarl 
Bu: Aynile ( V ) harfi teklinde bir kemiktir, 
Tutup ~ekiverseniz: Karabr, inceciktirl 
- Haydi, soyle: Nesine? •• 

Buna verince karar, 
Bahse kimler girdise, iki ucundan tutar, 
Sonra birden ~ekerler: Ortasandan aynbr, 
Par~alar elde kahr, ince kemik kardar! •• 
0 andan itibaren lidea = iddia batlar: 
Akal ba,a abnar, artak ~ablar katlar, 
Gfinle!'ce, kar~alaklt, vesileler aranar, 
Fentler ince elenir •• Hileler sak taranar! 
Oyunun bitmesine baz1 bir gaflet yeter, 
Fakat bazalan da bir iki ayda biter! •• ,. 
Bir cihetten: Guzeldir.. Zevkli bahis.. Pek All.. 
Bir cihetten: metumdur., Unutamadam hili: 
Lades bir aileyi vurup yere sermittir, 
Korkun~ bir feliketle nibayete ermittir! 
Bundan yallarca evvel, ben hayrete dn,tnm, 
Gnnlilk gazetelerde bir havadis gormn,tnm, 
Vaka bu: lki kadm bir giin lides tutmutlar, 
lkisi de pek kurnaz, ikiai de hilekir: 
Her iki tarafan da zeklsana mukabil 
Kimsenin ald•nmasa asia olmamat kabil, 
Bu bahi!i, iki ii~ ay, aralannda durmu,L. 
Bir gun fakat birisi fU ~areye bat vurmut: 
Kadanan ~ocugunu kendisine uzatmat:~ 
Alma,.. 11Lides!.." deyince, elinden yere atm11, 
Olanii1, beyni patlayap, kfi~iik, kundakta ~ocuk, 
Bu me1um iddiaya feda olmut yavrucukl •• 

• 
Susahm: Hi~ kimsenin ya,armamah gozO, 
Neteli taraftndan, a~alam timdi sozlil 
Ho, bir an ge~irtmektir size bugUn gayemiz, 
Giiliin~lii bir vakadar haftahk hikayemiz: 

Size taktim edeyim: Ahmet Naim efendi..; 
Hatti ,eytana bile altedebilir fendi, 
Sesi satma garmemi~.. Bir rmar gibi ~ekli.. 
Sulak yerde biiyiiyeo marul gibi gobeklil 
Hetkes ooa boyle der • Diolemez gouill, habr • : 
- uTanra, insan 1eklinde, bazan akiiz yarabr!., 
Evet; okuz gibidir ger~i onun durutu, 
Fakat martinle vurur meteligi, kuruJU: 
Kavanozundan yalar peyniri.. <;ok nikestir, 
Zengin olmak kalbini kavuran bir hevestirf ••• 
Tanra ona etmi,tir tam zekiYI hediye, 
Bu, okiiz ~ehresini kullanar silab diyel 
Evet; bu her silahtan daha yaman bir aillh, 
Kendini aaf gosterip, balka giydirir kiilihl 
Once: Allah.. Sonra da: Paracaga01 sever; 
lster teminat goster, iater pullu senet ver, 
Babasanan ogluna bir metelik sektirmez, 
Servetinin dibine aala dan ektirmez, 
f;ok iyi bir tabiat.. Batamaza danul ... 

l,te bu zabn vardar pek mllarif bir kan11, 
Taban tabana zattar kara kocamn huyu! 
Koca: Iktisat.. diye, i~erken ~etme suyu, 
Kan: Buzlu turupla, kabilae, banyo yaparf •• ; 
Koca: Esvap almaya, Bitpazarana aapar, 
Kara: Diikkin, magaza • zagar gibi • dolqar: 
En agar kumatlardan eve paketler tatar! 
Koca: = Bir miknatistir: Paray1 eve ~ekerl 
Kara = Tapka ~if~idir: Onu etrafa ekerf •• 
Kocanan iktiaattan aglayorken anasa, 
Karasana hot gelmez aktarlaran kmasa: 
Milbarek ayagma (!) pediknr de yapbrarf ... 
Avu~la paralan el ileme kapbnr 
Dllnyada her lsanan bir Firavunu vard1r, 
Kansa da bu zata ~ekilmit bir duvarchn 
T aaarruf yollanna prrinden hi~ qamaz, 

Refah, 1enginlik.. Deoen 

• Koca, hu gaye l~in., her careye hat vuraun, 
Kara1, bir ku gibf, adam1 yola dunuo, 
Bir gOo aralannda fU muhavere ge~ti: 
- BugUn herkea, esvaptan, bacaklanml se~til ••• 
- Kadan!.. Mademki oyle, giyme ipekli eavapt •• 
- Hayar .. Sebep bu degil.. Sorma, yeniaioi yap! •• 
- Neden yapacakmat•m? •.• 

- <;uokn: Eakidi arbk, 
Vncudum giSrOnfiyor, etekleri ~ok }'lrtakt ••• 
- Oyleyse onu atar, digerini giyeraint •• 
- Ooun modau ge~ti! •• 

- Kara!.. Sen beni yenin: 
Hem oyle bir yiyit ki; edersio didik, didik, 
Billihi, orta yerde ne et kahr, ne kemikt •• 
- Canam bu kadar kazma.. Hele a&ztlmft dlnle: 
Gel, lldea tutuphm esvabana seninlel 
Ben aeni aldabrsam: Yaparsan bir ipekli, 
Ganlnm nasal isterse; ~oyle dalla, benekli! •• 
Sen beni aldabrsan: Satar elmas ktlpemi 
Sana esvap yapanm bu para ile •.. E mi? ••• 

Kahn kat• ~ablda, ba1a one egildi, 
Adam biraz diitfindil: Teklif feoa degildi, 
Ooun keskio zekisa gotiiriir miiydii taka: 
Budala kansana aldabrdt mutlaka!.. 
KUpeyi aatbrmazda, esvaptan vazge~erdi, 
Zorlarsa, sudan ucuz bir bediy~ se~erdi! •• 
Bir anda: 

- Pekil. •• 
Dedi.. Yapalda mukavele; 

Bir dakika verdiler lkisi de elele: 
- Udesim, lAdes olson !... 

Sonra e1ler aynld1, 
Bir anda, kanc:alanan parmaklan saynlda f ••• 

• • • • • • • • • • • • 
Sozn uzatmayalam : lnat~a kan • koca, 
Btlsbtlttln lozatblar tamam bir ay dolunca I 
Evet 1. •• Bir ay anrmtlttli aralannda lAdes, 
Biri aldanmamJtta.. Buna tatmatb berkea I 
Kansa aldatmaga her sefer azmediyor, 
Kocasa da her aefer mutlak : 

- Akhmda! .. 
Diyor, 

Omidin hilifana, akalll ~akayordu, 
Bu cevaplar kadamn camm aakayordu ! ..• 

• 
Bir giin Naim efendi dalgm gelmitti eve: 
Sanki kemiriyordu yiirejioi bir gtlve, 
Ostelik : Sol g6zii de fazla aegiriyordu 1 • .; 
- Acaba ne var ? ... 

Diye, kendini hayU yordu, 
Bata gelecek feyi evvelden bilmit gibi, 
Bir koteye ~ekildi korkmu~, irkilmit gibi I 
Diltiindii: 

- "Su~ mu yapta acaba bizim kan ? •• 
"Bana korkak bakayor, beti benzi aapsan ! .. ~ ;; 
Beynini . kurcalarken bu : "Y oksa ?1.. Ne var? 1.. 

Acaba ?1 ••• ,. 
Dikkat etti : Kansa bakayordu dolaba, 
Buraya uzun boylu biri sagabilirdi, 
lgo~en~ bir ihtimalle adam saoki delirdl, 
Birden ayaga kalkb, foyle bagarda : 

- "Karl; 
"Dolab1 a~acajlm, ~abuk ver anahtan !... ,; 
Kadan mindere ~oktn dtlttlp, yayahr gibi, 
Rengi daha sararda aanki bay1hr gibi; 
Dedi: 
- Rast gelemedim 6~ gtlodtlr anahtara ! .. · 
Adam gftrledi : 
- "Kan 1... Basmam asia mantara, 
"Kalk, neredeyae ~akar; isterim fU saniye 1 •• ,; 
Kadan kalida, aranda.. Sonra : 

- AI, buldum 1 ••• 
Diye, 

Kocaaanan eline anahtara uzattl, 
Herif alch... Karasa bir kahkaha farlatta 1 

- Lides 1.. $Ophelendirdim, aldatmak i~in, senif.. 
- Vay, kurnaz f.. Yapacagam ~aresiz elbiseni f •• 
$atkan adamcajlzan eli bogriinde kalda, 
Bir koltuta aerildi, diittlncelere dalch : 
Demek ki, CaJir ca)'lr gidecekti parasa, 
Bu oyunda yanmqta k1rk bet. elli lirasa I 
Taaarruf h&lyalara bir hamlede yakalch, 
- Hay, akai ~eytan L. 

Dedi, caDI fazla aalnlda L. 

3 Haziran 1934 

Anadoluda Ak,am 

Kii~iik, fakat §irin bir 
kasaba: Ayvac1k· 

Ayvacak hDkOmet konattna lcereate tatlyan arabalar 
Ayvacrk (Umumi muhabiri· t~an aonra merkeze de iraali.t 

mizden) - Ayvacak, kenar bir yap1lmaktadtr. 
yerde ~Uk ve miitevazi bir ka- ~ahsilit o/o 85 l'addesindedir. 
5abacla. Eaki (dOrt) rakama tek· Fakat maliye kadroau danhr. Bir 
Iinde dolamba~h ve pek dik bir memunm daha ilavesine ihtiya~ 
~artasa vardir. Kua.ba ~iik bir vardaT. Malmiidiirii ~iikrii bey vic· 
tepenin iizerinde kunalmuttur. Bu danb, ~ahtkan ve kibar bir gen~tir: 
kaza merkezinin aahildeki Kii~iik Buranm bpu idaresinde p.yani 
kuyuya nakli meselesi akim kal- takdir bir intizam oldugunu soy· 
m1fllr. liiyorlar. 50 senelik defterler ve 

lki sene evvel bir Ramazan gii· kayitlar mevcuttur. Bundan ev-
nii gizli ~oigara. i~ilerek aptesha· velkiler yanmttbr. Kazantn ge-
nedeki aiipriintii kigatlar1 i~ine nitliiine gore it fazla ve memur 
atalmtt olmumdan zannedilen ve azd1r. Burada arazi abm sabmt 
i~in i~in yanarak geceleyin bir- yoktur; en ziyade zeytinlik iize. 
denbire alevlendiii tahmin olu- rine muamele ya.ptlmaktadtr. Mu· 
nan bir atetle koca biikiimet ko- hacirlere verilen arazinin mua• 
nag1 yanmttttr! meleleri kimilen bitmittir ve kim-

Atef iist kattan ~tkttia cihetle rsenin bir ilitiii kalmamttltr. Ta
etya ve kuyudabn bir ktsma kur- pu memuru Mahmut beyin ~ala,.: 

tanlm•tttr. Bununla betaber ad- ~anhgt sayesinde bu itler tertemiz 
liye evraln tamamen, iskin ve hitama ermi, tir. 
makam evrakt da ktsmen mahvol- lnhisarlar 
muttur. 0 zamandanberi hiikU- Buranm arazisi iyi tiitiio yetit-
met dairelerinden bir ~oiu tehrin tirmege miisait degildh·. Ve ~im
uzagmdaki deb boy dairesinde ve diye kadar ziraat te yoktu. Y al
bir ktsmt da batka binalarda ~a- ntz ge~en sene iki ki, i ve bu sene 
lttmaktacltr. de 10 kiti kadar ziraat i~in mii-
Yeni hOkOmet konaa• yapllsyor racaat eden vardlr. Burantn tii-

Eski binamn duvar ve kagir kt· tiinleri adi oldugundan idare aa-
stmlarl saglam oldugu anl-.•lda· lin alamamaktad1r. 
itndan kaymakam Hikmet beyin Ragrp Kemal 
L. "I bb '' "I b d ....................... HIIIIIIUIIItllllllll lttiiUIIIII IIIItl llltlt i i iUIIUIIIIII-olmmetl e ve tete uat e u u-
varlarm i~ine eskisinden daha iyi 
ve daha uri bir hiikumet konagt 
yaptlmak iizeredir. 

1Binanm Jkeresteleri tamamen 
haztrlaninttltr. Halk hiikumet ko
nagmtn yapllmasma biiyiik bir 
z.evkle yard1m etmektedir. Bu 
yardlil1un eserleri her giin davul
la.rla gel-en kereste arabalarile 
goriilm.ektedir. Bu fedakirltgm 
miiessit olabilmesi i~in maliye ve
kiletinden vadolunan bet bin Ji. 
ralak tahsisatan verilmesi ~ok ma
halline masruf ve ayni zama:tda 
balkan da. memnuniyetini muc1p 
olacaktrr. 

Tuzla kfiprusb 
Senelerdenberi yaptlamamlf 

olan Tuzla kopriisii koy biit~ele
rinden ve mahalli muhaaebeden 
verilen (700) lirahk bir yardlDl ile 
yapabnaia ba.tlanmlftJr. Ayaklart 
betondandar. Kerestesi de tama· 
men haztrbmntf oldugundan ya
kJDda bitirilecektir. 

Bu koprii Giilptnar nahiyesini 
Ayvactga rapteden yegine bir 
mUIVasah vasxt:urdtr. 

Maliyesi 
Kazantn 11enelik geliri ~ok •Y•· 

dir. Bu sene 138 bin lira.lrk bir 
bii~si ve ge~en seneler baka.ya
st.odan da (188,400) lirast ki ce
man 286 bin 787 lira varidat mu
kayyettir. Mahalli ma.araflar ~--

Cater Fahrl beyin 
eserlerl 

Nastl tat•ukfu/uk 
yaprnalzd~r? 

25 kuru~ -Tavuk~uluktan naszl 
para kazamlu·? 
2o kuru~ -Tavuk~ulukta 

muva/fakzyetin s~rn 
2il kuru, 

Tavuklurz -;;k 
gumurt/atmalc i~in 

Tavuk merakhlanna ~ok 
l flzumlu bir kitap 

80 sahife · ~5 kuru~ -Tev.zi yeri 
AK$AM KITAPHANESI 

121, Ankara caddeai 

Dr. Mehmet lzzet 
Emraza dahlllye ve aarlye 

mutaha••••• 
Muayeoehane: ~oglu Nuruosmaniye 

Caddesi No. 71 Baha Bey Apartlmant 
Cumadan mada bergQa 13·17 bastalarull 
kabul eder. 
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Deniz yollart 
I~LETMESl 

.Acenteleri: Karal::Oy • Koprlba.ft 
'l'el. ~~862 - Sirkeci Ynhnrdarnde 

.z-. Han Tel: 227~0 

T rabzon yolu 
Erzurum vapuru 5 

Haziran 
Sail 20 de Galata nbtam1n· 
dan kakacak,. Giditte Zon• 
guldak, lnebolu, Sinop, Sam• 
aun, F atsa, Gireaou, V akhke· 
bir, Trabzon, Rizeye. Dan6tte 
bunlara iiiYeten Surmene, Or
duya ugrayacakbr. (2905) 

lzmir siir' at 
iskenderiye yolu 

IZMIR vapuru 
5 Haziran 

Sail 11 de Galata nhbmtndan 
kalkacak doiru lzmir, Pire, 
lskenderiye'ye gidecek ve 
donecektir. ..2943,. 

Barttn yolo 
B U R SA vapuru 

4 Haziran 

Pazartesl 19 da Sirkeci 
rthbmmdan kalkacakbr. (2944) 

Istanbul iklncl icra mPmurluguudan: 
Mahcuz olup paraya c;evrilmcsi takar· 

rur eden vo tamamma ycminli ehlivukut 
tarafmdan bin (1000) lira ktymet takdir 
edilen Beyo~lunda Tauata~ mahalleslnde 
HaCl Fatma hatun namt diger Orner 
A vni mahallesinin Bag odalan sokagmda 
t~ski mnkorrer 4 yeui 13 numara He 
murakkam bir bap hancnin tamamUe 
)'ine mahalli mezknr ve sokakta Uin 
ve koza tamamma 600 alt1 yOz lira k1y· 
met takd1r olunan eski mnkerror ~ yoni 
11 No·lu hanenin tamam1 at;tk arttlrmaya 
vazedllmi~tir. 7/7/934 tarihine mnsadif 
Cumattesi gonn saat 14 den 16 ya. kadar 
dalrcmizde birlnci a~tk artbrmalan icra 
kllmacaktJr. Arttlrmn bedell mezkflr 
gayn menkuH\tm o/o 76 ~i bulmadt~l 

ve kaydmda yaz11t ip~Jtek bedeline kifayet 
etmedi~i surette son arttmmm taahhodn 
baki kalmak nzere ikincl at;lk artltrma· 
Hna t.alikan satltJ g ri b1rakllacakur. 
22/7/934 tanhfne tesadOf eden Pazar 
gllnn e;aat 14 den 16 ya kadar keza 
<lairemizdo yapllacak olan ikinci ac;1k 
arttJrmasmda dahl artt.lrma bedelleri 
mezk1lr gayrl menkulatm sahfilzzikir 
ktymoU muhammlnelerinin ofo 75 ~ini 
buldugu veya kaydmda yazth lpotek 
l,edelini te~:avnz eylediiti tnktirde mn~
terisi uhtelerlnde b1rakJlacakt1r. 

Aksi halde satl!;l 22SO numaralt ka· 
nun ahkamma tcvfiknn geri btraktlacak· 
ltr. Arttmnaya 1\ tirlk etmek isteyen
lcrin mezknr gayn menkuhltm k1ymeli 
muhammeHclerinin ) nzdo yedi buc;u~u 
nisbctindc pey aJ.:c;esi veyn millt bir 
bankanm teminst. rnektubunu harnil ol· 
malan laztmdu. Haklan tapu sicillerile 
sablt olmayan ipotckli alacaklllarla di· 
ter alakadnrlarm irtifak hakk1 sahiple· 
rinin bu haklarlDI ve hususile faiz ve 
masanfe dair olan iddialnnm tarlhi 
iiAudan itibaren yirmi gou zarfmda ev· 
rakl rna bitelerile birlikte dalremizo bil· 
dirrncleri, aksi baldk baklan tapu cille· 
nle sabtt olmayanlnr satt~? bedelinin 
payla~masmdan harlQ kaltrlar. Matera· 
l.am vergi, vak1f icares1, tenviriye ve 
tanzlfiyeden mntevcllit rosumu belediye 
m1l!;ltoriye aitUr. Daha fazla malumat 
almak isteyenlcrin 9 I 6/934 tarihinden 
lUbaren herkesin gOrebilmesi i~in daire· 
mlzde a<;tk bulundurula.cak olan artttr· 
vartnames1le 984/173 numarah doc;ya· 
11na moracaatla mezkiir dosya.da rnev· 
cut ve mahalli mezk1lrlann evsaf ve 
mesaha vosaireslnl havi va.z'iyet ve 
takdtri k1yrnet raporunu gnrnp anlaya· 
bllecekleri Uan olunor. (120) 

kulak, ~z, burun mfitaha.sslS& 
Doktor 

ihya Salih 
Ca~l~ltt: Hamam IIU'altnda 

24 numarnda - Cnmadan ~ka 
her giin - ~yleden oonra Mat 
15 ten itibaren hastalanll1 ka· 
bnl eder • .. , ................ . 

THE TURKISH AMERICAI 
Shipping and Trading co 

Hayrt - Arabotlu we torlkl 
American Export Linea Tho 
Export Steamafp Corporation 

NEW • YORK 
Her on gtnde blr NeYyort n. Jim• 

JUma aramnda mutau.m poRa: 
Ber aym 10,Ye liS mot ~rt 

lfev • York,'dan hareket. -Yatmda Nev· York'dan glltcek .,... 
pnlar. 

Exporter npuru 8 Hazlrana , 
Exllona vapuru 17 Ha:z.irea dotru -Yakulda JJn • York, 11adtlO,a ~· 

iottona 1(tn yolcu Yt efY&Yl tlol'lye 
alarak hareket eclecek n.purlar. 
Exporter npuru 6 Hulrana dotru 
Exllona npuru 20 Hazirana dotru 
Kampanya, mtflerllerinin mma:ft!De 

•aba lyi hSzmet Ye fevkalAde lllri poe
talar tatum emelile lskenderiye Ytya 
Karsilyada aktanna 6\lreWe Te •oaru 
.tono~mento ile Neryork i~ rotzkar 
lfmanlardan rouay:y·en tarihlerde harebk 
...Jen ekspres ve }Qks yapurlarma yoln 
n ·~ayf tioaliye kabul edecektir. 

B• vapurlar .Amerikanm d&hlll w 
'bDtnn -vllAyetlerl 1Je Xanada, Golf, lltt
lib. ve L" s .Angelos Jle San Fra.nsiske 
~We vesaire bQ\Qn limanlar ip 
lletru Xon~mento lle ~yay1 tlcarlye 
kabul eder, 

l'ula tafsilftt ~n Galada' da 6 mot 
Vaktf ( Eaki Arapyan) hamnda • Dllttt 
hUa Bayri • .Araboglu n (lerikl mD.ra-
caat. Tel, 4.4967·&92~ (37) 

Sult.anahmet Dc;oncll Su\h Hukuk 
lfahkemesinden: ~a.kir ve Nadir beylerle 
Fatma ve Mahmure ve Ana hammlann 
Ay~e ve Harika ve Nevbor Kapanct 
hantrnlarla lbrahlm ofendinin ~aytan ve 
mn¢ereken mutasamf olduklan Unka· 
panmda hara~~~ Kara Mehmet n::ahalle· 
slnde Fener caddeslnde eski 65. 67, 69 
n yeni 75, 77, 79 numaralarla murak· 
kam iki adet magaza Ostn b!ri \lc; ve 
di~erl dOrt odah birer mutb:.~.k ve c;at1 
katmda dahl dOrt odadan ibaret bir daire 
ve yan tarafmda daltl sa~nda oluklu saC( 
ile kapa.lllml~ arnhitt haYi kargir ve ta· 
vanlnn polrelli tu~ladan ibaret bulunan 
mo~ai mezkQrun talibine 8300 lira bedel 
lle ihalesi yap1lmt~ iso de bedeh mnza-
yedenin tesv1ye edilmemesi hascbile ihale 
bozularak yedidon mnzayedeye konmu~ 
ve A.<;tk arttumas1 19/6/934 tarihine mQ· 
sadif Sah gonn saP.t 15 de icras1 mukarrer 
bulunmu~tur. Talip olanlano k1ymotl 
muhammenesi olan 18000 (on sekiz bin ) 
liranm ynzde onu nisbetinde pey akc;e· 
sini hamilen yevm n saah mezkQrda 
Sultanahmet Sulh 'Oc;oncn Hnkuk mah· 
kemesine 9S~/6 numara ile moracaatlan 

llAn olunur. \115) 

Limunmtzdan hareket edtetk 
npurlar 

HELOU.A.N npuru 6 Haziran Sah 
sa bah tam 10 da (Lloyd Soria Ekspr~s) 
alarak ( Pire, Rodos, Limaso1, Larnaka, 
Hayfa, Yata, Btyrut. lsi:eudtrlyt. Sira· 
kus, Napoli n Cenon) ya. 

P .ALES TINA Yapuru & Baziran S&ll 
( Burpz, Varna, Xcstenee, Odesa, No
Toroslak, Batum, Trabzon n Sa~un)a. 
QUlRL.~ALE Tapuau 6 Haziran c;.ar

pmba ( Burgaz, Varna, Kcetence, Suli· 
na, Kalas n lbralle) ye. 

BULGRIA vapuru 6 Haziran Qar~am· 
ba (Plre, N11.poll, liarsilya Te Cenova)ya. 

TEVERE vapuru 7 Haziran Per~embe 
sabah tam 10 da ( Lloyd Fkspres ) ola· 
rak (Pire, Brendizt, Venedlk n Trieste)ye. 

~lmaU, Cenubi ve merkezt Amerlka 
Ue .Avusturalya, Yeni Zeland ve Akeayr 
f&rk 1~1n do~ru bilet verir. •lT.ALlA., 
npur kumpanyasmm lnk• vapurile 
muhtellt servis. 

Her nevi tafsUAt i~in Galatada Yerktz 
RlhtJm ltamnda kain (Lloyd Trlestlno) 
1er acentasma. 'l'elefon H870 nya 
Galatasara)1nda sabtk SelAnik bonmar· 
f&Bl blnasmdaki )'&Zlhanelerlne telefon: 
U~90 (51) 

MIKROBIYOLOJi 
CEMiYETi 

UMUMI KATJPLlGINDEN: 
Mikrobiyolojl Cemiyeti kongresi, ge\en 

hara ekseriyet olmadt~l ic;in yap1lama· 
D1J~l1r. Bu defa kongre toplant1sr, idare 
ve divan heyotleri intihab1 4/6/934 
Pazartesl glinll saat 18,30 Ja etibba 
odasmda, nizamnarnenin altmc1 maddesi 
IDUCibince ic;timaa i¢\rak eden aza ile 
yapllacagmdan muhter~m Azanm te~rif· 

leri rica olunur. (128) 

DOY~E ORIENTBANK 
Dreadner Bank lubesi -
Dlerkezi= Berlin -

Tnrkiyede ~iibeleri: 

istanbul (6alata ve istanbul) 
Depo: Tntlin Gnmriik 

lzmir 
Her tiirlii bauka muamelab 

Askeri Fabrikalar Umum 
Miidiirliigiinden: 

Fabrikalar i~in muhtelif tezgah ve 
diger vesaiti imaliye ile kuvvei mu
harrike tesisat1 sipari§ edilecektir. 
Maruf ve miitehass1s firmalari temsil 
eden alakadarlartn vekaletnamelerini 
hamilen bu baptaki ~eraiti anlamak 
iizere 15 giin zarftnda Umum Mii
diirliik Fen ~ubesine miiracaat et-
meleri. (2926) 

Ankara $ehri ifme Suyu 
Komisyonundan: 

Komisyon tarafmdan Ankara ~ehri dahilinde bir lastm tehir 
tebekesinin malzemesile beraber fe11iyah ve buua muteferri ame· 
liyab 24/5/934 tarihinden itibaren "1,. bir ay mnddetle ve kapah 
zarf usulile miinakasaya konulmu§tur. Miinakaaa 24/6/934 Pazar 
aiinii saat 15 te Ankarada I, hanmda komisyonun dairei mahsusa· 
amda icra kalmacaktar. T eklifnameler ve taliplerden aramlan veaaik 
ve muvakkat teminat bu huauataki miinakasa tartnamesinde izah 
edilen tarz ve miktarlarda olacakbr. Talipler bu husustaki §artname 
ve projeleri "5" be~ lira bedel mukabiliude komisyondan alabilirler. 

(2779) 

Ticaret l~leri Umum Miidiirliigiinden: 
Sigorta ~irkotlerinin terti~ ve mnrakabesi hakk,ndaki 25 Haziran 927 tarihli 

kanun hnkllmlerine gOre yanam ve nakliyat stgorta muameleleril& c;ahQmak 
nzero tescll edflmi~ olan ecnebt sigorta ~irketlerinden (Balkan Sigorta ~irketi) 
bu kero mnracaatla Tnrklyedekl muamela.tlnt tatll ederek t.asfiyesine karar 
verdl~ini ve tasfiye muamelesinin ifasma lttihadt Milli TUrk Sigorta ~irkotinl 
memur ett!~lni bildirml~tir. ltezkClr f?irketle alakast olanlann ~irkete ve ica.bmda 
Istanbul :MmtakaSl Ticaret llUtlOrlnr;nne mnracaatlan 2 ncl defa olarak i!An 
olunur. (91) 
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&i.izel ve asri mahalli olan 

PANORA A 
Bah~esinin alaturka k1sm1 a~aldt. 

:tJ.uganniyeler: 
Okuyucular: 
Saz heyeti: 

HAMlYET H. lfelahat H. Dnrdane H. Bercli ktz Fatma H. 
Agyazar ef. Haf1z Ya~ar ef. 
Kemani Nubar, Kemant Demir Ali, Piyanist .Anjel, UdJ 
M1sub lbrahim, Kl!rnet Rama.zan. 

F I K R i Y E Hantm 

Galata ithalat Gii.mriigiJ 
Miidi1rliigiinden: 

Kilo Adet 
1209 1 MUstamel biuek otomobili. 
Y ukarda yuda otomobil 23/5/934 ten itibaren artbrma sure tile 

aabhktar. lsteklilerin 12/6/934 aab gUnn ~aat 17 ye kadar sal!~ 
komisyouuna mfiracaatlara. (2670) 

I • I Istanbul beledlyesi llanlar1 I • I 
EminonU Kaymakamhgmdan: Selim peta Temilzlik ah1randa mevcut 

kohne 60 kUrek 10 kazma 10 aga~ srelberi 14 Kar kazayacaga 10 
Demir gelberi aablacagJDdan almaga talip olanlann mezkiir ah1rda 
garmeleri ve ibale gfinii olan Haziranm 23 fiucii Cumartesi gunU 
~aat on dortte de EncUmene gelmeleri ilin olonur. "2939, .. 

Kadtkoy Belidiye ,Subesindeo: BostancJda ~op mahallinde bir 
senedir terakiim edeu ve mtktart 165 araba kadar bulunan ~Bpler 
bilmOzayede sablacakbr. Talip olanlarm yiizde yedi bu~uk pey 
ak~elerini miistabsiben §ehri Haziranm 18 inci Pazartesi giinii saat 
14 de Daire EncUmenine, miiracaatlart. "2938, 

istanbul S1hhT Mliesseseler Satmalma Komisyonu Reisliginden: 
S1hLt Mfiesseaelerin 1934 mali senesi ya~ sebzelerinin ktsma 

azamma kapah zarfla vaki tekUfler yiiksek goriildiigiinden 9/6/934 
cumartesi gunti saat 14 de pazarhkla yapdacakbr. 1steklilerin 
miiracaatlara. (2946) 

Akay i,letmesi Miidiirliigiinden: 
Mti.stamel mubtelifiilcins pirin~, baktr, demir qya ve malzemei 

aaire miizayedesi. 
Akay ldaresine ait Tophane ambannda mevcut mUstamel muh

telifillcins efya ve malzeme mahalJen bilmOzayc!de sablacakbr. 
Miizayedesi 10 Haziran 934 tarihinde icra kihnacaktar. fzahat i~in 
Akay Leva11m ~efligine ve miizayede gUnii saat 14 te Topbanede 
Denizyollar& LeYaz•m ambarmda bulunacak miizayede heyetine 
miiracaat edilmesi. (2911) 

Muhterem Halk1m1z 
• 
lnhisarlar Umum 

Miidiirliigiinden: 
1 Haziran 934 tarihinden itibaren bayiler tara

ftndan halka satilacak tiiti.'tn ve miiskirat manlu
latJndan ahnmaga ba~lantlan ~liidafaa vergilerinin 
miktara a~g-tda gosteriln1i~tir: 

1 - Fiatt 25 kuru~ ve daha yukart olan 20 
sigarahk veya 20-25 gran1hk tiittin, cnfiye, t<>n
beld ve pipo tiituniiniin beher paketinden bir 
kuru~, fiatt 25 kuru~tan a~agt olanlann behet· 
paketinden yirn1i para. 

2- 10 sigarahk paketlerden verginin yanst vc 
yiizluk paketlerden be~ misli aluur. 

3 - Purolann, tanesi 25 kuru~ ve daha yukan 
olanlarnun beherinden bir kuru~, 25 kuru~tan 
a~agt olanlartntn beherinden yirmi para. 

4- Rak1, Votka, Konyak \'ermut Likorlcrin 
25 santilitrelik vc daha biiyiik ~i~elerinden ~i~c 
ba~ana 2 kuru~, 25 santilitreden kiic;uk ~i~elcrin
den ~i~e ba~tna 1 kuru~. 

5 - Biralar1n beher ~i~csinden 1 kuru~. 
6 - Fu;t ic;inde sattlan biralann beher litresin· 

den 2 kuru~. 
7 - At;lk veya kapalt her ne kap ic;inde o1ursa 

olsun ~raplar1n beher litresinden 1 kuru~. 
8 - Sampanya, cin ye viskilerin beher ~i~esin

den 25 kuru~. 
Bu vergilerin, paketlerin ve ~i~~lerin etiketleri 

iizerinde gosterilinceye kadar bayiler taraftndan 
satJ~ bedellcrine ilaveten ahnacag• halktmJzca ma
lum olmak iizere ilan olunur. (2947) 
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hastahanelere, klinik ve - sanatoryomlara fler vaklt) 
,faydall bir yardam~ad1r: -

,Ehemmiyets1Z bir masratla' Frigidaire: yiyec~kleri} 
~er turlu oozurmafaraan korur· ye..._ hastalara ,J..az~J 
.ve soguk iceceK temin . eaer. 

1
Laboratuvarlarda da maKrop kulturlerini, serom ve· 

1
ilavlara her vak1t .muhafaza ... eder.' 

Yuzlerce "Frigidaire", hastahane fakulte, klinik ve 
4'"t' ~ • • ... - ... .; 

s1hhat evlerinpe ·kullanllmaKtadJr. 

~·· Friqidalre •• hakktnda bfzden inhat lsteylnfz • ...l 

!' FrJcldalre" adana ta$imlyan her soiuk ; hava. tertibata 

hakiki blr " Frhddaire ~· deilldlr. 

Sipahi ocagt idare heyetinden: 
Ocagam1un senelik kongresi 8 Haziran 19.34 Cuma glinii saat 

14,30 da Ocak binasanda toplanacagmdar. a:mlarm t~§rifleri ehem• 
miyetle rica olunur. (55) 

-'~,. 

JM~~ 
.~jll' 

' 

SiVRiSiN EKLER 
TEBLiKE&.:iDiR 

•. i'onlar•-FLIT.:ne:61dOrOnOz. 
s."vrlalneklerln-aclkll 18lrt~l ekse• 
riya Hummayt ve olumu lntaQ 
ecser, Adl ve tesirden arl ha~arat 
OldtirucQ mayllerln lstlmall lie 
elvrislneklerln ka9malarma se
beblyet verlr ve Binnetlce sthhat 
ve hayatmtzl tehllkeye koymu' 
olursunuz. Buna meydan verme· 
mek lfi:ln FLIT d6rt harfll F-L·I·T 
tedarlk edlnlz.Siyah kutakl• ve as 
ker resimli san tenekelere dikkat 
ve onlan muslrren talep edlnlz:. 

.,._, .,.,_ : IOL UEPDI. ls1a•1. 8alata. VIJYeft Hu Ne. I 

I 
J\K$A:M 

Malkara Sulh H. Mahkemesinden: 
Evlenmenin kemlisine tahmil ettigi 

vazifeleri ifadan kat:mak maksadi!e aile· 
sini altt aydan beri tcrkeuen lbri bey 
koynnden Mustafa o~lu Alinin evine 
avdeti i~in ihtarat yap1lmas1 kans1 
tarafmdan talep olunmakla. meskeni 
me(ihul Lulunan mumaileyhe ihtaratm 
ilauen yapllmasma karar verilmi~ o!du· 
gundan Mumaloyh Alioin Ka. medeninin 
IS2 inci maddesine tevfikan bir ay 
zarfmda evine dOnmesi lnzumu ihtar 
olnnur. 

lstanl> ul 6 inci lcra JJemurlu(;undan: 
:Mahcuz olup sattlmasma katar verilen 

vitrin canu, camh vitrin dolaplara, derr.ir 
kasa ve Juymetll Hint mah gerdanhklar 
ve salre ac,1k artlrma surelile 'l'epeb~l 
Parapalas oteli kar~lsmda Ill numarah 
antikaci ma~azasmda. 5/6/934 tarihine 
mnsadir Sah gnnn sant on yedide satlla· 
cakllr. Talip olf.nld.r vakt1 muayyende 
maballinde haz1r bulunacak memuruna 
mnracaatlan ilan olunur. 

Zayi - Emniyot altmc1 ~ube mndnr· 
ln~nnden alm1~ oldu~um 1808 sicil nu· 
marah sandalc1hk ehliyetnamemi kayb· 
ottim. Yenlsini alacagtmdan hnkmn 
yoktur. Sandalc1 Mnstafa oglu Celiil 

Zayi - Te~vikiye askerlik ~ubeslnden 
ald1~1m askeri vesikam1, Ycni~ehlr nOfus 
memurlu~1mdan venlen nofus tozkereml 
kazaen 1.ayi ettim. Yenisinl nlacagtmdan 
eskisinia hnkmo. yoktur. 

~ani o"lu Ler ter 

3 Haziran 1934 

Markoni-Sahibinin Sesi 
Radyo gramofonunun en buyi.ik mezlyetl 

AYNI PARA iLE 
Yaln1z blr radyo deill, lstedlginlz zaman 

musikl dinlemek kablldlr. 

Faikiyeti, markalarile temin edilmit 
yeg&ne makiae 

SabJ yerl: 
Sahibinin Sesi, 210 lstiklil caddesi Beyoglu. 
Nurettin ve ~ki Ankara • Vetter ve ~ki. lzmir. 

TCj R. K iY.E· 

li.RAAT 
BANKASI 

I:> ARMAKKAPI - "Eski Siyotis, 

BAN YO 
Radyo • Aktiviteli, kiikurtlu, elektrikli, arsenikli, iodlu, ldor 

sodyomlu asid karbonikli, ~am ve ceviz yapraga hulisala 

Du~ - Masaj - Elektrik - Ziya 
Tedavllerl EnstltUsU 

Bilhassa Miizmin romatizma, Sioir agnlara, (Siyatik) Nevrasteni, 
umumi ve mevzii ~itmanbk, Artritizm, Tansvoo yiiksekligi, basur 
memeleri, fistill, luzumsuz benler ve siiller, kadan hastahklan 
i~in Avrupa kaphca ve tedavi muesseselerindeki fenni ve aari 

bUtUn tertibah haiz olup her tiirlU tatbikat Fizyoterapi 
• mutehaSSIII doktor tarafa~dan yapalar. 

fstiklil caddesi No: 83 Tel: 49053 - 58 

Giizel Orman Cittlitl A~1ld1 
Kadakoy, Acabadem, Kii~tik <;amhca 

Cuma ve pazar gOnleri Alaturka ve Alafranga sa:r. vard1r. FiaUer cbven 
ve servisler mUkemmeldir. 

. Salonlarumz hususl ziyafetler, ni~an dn~nn, n lutan mcrasimlerine 
;nOsaittlr. KadtkOydon otobas scferleri temin edihnl~tir. 
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~ : Necmeddia Sad~ Ymumi oe,riyat miidiirii: Eaia T.-


