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Cenevrede yeni ve miihim iki Demiryollarrmrz 

anla~ma haztrlantyor ~imendifer hatt1 Elizize 

-

Esas1 sulhii muhafaza olan bu anla§malardan biri 
Avrupan1n §arkina, digeri Akdenize dairdir 

Cenevre 7 ( Hususi muuhabi- · 
rimizden) - Burada toplanmrt 
olan siyasi rical, Avrupa sulhii
Dii kuvvetlendirmek i~in yeni aa
latmalar hazuhgile metguldiirler. 
Bu huwata en ~ok ~abtan han
dye nazrnmrz T evfik Riittii beyle 
Sovyet hariciye komiseri M. Lit· 
vinoftur. Tevfi:k Riittii beyin Ce
nevreden bareketine ragmen bu 
yolda ~ahtrbnaga devam ediliyor. 

Tiirk ve Sovyet heyetleri iki 
misak imzasr i~in ~htmaktadrr. 

Bunlardan biri Avrupanm tar· 
kma, digeri Akdenize dairdir. lki 
misak t3 miitekabil yardrm esaar- · 
na miistenittir. 

Birir.ci miaak hazrrlanmrt gibi
a:r. Sovyet Ruaya ve miitearrlZID 
tarifi misakrnr imza etmit hiikii· 
metlerle Hollanda esas itibarile 
bunu kabul etmitlerdir. Arzu 
ederlel'lse Lehistan ve Almanya 
d . bT 1 a grre 1 •r er. Cenevrede bOyDk blr faallyet aarfeden Sovyet harlciYe komlaerl 

Misak, Balkan misakr tarzmda- M. Lltvlnof, zevcesl, kiZI ve ollu lie blr ar••• 
dtr. EMslarr mecburi hakem, mii- drr. lqilizler Fransa, Lehistan, lngiliz gazeteleri f'ransanan 'IOD 

taarrrzrn tarifi, imza edenlerden Sovyet Rusya, (;ekoslovakya, Ro- zamanlarda siyasi vaziyetini ~ok 
biri lhaksrz yere taarruza ugrarsa manya arasmda Almanyanrn ta- kuvvetlendirdiginden bahisle ln-
miitekabil yardtmdan ibarettir. arruzu ihtimaline kart• bir nevi gilterenin yalnrz kalmasrna na-

Fransa misaklarm hazrrlanma- tedafiii ittifak yaprlmakta oldu- zarr dikkati ~ekiyorlar. Maamafih 
!ltnl memnuniyetle kar,rlamakta gunu, diger taraftan gene Fran- bir krstm gazeteler ltalya, Bel~ika 
ve sulhii kuvvetlendirecek biitiin sa, Sovyet Rusya, Tiirkiye, Bal· ve lave~ ile Norve~in lngiltere ile 
letebhiislere iflirak etmektedir. kan devletleri arasrnda da anlat· birlikte hareket edebileceginden 
Bu vaziyet karfl&mda lngiliz ga- malann eaas1 hazrrlanmakta ol- bahisle enditcye mahal olmadril· 
zeteleri telit etmege batlamrtlar- dugunu yazryorlar. m yazmaktadrr. 

Ibrahim Tali be yin 
tetkik seyahati 

Umumi miifetti~ gezdigi yerlerde 
~nk ehemmiyetli notlar aldl 

~anakkale mualllmler blrllttlnln Halkevlnde Ibrahim Tall 
beyln teretlne verdlklerl zlyafette a11nan blr realm 

Trakya mrntakasl umumi mii- Umumi miifettit (;anakkalede 
fettiti Ibrahim Tali bey teftit se- iken muallimler birliii tarafrndan 
yahatini bitirmek iizeredir. Ibra
him Tali bey Trakyayr b~tanba-

terefioe bir ~ay ziyafeti verilmit

tir. Ibrahim Tali bey bundan isti-
. t• gezm:f, bu arada Canakkaleyi 
de ziyaret etmit tir. fade ederek muallimlerle uzun 

Umumi miifettit gezdiii her ta- uzadrya mesleki rniisahabelerde 
rafta halk tarafrndan biiyiik bir bulunmuttur. 
memnuniyetle kartrlanmrflrr. lb- Ibrahim Tali bey bir ka~ giine 
rahim Tali bey halk iie temas ede- kadar Edimeye donecektir. Aldr-
nk herkeain dertlermi dinlemi,, i• notlar iizerine ualhat esaslan-

lar ) m 

Malatyada f1rhna 
Dolu bir ~ok koylerde 

tahriba t ya pb 

Malatya, 7 (A.A.) - DOn ak• 
pm Ozeri hava birdenbire karar-
mat ve etrafa mObim miktarda 
dolu yagarak seller basal olmuttur. 
lamet pqa koylinde ii~ ev ile bir 
dejirmeni, Giindiizbey koylinde 
de bir evle bir degirmeni ve 150 
davar ile 30 11iJr• sel gotnrmiiftiir. 
Bu .fki koyle Bonaza koyllniia 
iizOm baglarile meyva bah~eleri 
dolu yUziinden mlihim hasara 
ugram11br. 

Malatya muhitindeki koylere de 
dolu dUtmiil ise de zayiat ehem• 
miyetsizdir. Derme suyunun mec• 
raaam seller getirdigi ~amurla 
doldurmut oldugundan mecra te
mizleninceye kadar tahminen bir 
hafta Malatyada elektrik tenvirab 
yapalamayacakbr. 

Fransa- Alntanya 
Cenevrede yeniden 

miizakerelere ba§landl 
Cenevre 1 ( A. A. ) - Havas 

ajansa bildiriyor : Almanya hUkQ· 
meti namma Cenevrede Sarre 
reyiima meselesini halletmege 
memur edilen baron von Lersner 
ile M. Barthou arasandaki miili· 
katta yaln1z Sarre meselesini degil, 
fakat aym zamanda Fransrz·Alman 
miinasebetlerinin bugUnkil ve is· 
tikbalde alacag• vaziyetlerin de 
g6rlitlllmUt olduiu a6ylenmek· 

~ok yakla§h 
Trenin bu ay i~inde Elazize varacagt 

kuvvetle iimit ediliyor 

• 

f II 

Ellzlzde yapllmakta olan lstasyon blnalanndan baz11an 

Eliziz 4 (Hususi). - Femp~ 

fA - Diyanbekil' hatbndaki faali

yet hummab bir tekilde devam 
ediyor. Yol~ab istasyonundan EIA

zize doiru yaprlmakta olan 22 ki
lometrelik krsmrn ~akrl serme ve 

demiT do~me itleri hergiin biTaz 

daha ilerlemektedir. Trenin hazi
ran i~inde tehrimize gelecegi kuv• 

vetle iimit olunmaktadw. 

Y ol~attdaki istasyon binasmrn 
intaab bitmitti.r. Y ol~atrya ,_imdi.

lik haftada ii~ defa tren vardtr. 

Tren pertembe, cumartesi, sah ak

f&ml gelmekte ve cuma, pazar1 

~arf&Dlba giinleri sabahleyin saat 

8,55 te hareket etmektedir. 

Eliziz istasyon binalan inpata 

da ilerlemektedir. Bu binalarda 

bir ~ok amele ~btryor. lstasyoa 

binalaTmdan bir ikisi bitmitlir. 

Asrl istasyon bmas1 ~ok giizel ve 

sanatkirane bir tekilde yaprlmak· 

tadrr. lstasyon binalannrn yamn· 
dan g~en ufak bir derenin iize-

rinde iDfA olunan metin kopriiniiQ 

yaptlmasr da bitmiftir. -

lstasyondan tehre kadar a~rla• 

cak olan caddenin yaprlmasrn& 

batlanmrt ve caddenin diizeltilme.i 
iti epeyce ilerlemi,.tir. Bu cadde 

iizel'indeki biro ka~ bina istimlik: 

edilerek yrkrlacaktrr. Cadde i~in 

parke t&f'lar getirilmittir. Y akrn- ' 

da kaldU'IDllanmur itine batlana• 
caktrr. 

.. _._. _ _., ..... N•n•l•a--•uun ................ ._ .................. . 

,. [ lzmirde gene bir define bulundu I) • ~azetelerden • :-
- All-aha aamarladrk, lzmire aidiyonam!. ·•J , 
- Kazm~ lmeiia aered 7 .. ! " 



Sahife 2 

Bogucu srcaklar 
devam ediyor 
Dun termometre 33 

dereceye kadar ~1ktt 
~iddetH sicaklar devam ediyor. 

Diin de fehrimizde bogucu bir ha
.. a vardr. Vakit vakit s1cak bir lo
dos esiyordu. 

Diin s1cakhk 33 dereceye kadar 
~Ikmlfhr. fstanbulun en serin yer
lerinde bile diin terlemeden otur
mak kabil olatmyordu. 

Trakyada ve garbi Anadoluda 
da tiddetli s1caklar hiikiim siir
mektedir. Band~rmada hu yiizden 
mektepler ogleden sonra tatil edil
mektedir. Her tarafta orta mek-

. tepler bile tatil edilmitken Bahke
sir vilayetinde ilk mektepler 14 
hazirana kadar derslere devam 
edecektir. 

Adapazan 7 (A.A.) - Sicak.
lar batlamtt-br. Hararet derecesi 
~olgede 30 dur. 

Dnnizli 7 (A.A.)- 0~ giinden· 
heri havalar tatnmif ve bu,Un 
&olgede termometre 34 e ~Ikmlfhr. 

Biiyiik misafirimiz 
~ah Hz. ni istikbal 
haztrhklan ilerliyor 

Iran .$abt Hz. nin ziyaretleri ta
rihi yaklapnaktad1r. Bu miinase
betle haz1rhklar ilerlemektedir. 
Risicumhur Hz. nin katibi umumi 
vekili Hasan R1za hey teh
rimize gelmi~tir, Yavuz zuhhsile 
Trabzona gidecektir. 
~ah Hz. ni hudutta ordu miifet

titi Ali Sat pafa, Erzurum miis
tahkem mevki kumandam Ali Ke
mal pafa, kolordu erkam harbiye 
reisi ve protokol dairesi tef rnua
vini kartihyacak, burada askeri 
merasim yap1lacaktJr. 

Ankaradaki merasim 
Ankara 7- Haztrlanan prog

rama gore $ah Hz. nin Ankarayt 
tet-rifleri giinii vali ve helediye re
isi istasyon haricinde bir nutuk 
:irat ederek beyam hotamedi ede
cektir. Birinci giiniin aktamt Gazi 
Hz. taraf1ndan $ah Hz. terefine 
Cankayada bir ziyafet verilecek 
ve ziyafetin sonunda Gazi Hz. bir 
nutuk irat edeceklerdir. Bu nutka 
$ah Hz. mukabele buyuracaklardtr, 

tkinci giin kofU mahallinde bir 
~~it resmi olacakhr. 

$ah Hz. latanbulda bir ka~ giin 
kalacaklar, Dolmaba~e s~raym• 

' Cia misafir edileceklerdir. Ankara
~a ikametgaht tehintahiye Halke
..-i tahsis olunmuttur. 

Arif GroG Bulgaristandan hudut 
haricine Gtkarlhyor 

I 

Sofya 7 (Milliyet) - Tiirkiye· 
Clen firar ettikten aonra eski hiikii
met zamanmda burada daimi bir 
ikamet tezkeresi alan ve $umnu· 
da gazete ~tkaran Arif 0~ hu
Ciut haricine ~tkartlmaktadtr. Y e
ni hiikumet bundan bir ka~ giin 
evvel kendisine 10 giin zarftnda 
Bulgar topr&klarmdan ~lkmastm 
teblii etmittir. Arif Oru~ bir ka~ 
aiine kadar hudut harici edile
cektir. ' · J.... 

Metr Salemin muhakemesi 
Ankar.a 6- Karar Lakimi Metr 

Salem ve Leon Faraci efendilerin 
cayri mevkuf olarak muha.keme
leri goriilmek uzere haklarmdaki 
evrakt lbugiin muddeiumumilige 
~ermiftir. 

Miiddeiumumilik yar1n evraki 
l»irin.ci asliye ceza mahkemesine 
sevkedecektir. Muhalcemenin onii-

• 
miizdeki hafta sonunda batlamaat 
~c~ muhtemeldir. 

AK AM 8 Haziran 1934 

( 1 Bir cocuk dut 
.• u Sabahki •.a•elgraflar agacr~dan diifll1 M 
1 

Ta~lara ~arparak ag1r 

ec iste dil meselesi gOrii~iildii ef~!!::~~~~=!~;~:~:;~;,~~= 
I k A k d k • • •• k Y akup ismindeki ~ocuk diin evin S an aDUDUD a 1 yen1 tor ~'-e ~" bah~esindeki diit aga~ma ~·kml~ 

~ .. ve bir arabk basbgr dallar km-

kelimelerden bir kismi degv i~tiriliyor ~::=:~:!~c:.inu;:rl:n.;~~~~~- ~:$~ 
~ lara ~arpan Yakup ba~mdan vc 

A k 
• muhtelif yerlerinden yaralanarak 

n ara 8 - Biiyi.ilt Milie! hr. Refik ~evket bey bu miina· gm1, kanunlann anlafilacak au· baydmJ~hr. 
Meclisi diin ogleden :;onra toplcl- sebetle demittir ki: rette yazilmasi mecburi oldugunu Kazay1 etraftan kimse gorme· 
narak yeni Aydm mebusu Abidin - Tetkik ettigim kanunlar i~in· aoyliyerek bir takri.r vermittir. digi i~in ~ocuk uzun muddet 
bey tahlif edilmit ve Kilisli Yu- de anlamasanda gii~liik ~ektigim Takrirde maddede mevcut kiil- oldugu yerde kalmr~, bir ka~ 
.auf, Ordulu Asian hakkmdaki bir kanun da budur. Tiirk~e yaza• tiir mukabili «ekim» kelimesinin saat sonra bah~eye ~1kanlar Yakubu 
idam mazbataJara tasdik oJun• cag1z diye kanuna heniiz ogrenil• kald1r1farak yerine kiiltiir ve top• kanJar i~inde baygm bir haJdc 

· k b 1 1 iOriince derhal polise haber ver-m.utlur. memlf ve a u edi memit keli- lamt- kelimesinin de «oturut» ola-
Bunlardan $0nra iskan kanunu meier konulmuttur. Meseli «kiil- rak kabul edilmesini teklif edi- mi§lerdir. ZabJta yarah ~ocugu 

ifade veremiyecek bir halde has-
li.yihasuun miizakeresine ge~il- tiir» kelimesine mukabil «ekim» yordu. • taneye nakletmU,tir. y aralarr agar 
mittir. Liyi.hamn miizakereai uzun kelimesi ahnm•thr. Kanun layi- Takrir kabul edilerek ik.inci oldugundan ku~iik Yakubun ha-
•iirmiit ve bir ~k miinaka!&lar haSl lugat kitab1 olamaz. maddeye ge~ildi. Gerek bu, gerek yab tehJikededir. 
olmuttur. Bu kanun layihastntn f Sadri Maksudi hey yeni keli· ii~uncii maddelerdeki baZJ keJi-
Lugiinkii ihtiyaca mutlak bir ce• meleri miidafaa ederek lisantn meier etraf1nda da miin~aplar Sebze fiatleri 
vap olacaimda ve niifus •iyase- Cliizeltilmesi mechuri olduiunu, oldu. Tarama dergisi taraftndan · Belediye iktisat miidiirJiigii 
timize biiyiik faydalar temin ede· Clil bahsinde herkesin ~htmasi toplanan kelimelerin bile resmen letkikat yapb .. da 
ceiinde butun mebuslar ittifali lazam geldiiini .aoylemittir. Edir- kabul edilmediii bir s•rada kanuD - .. 

Soo zamanlarda bir k1s1m esna• 
etmitlerdir. Ancak bu Iiyihan1n ne mebusu $eref bey de bu mii· liyihasma bu gibi kelimeler kon- fan, yeoi vergilerle hi~ bir auretle 
yaztht tarztnm Mediae gelen di· taleada bulunmuttur. masma itiraz edildi. alikalar1 bulunmamasma ragmen, 
ger layihalardan batka tarzda ol- Refik $evket bey tekrar soz Neticede kanundaki k~limele- bilhassa aebze fiatlerini arbrd1k• 
mast miinakatalarl mucip ol- alarak Sadri Maksudi ve $eref rin miinakataya mahal vermiye· lan gorlllmektedir. Gazeteler de 
mutlur. Heniiz dilimize yerletme- beylere cevap vermif ve dilimizin cek ,ekilde tanzimi i~in kanunun bu hususta ~ikayet mektuplan 

ne~retmi~lerdir. 
mit bazt yeni tiirk~e kelimelerin oz tiirk~eletmesi mesai ve cere- enciimene havalesine karar verildi. 
k · t'hd f ..... · 1 h 1 f · · Ankara 8 _ Bu··,~·L M•'llet Mec- Belediye iktisat miidiirliigii mii· anunun 11 1 a etbg1 gayeyt ta- yan ar1na mu a e et ve 1braz mev· UK rakapleri ~ehrimizdeki sebze 
mamile ifade edemiyecegi nokta- zuu hahsolmadtgmt, ancak kanun· lisi haziran nihayetinde tatil edi.. fiatlerini tetkik etmi~lerdir. Mii· 
amda bir ~ok itirazlar yapiimif• larm dil hocahg1 ettigini bilmedi.. lecektir. rak1pler, diin belediye iktisat 
----------------------------------------- mi.idurii As1m Siireyya beyin riya· 

Yenl. mi·saklar SI.nl·r buhranl K . • seti altmda toplanmt,lar ve bu azan~ vergiSl fiat farklara hakkanda yapt.klara 

Bulgaristan1n da misaka 900 l k I T emyiz komisyonu reis tetkikabn neticesini bildirmi~ler-2 irayt ma as a dir. lktisat miidiirliigii belediye 
girecegi soyleniyor par~a par~a kesti ve azalan se~ildiler reisligine bir rapor verecek ve 

S f 7 Ec b . 1 - Ankara 7 _ Kazanr ternyiz belediye tarafmdan ce ~ibi ted· 
o ya - ne I gazete er, Istanbul telgrafhanesi memur- "' birler ahnmasa lazam geldigini bil-

Cenevrede Sovyet Rusya, kii~iik komicyonu reisligine Kemal, aza· direcektir. 
larandan altmt~ yatlarmda Servet - ------

itilaf, Fransa, Tiirkiye, ·Yunanis- hklara eski azadan Hasan Tah- D k 
beye g~en sene tayyare piyan- eni·ze· gJ·rer en 

tan ve B~lgaristan arasmda bir sin ve. Istanbul temyiz komisyo-
gosundan yiiz bin lirahk buyi.ik nu azasl Naci beyler, Ankara let- Ik. k d d k 

emniyet misak1 akdi kararlatb· ikramiye ,.. 1km1~: ve Servet bey k'k. . . k . . 1._. 1 ar a a~ aras1n a avga 
3' T 1 1 1braz om1syonu re1s 1g1ne kt b" · · •• - tl d 

nld•gm1 yazmaktadtrlar. Bu mi· paran1n bir k1smm1 bankaya ko- Nazif, azahklara sahik mahke- ~I 1, Irlnln gozu pa a I 

sak, Balkan misak1 mahiyetinde yarak bet bin lirasmt da evde 
olacakt1r. · taklamifbr. 

uki DaZlrlardan profesor Mol- Son zamanlarda Servet beyin 
lof bu meaele iizerinde gazeteci- refiku1 sinir buhranma tutulmut 

lere fU beyanatta bulunmuflur: ve g~en gijn andtkta sakh bu· 
Sovyet Rusy.a, FraMa, k~iik iti- lunau paramn 2900 lirasm• ~tka-

rrp makasla par~ pa~a kesmit
li.f, Yunanistan ve Bulgariatan 

tir. 
arasmda imzalanacak olan bu mi-

aakm metninden heniiz haberdar 
degiliz. Her halde bu misak Lit-

vinofun sili.hlart azaltma konfe· 
ram1nda .Oyledigi iizere bir em-

niyet misak1 olacaktu. BOyle bir 
misalu Bu1garistanm imza etme

ai fena deiilae de, biz metni uze

rinde ~ clikkatli davranmah· 
YIZ. 

lhtikarla mii.cadele 
Ankara 7 -lhtikarla miicadele 

hakkmda Dahiliye vekaleti bele
diyelere bir umumi tahrirat gon-

. dermektedir. Bu ta~riratta ihti
kir yapanlann tiddetle takip ..-e 
tecziyeleri i~in tedbirler ahnmasi 
liizumu ehemmiyetle itaret ediJ... 
mektedir. 

mei temyiz azasmdan Huliisi ve 
divam muhasebat daire miidiirii 
sab1k1 Hilmi, Istanbul tetkiki iti
raz komisyonu reisligine Feyzi 
Daim, azahklara sablk Damga 
matbaas1 miidiirii Niizhet ve Huk· 
mi beyler, Beyoglu tetkiki itiraz 
komisyonu reis ve izahklartna 
Ismail ve Mustafa F aik, lzmir 
tetkiki itiraz komisyonu reisli
gine Riaaleddin, azahklara Maz
har ve $ekip beyler intihap et· 
mitlerdir. 

Ibrahim Tali bey Edirnede 
Edirne 7 - Umumi miifettif. lb'

rahim Tali bey bir ay aiiren Trak
ya seyahatinden bugiin aaat bette 
aYdet etmittir. 

Bir araha batakltkta kayboldu 
Arabaci· kendini gii~ kurtard1, 

' hayvanlar Oldii 
Hail~ Feneri civar1nda bir ara· 

ba kaza11 olmuf, bir adam zorla 
kendini oliimden kurtanntt ve 
araba ile hayvanlar batakhk i~in
de kaybomlutlardir. 

Siileyman isminde bir arabac1 
evvelki giin iki hayvan kotulu ara
basile Fener ile Ayakapt arasm· 
Clan ge~erken yaftlarmda bir kam· 
yonun diidiik ~almasmdan hay· 
~anlar iirkerek biiyiik kuvvetlerile 
arabayt siiriiklemeye batlamltlar
da.r. Arabantn iistiinde bulunan 
Suleyman ~ok ugra~tt.sa da hay
vanlarJ durdurmak kabil olama
m1fbr. Az&nl beysirler saga, aola 

st~nyarak arabayt bir miiddet 
caddede aiirii)deyip geleni, g~eni 

dagitllktan aonra deniz kenarma 
donmiitler ve gene biitiin htzlari-

le deniz.e dogru kotmaya batla
mitlardtr. 

Arabac1 Siileyman tehlikenin 
artbgm1 gotiince kendini kurtar-

mak istemif. ve h1zla giden ara· 

badan atlamttbr. Bu atlama neti
ceainde yere diiten Siileyman tat

lara ~arparak batmdan ve rnuhte
lif yerlerinden yaralanmtttJr. · 

Azgm hayvanlar ha,Ibot- kahn

ca biiabiitiin aiiratlerini yl,!J1DlfW 

ve araba ile heraber denize gir
mitlerdir. 

Arabayt hl'Zla aiiriikliyen iki 
hayvan denizde bir ka~ ad1m abn· 
ca ayaklar1 ~amura saplanmtf ve 
ol.duklan yerde kalnntlardtr. Et
raftan gorenler kotUP ~tkarmak 
istemi,.Ierse de bu kabil olamamtf 
ve c1vlk ~amura saplanan hayvan
lerla araba gittik~e gomiilerek 
biraz aonra hem araba, hem hay
vanlar suyun i~inde kaybolmut
lardtr. 

Aradan bir gece ge~tikten son
ra diin sabah araba ile iki hayva· 
nm oliileri ~amurdan ~lkanlmlfbr. 

Osman ve Sala.haddin isimle· 
rinde iki kiti diin Unkapam ci
varmda denize girmek istemitler, 
hunlardan Sali.haddin daha ev
..-el soyunup suya girmittir. Biraz 
aonra Osman da agtr agtr denize 
girerken Salihaddin a~ile su 
ah.p Oam&na aerpmitf, Osman 
bundan fena halde hiddetlenmif" 
tir. I I 

Bu latife yiiziinden iki arkadaf 
arasmda kavoga ~lkm•t ve ikisi de 
aenizden ~lktp sahilde doviifJDege 
batlaDUflardu. DOV'iif esnasJDda I 

Osman bir tatla Salihaddinin go.c 
zli.ine vurmut ve goziinii patlalmlf" 
br. Yarah Salihaddin hastaneye 
kaldiriimJt, Osman yakalananlk 
adliyeye verilmittir. ' 

Muhaf1z gOcO bisiklet~ileri 
Mut 7 (A.A.) -Muhaftzgiicii 

bisiklet~ileri diin aktam saat 17 
de Muta gelmitler ve kaymakam, 
belediye ve balk f1rkast reisleri, 
miiddeiumumi, fUbe reisi, kala.
bahk bir halk kiitlesi tarafandan 
tehir drtlDda ~ok samimi teza
huratla ve sevgi ile karttlanmi, .. · 
Jar ve bir jandarma taktml tara
fandan selimlanmitlardtr. 

Otomobil kazas1 
$ofor Asaftn idaresi~deki oto

mobil diin Haseki civanndan ge
~erken sekiz yat.larmda Kemal is- 1 

minde bir ~ocuga ~arparak bir ~ok 
yerlerinden tehlikeli aurette ya
ralamttltr. Cocuk hastaneye kal• 
dutlmif, tofor yakalanmtfhr. I. 

Salih pa1a 
Er,Zurumda kendisine miihim 

bir ameliyat yap1lan kolordu ku· 
manlarLmizdan Salih pafa, Batum 
yolile bugiin tehrimize gelecektir. 



AK$AMDAN AK$AMA ,. 

Parlak blr proje 

: Belediy~izin padak bir pro-o 
,...jesinden bahsediliyor. Oskiidatda 

§emsipa.,ada olduk~a biiyi.ik bir 
ISaba istimli.k ediliyor. Burada, 

ijenize kadar ~indirilecek Alem
dagmm Tafdelen auyu i~in bii
,.U.k bir .depo yaptldtktan ·hatka 

otel ve gazino da inta eililecek
mit. Herkes ·huraya gidecek, Os
lriidardan istanbula: dogru diin
yamn en giizel bir manzarasmt, 

ia.k'am iizerleri 'arkm en hatmet
Ji guruplarmi seyrederken T afde
len suyunun ft~ku·masmJ. da gO
recekler, kendi ellerile mem
badan laze taze hir bardak su 

~oldurarak i~ecekler, otelde rahat 

rahat oturacaklar, giindiizleri de
:nize girecekler, ak~amlar1 caz
'bant ahengi i~inde dans edecek· 
fer ve belki de rengarenk nurlu 
ftskiyelerden bile zevk alacaklar. 

Ne tath bir hayat Ne medeni, 
bir tasavvur. Bunu fena bulmak 

i~in insanrn mutlaka her feYe iti
raz etmek gibi bir illetle malul 
~lmas1 laz1m! 

F akat boyleleri de varmlf. Bu 
zatlar Alemdagt suyunu deniz ke
nartna kadar getirmek i~in ma&
raf etmekten ve bunlara ilaveten 

otel ve gazino i~in de bir ~ok pa
ra dokmekten ise bu tesisah o 

camm Alemdag1 ormamn1 ihya 
i~in yerinde viicuda getirmeyi, 

herkesi Alemdagmda seyrana tet· 
:vik etmeyi daha miinasip gormiit" 
ler. Fakat, bu itiraz muvaftk gO
riilmiyerek yukar1da bahsettigi. 
miz sekil tercih edilmis. . . 

Bir projenin tasvip edilmesi 
i~in en birinci ,art parlak olma11, 
tguzel ve iyi olmas1 degildir. Her 

"eyden evvel «ameli» olmas1 icap 

eder. Boyle olm1yan projelere 

«<spanyada tato» yapmak derler 

ki atalartmtz bunu balis tiirk~e ile 

«a~ tavugun riiyada kendini arpa 

ambarmda gorme.si» tabiri ilei, 
ikame etmitlerdir. 

Istanbul halk1 ~emsipatada ya
ptlacak oteli ve gazinoyu yata
tamaz. Avrupada ailece ak,am
lart lokantada yemek yiyen kim
selere pek ~ok tesa.diif edersiniz. 

Fakat bizim evimizde bin zah· 
metle temin ettigimiz yemegi bir 

tarafa buakarak gidip lokanta
~a masraf etmek akhmtza bile 
gelmez. Param1z olsa 'bile 1buna 
ahtmamlftZdt.r. 

Kilometrelerce uzakta fifktran 

rr a,delen suyunu demir borunun 

agztndan i~mek i~in $emsipata· 
Claki otelde sayfiyeye gidemeyiz. 

lstesek bile imkan bulamaytz. 

~emsipafa oteli ve gazinosu i~in 
de Avrupadan seyyah gelecegini 

heklemek Merihteki insanlartn sa
ptr saptr lstanbula dokiilecekleri
ni iimit etmek kadar manaslz olur. 

1 T a~delen suyunu, evsalma ha
Jel gelmemek ,artile sahile indir
mek belediye i~in hir vazife tet
kil edebilir. Bu nihayet bir hesap 

rneselesidir. Suyu membamda ·hi
raktp kamyonlarla mt sahi1e ta
'tmalt, yoksa borularla sahile mi 
indirmeli? Bunun hangisi miirec .. 
cah olduiu riyazi lbir katiyet ile 
t~yin olunabilir. 

r Fakat meseleyi bu «ameli» hu• 
dut dahilinde h1rakm1yarak ote] 

ve gazino hiilyalarina girildi mi, 

o zaman hesap ve riyaziye mab
zun mahzun uzaktan •seyirci ka-
hr. :Ak,amci 

4 Ay sonra .• 
Mezbahadaki yeni 
fabrika ~alr~mrya 

ba,lryor 
Mezbahada kesilen liayvanlann 

kanlarrle hastah.kh olarak imha 
edilen hayvanlann letlerinden is
#fade etmek iizere belediyenin 
tSenelerce evvel Avrupadan getirt· 
tigi makineler yiiziistii kalmtt ve 
bunlardan istifade edilememitti. 

Bu sefer bir zat belediyeye miira

caat etmi' ve hem kan miiteahhit

ligini, hem de tet-tithaneyi itlet

mek hakkm1 hir mukavele ileal .. 

mtttJ.r. 

Miiteabhit, yeni fabrikayi inta· 
ya yakmda bathyacaktll'. Bunu~ 

i~in Almanyadan hir miiteha.ssis 

getirtmege karar vermiftir. F al).. 

rika dort ay sonra faaliyete ge~e· 

bilecek bir vaziyettedir. Yirmi bin 

lira sermaye ile tetekkiil edeceli 

bu fabrikada kanlardan suni giib

re istihsal edilecek, hayvan Ie,le

rinden ~1kanlacak yag (Ia sabl.I.D 

imal eden miiesseselere verile

cektir. 

Y ap11Lan tetkikata gore en iyi, 
sabunlar hayvan yaglanndan ya• 

pdan sabunlardir. 

Dilenciler 
lki kadtn yakalanarak 

mahkemeye verildi 

Dilenciligi sanat haline getire

rek yollarda ve mahalleler(le hal

kt iza~ eden kadtnlan zablta top

laytp mahkemeye teslim etmek

tedir. 

Evvelki giin boyle dilenm.ekten 

miiteaddit defalar yakalandiklari 

halde gene vazge~miyen iki ka
din dirmu methut halinde yaka· 

lanmttLardlr. Zah1tanin: yaptijl 

tahkikatta Hayriye ve Elif isim· 

lerinde olan bu iki kadmin bir 
kumpanya tetkil ettikleri ve bir 

takun kii~iik ~ocuklari tophyarak: 
otede beride dilendirmeli 

suretile para kazandiklari tesbit 

edilmittir. Bu iki dilenci kadm 

evraklarile biriikfe Sultanahmet 

sulh ceza mahkemesine teslim 
edilmitlerdir. 

V ergi itirazlar1 
Komisyonlar bu hafta 

i~inde se~iliyor 

:Vergi itirazlarm1 tetkik e·den 
eski komiayonlar lagvedilmit ve 
yeniden ~ kJomisyon tetkiline 
.batlanmttbr. Bu komisyonlardau 
biri istanbul, digeri Beyoglu ve 
ii~iinciisii Oskiidarda ~hf!lcakbr. 

Her komisyon, adliye vekaleti
nin gosterdigi namzetler arasmda 
maliye vekaleti tarahndan inti
hap edilen bir hi.kimin riyaseti 
altmda ticaret odas1ndan iki, be
lediyeden de iki zattan miirekkep 
olacakbr. Komisyonlar bu hafta 
i~inde tetkil edi.lip vaki olan iti· 
razlari tetkik edece.klerdir. 

Doktorlarr seyahate davat 
Almaoya buluoao bir iiA~ fab

rikasJ etibba odasma mfiracaat 
ederek Almanya, Avusturya, Bel
~ikada seyahat tertip edilmesini 
teklif etmi1tir. Bir ay devam de
vam edecek olan bu seyahat 
150 lira iJe yapdacakbr. Seyahat 
esnasmda doktorlar Alman s1hhl 
mUessesabn1, ila~ fabrikalar1nt 
gezeceklerdir. 

4 H1rs1z 
(;aldJklari e~ya bir evde 

sakh bulundu 
istanbulun muhtelif semtlerin

de harsizhklal' yapan lsamil, Re
cep, Ali ve Rifat isimlerinde C:lort 
kiJ,i yakalanmithr. Htrstzlar sop; 
defa da Erenkoy civarmda Hay
reddin hey isminde birinin kot" 
ldine girmitler ve bir ~ok efyaJ 
attrmttlardtr. Bunlann Karagiim
rli.k, Betiktaf. ve Samatya civarin· 
'da bir ~ok yerleri soyduklan mey• 
dana ~tkartlmltbr. 

Hlil'stzlann Edirnekapi civarin
aa bir evi kendilerine depo yap-o 
tJ.klari anlatdm'If ve hu evde de 
araftlrma yapllmt,ttr. Bu ar&fbr
mada evde oteden beriden ~alm
mlf bir ~ok ev ve diikkan etyasi' 
bulunmuf, miisadere edilmittir. 
Htrstzlarm daha bazt yerlerde vu

kubulan vakalarla da aJ.a.ka'dar 
bulunduklari anlaSJld1g1ndan tali-

' 
kikat derinlettiriliyor. 

Tepeba11 bahvesi 
Te~·afl bah~esindeki yazldt 

tSahnenin yaz mevsiminde operet 
sanatkirlari taraf1ndan geceleri 
~erilecek olan miisamerelere tah'
su edilecegini yaZIDltfllk. :V akmaa 
gerek b~ kum1, gerek bar a~i
lacaktir. 

Otobiisler 
Mua.yene miiddeti 

14 haziranda 
bitiyor 

Her sene olduiu gibi bu sene 
de hazirandan itibaren biitiin ve
saiti nakliyenin muayenesine b&f
,fanmtttlr. Belediye, ~rimizde 

ifliyen otobiisler i~in hazirarun on 
diirdiincii ~iinii aktamma kadar 
miiddet vennistir. Sehrimizin . . 
muhtelif semtlerinde i¥iyen dok-
san kiisur otobiisten !J.imdiye ka
da.r ancak ktrkmm fenni muaye
nesi yapdmathr. Kerestec~ler ile 
Eyip arasmdaki otobiislerden hi~ 
biri timdiye kadar muayeneye ta· 
lip olmamttbr. Halbuki helediye 
verilen miiddet i~inde muayenesi
ni yaphrmtyarak makine ve sair 
aksammda bir bozukluk olmadt
gma ve seyriisefere miisait bulun
duguna dair vesika a'lnuyan oto
biisleri on bet hazirandan itibaren 
~tmaktan menedecektir. 
G~en sene yaptlan muayenede 

vesika alamtyan otobiislerin mik· 
tan pek azd1. Belediye, ileride oto
biis itletme itini hizzat tanzim ve 
idare edecegi i~in yeniden hi~ 
kimseye otobiis i!j.letmek hakkm1 
verm.emektedir. Bu suretle piya
aada ifliyen otobiisler, tedrici su
rette ortadan kalkacakbr. 

Tantdtgt ~okmu~! 
Kadtn dalandtrtldt&"tnt 

sonradan anladt 
iV'eni~arfi civarmda oturan rna· 

Clam izm-aro isminde hir kadmm 

bir bor~ meselesinden dolayt et
yut haczedilmi~, madam lzmaro 

ep-asm1 kurtarmak i~in para ara· 
maya ha,lamttobr. 

Kadm· saga, sola ba" vurdugu 
strada NazlDl isminde birisi yanl· 
na sokulmut ve: « Benim hiiku
mette ~ok tantdiklartm var. Ben 

senin e'yam hacizden kurtartrlDl>) 
Cliyerek kadmt kandtrmlfbr. 

Nazmi yalandan bir istida yaz. 
mif ve madam izmarodan bir hay
.li para abp savutmuttur. Aradan 

bir ka~ gun ge~tigi halde efy;;;
kurtulmadtgl gibi Nazminin de 

ortadan kayboldugunu goren ma· 
Clam izmaro dolandtrtldiglDI an· 
lamlf ve polise miiracaat etmi,tir. 

Zab1ta Nazmiyi yakalaytp tahki
kata batlamtfbr. 

S1caklar yiizfinden denize ragbet ba~ladt. Ikl gftodenberl deblze airebler ~ogalm1§br. Karpoz kahu• 
gunun suya dn,mesioi bekliyenler de, yukarJki reaimde oldugu ribi deoiz keoariDda dolatarak 
serinlemefle ~ahvtyorlar. 

111 D~ ...,:arpada] 

/ Kulak ve burunl 
Giiriiltii He miicadele kanunu 

yakmda tatbik ecl.ilecek. Amk 

herkes istedigi gibi uluorta sokak ... 
larda baguamtyacak . . . 

Fakat insam rahats1z eden yal
DIZ giiriiltii, sahctlarm keyifleri
nin istedigi gibi hag1r1p ~agarma
lan mtdtc?. 

Sokaga ~1kbgrmz zaman sizi 
rahatstz eden ~eyleri hirer hirer 

not edin. Her halde bir ka~ defter 
doldurursunuz zannederim. 

Me~a tramyava bindiniz. Un 
tarafta ttk. ~·k kadmlar. Bir koku, 

hir lavanta kokusu, ba~ agr1bc_! 
hir lavanta kokusu ... 

Belki bu bat agartlc1 ag1r Ia van• 
ta kokusu bu hammefendi tara
fwdan ~ok begen~lebilir. F akat bu 

koku ile beni rahats1z etmesine 
hakk1 va.r m1dar?. 

Sonra bir kalabahk i~inde ko
ku ile herkesil rahats1z eden bir 
kadmm, avaz1 ~tkbgt kadar: 

En . ' - Bayram paf.aniD. . . gmar ..• 
Diye bagtran bir sahctdan farkt 

nedir?. Sahel giiriiltii ederek, ku
laklartmtzm zar1m patlatarak hi .. 
zi rahats1z ediyor. Bu ~tk hanJme
fendi de sert bir koku ile ba~tmtzi 

agntarak basta olmam1za sebebi
yet veriyor. 

Mademki cemiyet i~inde ya~i
yoruz. Mademki kiitlenin istira
hati ugnmda her istedigimizi ya
pamtyoruz. Boyle sert, miithif, 
bat agnbca kokularla da kimseyi 

rahatsiZ etmek salahiyeti bize ve-: 
rilmemittir. Koku ile sesin hi~ bir 

farki yoktur. Neticede ikisi de ra• 
habmiZl bozmuyor mu?. 

Sonra derdin biri de duman .• 
En kalabahk bir caddede, mesel.a. 
Silrkeci caddesinde nerede ise 

~apkantza degecek derecede al
~actk bir boru .• 

Buram buram duman .. Duman
la beraber muthis. bir kofte ko-, 
kusu ..• 

Tramvay beklerken ne diye 
kofte kokusu, kofte dumam kuk
ltyaytm? 

Tramvayda agtr lavanta koku· 
brmdan, caddede kofte dumamn
dan korunmak i~in evden ~tkarken 

zehirli gaz maskesi takamam ya .. 

Giiriiltii miicadelesi kulagtmtzm 
istirahatini temin edecek. Fakat 

bUirnumuzun istirahatini de unut-
mtyahm.. Hikmet Feridun 

IIJIIIIIIIIIIIIIIIUI1111111111111UIIII11111111111111JIIIIillltlllllliUIIIIIIUIIIIIIIl ... 

Bir ~ocuk pencereden dO§tO, 
at•r yaraland1 

Kadtkoyiinde lbrahimaga ma
hallesinde oturan Fethi efendini.n 

ii~ ya~lanndaki ktzt Turban diin 

odada pencereden bak&rken mii-
vazenesini kaybederek sokaga diit
mii!j ve ba9mdan tehlikeli surette 

yaralanmt~br. Y arah ~ocuk ha~ 
taneye kaldtnlmttsa da biraz son• 

ra olmii~tiir. 

3 uncli ve 4 Dncu hukuk 
mabkemeleri 

Beyoglu adliye binasmda ifayi 
vazife etmekte bulunao asliye 
3 iincu ve 4 tincU hukuk 
mahkemeleri 7 haziran per§embe 
giiniinden itibaren Y enipostane 
bioasmda tefrik edilen dairelerin• 
de vazife gormege ba~lamJ§br. 

Mide, Barsak ve Karaciger 
rahatstzhklarma 

l AFYONKARAHiSAR 
MADENSUYU 
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,-- lttihat ve Terakki 
tarihinde esrar perdesi 

1 Yakup Oemil DiqiD ve nasd oldftrfildii 
-- Muharrirl: M. R. 

Halbuki Kara Kemal, C:loktor 
Naz1m, Bahaeddin Sakir beyler 
harbiye nazrrrm zi~aret etmek 
iizere yolda gelirlerken Enver pa.
fayt Miimtaz bey aleyhine tahrik 
etmek liztm geldigini dii,_iinmii~~ 
lerdi. $imdiye kadar verilen iza
hat ile Enver paf.a kafi derecede 
flaklu ve Y akup Cemil beyler 
aleybine doldurulmu,tu. Ancak 
maksatlariDa tamamile vas1l ol
mak i~in bir iki misal ile daha 
harbiye naztnm ikna etmek ve 
bundan sonra Enver patanm arbk 
hi~ bir suretle bunlan himaye et· 
mesine imkin vermemek laz•m
dt. Binaenaleyh Enver pafanm en 
ziyade itimadmt kazannu' Miim· 
~az bey hakkiDdaki emniyetini 
knmak iktiza ediyordu. 

Ger~i bundan evvel, Miimtaz 
beyin tekaiitliigii vesilesile Enver 
pa~aya bazt sozler soylenmif., fa
kat iimit edildigi kadar tesir hu
sule getirilememi,ti. 0 halde, 
Miimtaz beyin Enver pa'a naza
rmdaki mevkiini sarsmak i~in da
ha miisbet bir hadiseden bahset
mek laztm geliyordu.. Bu suretle 
belki bu sefer Enver pafayl hem 
eski yaveri aleyhine dondiinnek 
miimkiin olur, hem de suikast ter· 
tibatt aleyhine verdikleri tafsilati 
daha ziyade tevsik etmek imki
~um· bulurlardt .• 

Bu miilahaza ile doktor Nazim 
bey, arkadafl Kara Kemal beyin 
soziipii keserek Enver pafaya hi· 
taben dedi ki: 

- Bakmtz efendim, size bat
ka bir {.eyi de habrlahrsam Ke
mal beyin tafsilatmt arzettigi sui
kast tertibabmn ne kadar esash 
surette hazulandigiDI goriip tak
dir edeceksiniz .• 

Ali beyin rnerkez kumandanhgs, 
lhsan beyin divam harp riyaseti 

Y akup Cemilin boyle bir te.ki
tibn ha,rna getirilmesi i~in Hak· 
kuun size miiracaabndan epey 
zaman evvel kendi aralarmda bu 
tertibab hazuladiklari her tiirlii 
delillerle isbat edilebilir. ~iinkii 

bunlar, hiikumeti devirehilmek 
i~m, birinci 'art olmak iizere, hii
tiin kuvvetleri ellerinde bulundur~ 
mak liz1m geldgini dii,iindiiler. 
Ve hie; olmazsa ordudaki inzibati 
ve icrai makamlara kendi. arka
dattlarmm tayin edilmesini iste
diler. 

Hatta pa~m habrlarsUllz ki 
Miimtaz ve Hakkt beyler iki ay 
evvel size rnii~tereken miiracaat 
ede.rek Ali beyin merkez kuman· 
danhgiDa, topc;u lhsan beyin {sa
btk bahriye vekili) divam harbi 
orfi riyasetine getirilmesini rica 
etrnitlerdr. 

Siz o zaman bunlann hu arzu· 
lanm reddetmi,tiniz .. Mumtaz ve 
Hakk11 beylerin bundan maksat
lart, butiin bu kuvvetleri ele al
mak, hiikfimeti devirmek te,ebbii
sunii kolayhkla bafarabitmek, f8• 
yet haklarmda bir ~iiphe hastl 
olur da takibata maruz kahrlarsa 
bu iki arkadafm delaletLle yaka· 
y1 s1yumak, hatta kahil olursa bi
zim ve arkada,lartmiz aleyhlerin· 
de bu makamlarm miidahalesini 
tern in etmekti! Pasam siz bunla· 

' 
r a, bilhassa Miimtaz beye ~ok iti-
mat ediyorsunuz. F akat goriiyor
sunuz ya ne i~Iere kanflyor, si.,·in 
aleyhin izde miitemadiyen ~al: ,t-

yor •• 

Doktor Nazzm bey Miimtaz bey 
aleyhinde haTbiye naztnna daha 
Mr ~ok sozler soyledi: Enver pa· 
flU'lln Miimtaz beye emin olma
m&.slDI, bunlann istisnasiZ oJarali 
hiikfunet erkiru aleyhinde vaziyet 
alchklann1 ve behemehat ani bir 
darbe ile hiikfimeti iskat, naz1rl:a.ri 
ve merkezi mnumi izasuu imha 
etmek istediklerini, Y akup Cemil 
ve HaJdu beyler gibi Miim.taz ve 
Hiisrev Sami beylerin de ayni ga
ye etraftnda birlettiklerini, her 
birinin ayni emel ve tasavvurda 
bulunduklanm, bu hususta birini 
c:ligerinden aylrma.k miimkiin ol
m.adtgmt uzun uzadtya anlatb. 

Fakat biitiin bu gayretlere rag
men Enver pafa, Miimtaz beyin 
aleyhine kandtrilatmyordu .. Ge~i 
doktor Naz1m beyin a.nlatbg1 bu 
hadise • haddi zabnda - atuatz 
degildi. Filbakika M_ilintaz ve 
Hakkx beyler Enver paf8. nezdin
de boyle bir te,ebhiiste bulun· 
mu,Iar, Ali beyin Cevat beyin ye· 
.l'ine meTkez kumandBIIlhgiDa, ih
aan beyin de Nafiz beyin yerine 
divam harp reisligine tayinleri
nin miinasip olacagtm soylemi~ 
lerdi. 

.~ 

"lki bin ki§i hapishaneden 
gelmi§ serseriJerdir! , 

Fakat Miimtaz beyle Hakkt be
yin astl maksatlan, doktor Naztm 
beyin hikaye ~ttigi gihi, (taklibi 
hiikfimet) hareketini kolaylatttr
mak degildi. Son zamanlarda hii· 
kfimetin manah ve manas1z yere 
kendilerini takip etmelerinden 
b1kmt..,, usanmttlar, hakstz yere 
bir muameleye maruz kalmama· 
lanm temin i~in Talat bey ile ar
kada,lartna temayiil eden Cevat 
ve Nafiz beylerin yerine kendile
rine bayvhah bir vaziyette bulu
nan ve bu gibi arzu ve ihtiraslara 
alet olm1yacak Ali ve lbsan bey
lerin bu makamlara getirilmele
rinin ~ok isabetli bir hareket ola
cagmi diittiinmiiflerdi. 

F akat Enver pa~a hu miiraca· 
ala: 

- $imdilik dursun, ileride dii-
tiiniiriiz! 

Demekle mukabele etmi~, mer
kez kumandanhgt ile divam harp 
reisliginde boyle bir degi~ikligin 
yapllmasma muvafakat etmem~.ti. 

,Enver pa~an1n Miimtaz bey 
aleyhin.e dondiiriilmiyecegini an· 
hyan doktor Naztm bey, daha fa.z.. 
Ia ileriye gittigi takdirde Enver 
Pata iizerinde bir aksi tesir yapa• 
cagmdan korktu ve susmag1 ter
cih ederek sozii gene arkadafl 
Kara Kemal beye terketti. 

(Deva.mt var)" 

1rtihal 
Temyiz mahkemesin in sab1k reisi H. 

mer bum Hac1 Re~i t beyefendinin refi
ka'an Zi~an hammefendi ge((en Per~em· 
be gUnQ vefat etmi~tir. Cenazesi Hey
beliadadaki banesindcn kaldmlarak aile 
kabristamna defendilmi~tir. 

,. SUMER Sinemasmda 
( Eski Artistik ) 

LILIAN HARVEY'i 

FINDIK<;I KIZ 
filiminde ve iki sevimli komik 

PAT ve PATA~ON'u 

Ni$ANCI 
filiminde gorebileceksiniz. 

Duhuliye 25 kuru§tur. 

~-.a.-=-:;~- (278} n 

Tarama dergisi 
1\Iutalaa gonderenlerin 

isimleri 

,Refik Osman bey diyor ki .. 

Ankara 6 (A.A.) - T. D. J'. 
Cemiyeti. umumi kitipliginden: 
Cemiyetin ne~rine batladJgl • ta:ra
ma dergisi • nin l}imdiye kadar ~~
kan fasikiilleri haklunda bunda,n 
evvelki yedi ilindan sonra yeni· 
den miitalia gonderenleri seki 
zinci liatesi: 

"Zeki e§ine nadir tesadii~ 
olunan futbol artistidir ,,. 
" Siki~tigtmJz zamanlar daima Zeki 

oyunu a~ard1 , 

1 ·A. Necdet bey, Bozcaada ma
arif memuru, 2 • Avni "Dey, eski 
Samsun mebu.su, 3 - Y1lmaz bey, 
Bergamada muallim, 4- Beyaztt 
maarif miidiirii bey, 5 - Emin K. 
Col bey, MeTsinde harp ma:lulii, 
6 • Kaymakam ~emsi bey, muha
here alayt kumandam, 7 - Kara
oguz bey, Zonguldak gazetesi sa
hibi, 8 · M. ~iikrii bey, Bahkesir 
ilk tedrisat miifettitti, 9 - Naciza.
de Hulfisi bey, Kiliste, 10. Orban 
Rtza bey, istanbul Cumhuriyet or
ta mektebi tiirk~e muallimi, 11 -
{jmer bey, Nizipte muallim, 12 • 
Retit bey, Diyanhekir maarif mii· 
diirii, 13- Malka~oglu Sad1k bey, 
Saray kazasmda, 14 • Sait bey, 
Silifke belediye reisi, 15 • ~ir 
Durmu' efendi, Dortyolda, 16 -
~eref Arif bey, Mersinde muhar~ 
rir, 17- ~evket bey, Mugla ilk ted
risat miifetti~i, 18 - ~ohret hamm, 
Akhisar orta mektebi tiirk~e mu
allimi, 19- Tevfik bey, fen fakiil· 
tesi miiderrislerinden. 

Bu zatlarm gonderdikleri £il} 
say1s1 1995 tir. Evvelki yedi liste 
ile beraber gonderilen fi'- yekfinu 
13,175 i bulmuttur. 

Her birine ayn ayri tetekkiir 
mektubu yazmaga im.kin huluna
madJgmdan gosterdi-kleri himmet
ten dolayt kendilerine alenen te
tekkiir olunur. - -------

U~iincU Plistik 
sanatlar serglsl 

.. D., grupu bildiriyor: Te,kili 
tarihindenberi grupumuz, Tiirkiyede 

canb bir sanat cereyana a~mak, 
ve Tiirk plastik sauatini harice 
tan1tmak i~in ~ah,maktadsr. 

Bugi.in 16 da, Taksimde Dag 
sporlan kliibiinde 3 iincii sergisini 
a~an "Dr. grupu, entellektiillerin, 
ve bilbassa tlniversite ve yuksek 
mektepler gen~liklerinin bu hare
ketle alakadar olacaklarm& limit 
etmektedir. Grup, sanata seve11~ 
leri, ve miinevver gen~ligi, sergi• 
nin kti~at resmine davet eder. 

If Hilal Spor KlUbii riyasetin
den : Klubiimiiz senelik adi kon• 
kongresi 22 baziran 1934 cuma 
giinii saat 10 da toplanacagmdan 
klii be kayith azamn yazlla giin 
ve saatte kliip binasm1 teirifleri 
rica olunur. 

Bak1c1 Han1m aramyor 
Paralitik bir hamma refakat ve 

bizmet i~in 40 Lira maa§b bir 
baloca hamm isteniliyor. Ma~ka 
Yenihan 6 Telefon 41677 

Col mecmuasi aahibi Refik Oa- \ 
man bey bundan on, on be' sene 
evvel futhol alemimizin en parlak 
ytldtzlanndan biri idi. Denebilir 
ki Tiirkiyede Refik Osman kade.r 
paslan hesaph ve isabetli hir haf 
yet~memi,tir. Hatta bundan yedi 
tekiz sene evvel futbol hayahnm 
son demlerinde, Be~ikta~ taktmin
da oynadagt zaman seyirciler Re
fik Osmanm bu o~iilii ve hesapli 
pulanm bildikleri: cihetle, «pas .. 
lan santim ile ver iistab> diye ba· ' 
gtrtyorlardt. 

Refik Osman da Zeki Rtza ile 
beraber senelerce beraber yanya• 
na ve yahut kar~I k&rflya oyna
mifbr. Bu itibaTla Zekiyi yaktn
dan taDir, hayah, futbolculuiu ve 
seyahat habralart haklunda bana: 
en dogru malfunah verebilirdi. 
Refik Osmanm a~bgtm ankete 
verdigi cevaplar f.udur: 

- Zeki ile yirmi seneye yakin 
bir zamandanberi spor hayah i~in
de beraher ya,adtk. 

1328-1329 senelerinde Fener
hah~enin rnaruf ii~iincii talomin· 
da yanyana oynad1k. Bu taktmda 
Bekir, Zeki, Alieddin gibi maruf 
futbolcularnnJz oynuyordu. Biitiin 
kliiplerin kii~iiklerini hiiyiik fark· 
larla ye,nerdik. 

1332 senesinden sonra Zeki ile 
uaima ka~1 kar~1ya oynad1k. Bi
lirsiniz ki, o senelerde hell sene 
Altmordu tak1m1, Istanbul ,ampi
yonu oldu. itte bu seneler i~inde 
Zeki F enerbah~e taktmmda oy
myarak birinci plana ~·kh. 

Miitareke ve itgalin feci sene
lerinde gene yanyana oynadtk. 0 
s1ralarda Fenerbah~e taktmt ~ok 
kuvvetli di. Ayrenduk, Malaya, 
Reven~ gibi ana ingiliz filosunun 
en kuvvetli tak1mlartm tayyared
ler, Ayriffard Eseks, top~u e1cip
lerini stra ile yendik. itte o za· 
manlar Zeki futbolumuzda ide
al bir oyuncu idi. 

Galatasaray • F enerbah~e taki
mmm Avrupa turnesinde Hano
ver tak1nuna athgt ikinci ve met
bur Slavyanm Plani~kasma athgl 
hirinci gol, futbol hayahmm en 
heyecanh ve zevkli hahralanndan I 
birini te~kil eder. 

Zeki ile kar~1 kar~tya oynadt· 
g1m1z ma~larm en miihimmi, Al
bnordu ~ F enerbahc;e tal{lmlarmm 
oynad1g1 Refet pa~a kupas1 mac;t 
idi. 0 giin hep Zekinin etrafma 
dizildik, kendisine gol yaphnna· 

I B 0 R S A
-, dak ve mill' beraberlikle bitti. (:iin
:__j kii Zeki ayagma gec;en toplan 

Istanbul 7 haziran t834 aagh sollu idare ederek siiratle 
( Aktam kapiOJ§ fiatleri) 'iit ~kiyor ve gole tahvil edi-

Esham ve TahviiAt yordu. 
!st. dahili gs,5o ~B. Bamiline 8,25 - Zeki ~ekilmekle Fenerbah~e 
Kuponsuz 1933 • Mnessis 98 tak1m1 kuvvetinden bir t-eY kay· 
istikrazl 93,75 T. C. :Merkez bedecek mi? 
'Onito.rk I 28,65 Bankast 67,25 

• n 28,- Auadolu hisse 27,25 - Zeki futbolden c;ekilmekle 
• III 28, - Telefon ll,W Fenerbah~e takmn miihim bir ba, 

Knmessil I U6,80 Terkos 19,.W - kaybetmiftir. ~iinkii Zeki Fener-
• II H,30 Cimento 11,60 bah~e talumml yiiriiten, oynatan, 
• III ,- lttibat cl~ir. lG ' - .idare eden kabiliyetli ve istidath 

!~ Banka.•n 8,25 ~k • 1,30 
oyunculan se~erek kuvvetli bir ta· 
ktm tetkil eden ktymetli bir kap
tandir. Maamafih Zeki bir giin 
futbol sahasmdan ~ekilecek ve ta· 
ktmm1 oksiiz btrakacaktt. F ener
bah~eliler, bugiinden itibaren hu 
mahrumiyete, bu yerinde olan act
ya ah~mabdtr. 

Para ( ~ek flatJeri) 
Paris 12,05 1/2 Sofya 

L'36 Pra.~ 
Londra v ' - Berlin 
Nev York 79,70 Madrit 
Milano 9,1 2,~~~ Belgrat 
Atin.• 83,42,12 Zloti 
Cenevre 2,44,84 Pengo 
Bruksul 3,40, iu BUkre{l 
Amsterdam 1,1 7,~0 1Joskova 

64,53 
19,16 

2,10,42 
u,81 ,60 

84,70,63 
4,2! 

8,9!1, :>0 
79,1 7,14 
1018D

1
25 

Gol mecmuast aan101 
Rolik osman bey 

- Zekinin fikrinizce en kuv; 
:vetli taraflar1 hangileridir? . -l 

- Zeki Avrupada bile efine na;:;,; 
uir tesadiif olunan bir futbol &1"- ( 

tistidir. Fakat bunu soylerken 
~ 

diinkii Zekiyi, yani bizimle yanya-.. 
na ve kartl kart•Ya oymyan Zeki.-
ki kastediyorum. ' 

Zeki evveli f.iit~iidiir. Vole vu .. ". 
rn~larmt yalm.z methur Svobodad4 
gordiim. Bilhassa ceza, frikik vw

rutlan ~ok miikemmeldir. Ge~eii ' 
giin Viyanahlara ~ektigi ceza vu .. 
ru~u ne miikemmeldi. · · · 

Zekinin diger futholculardan ~ 
ba~ka meziyetleri vard1r. Gorii? 
kabiliyeti, siirati intikal sahibi oJ.. 
mast ve paslarant kapbrmadu.D 
yinni metreye kadar miikemme. 
len vermesi, yiiksek teknigine i,a .. 
rettir. Zekinin en kuvvetli tara£1 
futbolii kavranuf olmas1 ve ekip· 
lerde daima a~1klarla oynamasi• 
dtr. Cok zamanlar, stktthg1m1z za• 
manlar, hep topu Zekiye verirdik, 
Zeki en emin hatlarla oyunu a<;;a .. 
rak stkas1k vaziyetlerden bizi kur~ 

' . 
tanrdt. 

Zeki ile beraber ge~en spor ha• 
yabnm k1ymetli sahifelerini ka-. ) 
r1~tlrmaga kalkt~trsam siitunlar. 
doldurmak li.ztmdtr. Y alnl2! •unu 
soyliyeyim ki, beraber ge~irdigi .. l 
miz o tath futbol giinlerini hattr·; 
lad1k~ klabim daima heyecanla] 
dolacakbr.- Ahmet Hilali 

Aleni te,ekkiir 
Ge~en 2 Haziran 934 cumartcsi 

gunU ak!iam saat yedi bu~ukta 
bir otomobil ile evime avdet 
ettigim zaman ciizdammm zayi 
oldagunu gordilm. Derbal GaJa .. 
tasaray polis merkezine giderek 
emniyet altmc1 §uhede tabkilc 
memuru Mustafa efendi namm• 
daki zata keyfiyeti anlatahm.' 
Kendisine sureti 'zayi hakkmda 
eo ufak ve basit izahat bile vel"" 
medigim· halde bir saat gibi ioa• 
nalmaz dereee kssa bir miiddet 
zarnnda ctizdamnu bularak bana 
iade etti. 

Hayat ve memuriyetlerim itiba~ 
rile pek uzun seneler dola~tml 
oldugum miiteaddit Avrupa hii• 
kumetlerinde bile emsalini i~itme~ 
digim bu derece siirat gosteren 
ve biitiin cihan zabsta memurla .. 
noa numunei imtisal olabilecek 
olan mumailey Mustafa efeu, 
diye biitiin saruimiyet ve min~ 
netlerimle alenen te§ekkiirli bir 
vicdan borcu addeder ve boyle 
muktedir memura sahip olan 
Istanbul ,;abita heyetini tebrik 
ederim. Bahkc1ltk ve Havyarahf£ 

Mutehass1st 
Daniyel Mailof 
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GU HABERLERi 

Hususi mektepler 
ticarethane midir? 
Ticaret odas1n1n tefsirine 

itiraz ediliyor 
Ticaret odast but~e zarureti do-

4aytsile hususi mektepleri odaya 
aza olarak kaydetmege karar ver
mi,tir. Bir komisyon hu hususta 
tetkikat yap1yor. 

Ticaret odasmm noktai nazari
na gore, hususi mektepler, intifa 

kastile a~tldxgmdan ticari va1nf· 
larz haizdir. 

Hususi mektepler ~ekil ve ma
Liyeteri itibarile biribirlerindcn 
pek ayrldtrlar. Ekalliyet ve eema· 
at mektepleri, te~{!kkiillerindeki 

maksat itihariie, hi~ bir 2aman 
ticaret odasmm tefsirine gore tiic
car vasfnu haiz degildir. 

Bundan hatka ecnebi mektep
leri de vardar. Acaba bu mektep
ler ticari bir maksatla mt itlerine 
deva.m ediyorlar? Buras1 ticaret 
odasmm halledecegi bir mesele 
olmaktan ~tktyor. 

Ticaret odas1, son hiikmiinii ver
meden evvel, maarif idare.inin 
fikrini sormaga mecbur olacakttr. 

Geriye kalan Tiirkler tarafmda.n 
:idarre edilen, bir ka~ hususi mek
:tep vardtr. Bu mekteplerin i~inde 

2iyan edenler de meveuttur. Hat· 
ta ze~enlerde hususi mektepler
den biri, borcunu odemek i~in bir 
lus:m e~yasmt satmaga mecbur 

l<almtftl. Diger mektepler de, mii
samereler, tenezziihler yapmak, 
(h~artdnn yard1mlar gonnek su
zoetile yn ,tyaLilirler. 

Bu ~erait ~inde yaftyan hususi 
mektepleri, ticaret odast ~er~eve
sine sokup, tiiccar diye telikki et
mek pc.k dogru bir hareket aayal
mtyor. 

Niifus arttyor 
Izmir koylerinde dogum)ar 

oliimlerden ~ok fazladar 
1933 senesi zarfmna lzmir viii· 

yetiode koy oiifuslara iizeriodeki 
alum "Je dogum vakalan ~oyleco 
tesbit edilmi~tir. 

1933 senesinde 1272 erkek ve 
1153 kadm olmak tizere 2425 
ki~i olmii~. buna mukabil ayni 
aene i~inde 1920 erkek ve 1760 
luz olmak iizere 3680 ki~i dog• 
mu~tur ki oliimlere nisbetle 1255 
dogum fazla olmu~tur. 

Vaziyet, niifusumuzun guo ge~· 
til<~e mcmnuniyete §ayan bir 
surette artttgmt gosteriyor. 

lspanyada bir ev ytklldr, 13 UID 
12 yarah var 

Valans 7 (A.A.) (fspanya) -
lBir ev ytktlmtthr. Enkaz ahmda 
13 olii, 12 yarah bulunmuttur. Bir 
~ok komiserler kaybolmuttur. 

I spa nyada gizli siiAhlar 
Madrid 7 (A.A.) - Umum it

!riler birligine dahil birisi taraftn
C:Ian kira ile tutulan bir garajd& 
1p0Jis, 610 riivelver ve 800 fitek 

ulmuflur. f~i tef,kilillna mensup 
bir ~ok tahrik~iler tevkil edilmif'" 
lerdir. 

HergOn bir ata s6zD: 

lspanyada bir 
cinayet 

Bir ceneralt, karde~i zann1 
ile oldiirmi.i§ler 

Sen Sebastiano (ispanya) 7 (A. 
A.) - Havas ajans1 bildiriyor: 
Ceneral Fernando Beranauer, 
me!rhul bir ,ahts tarafmdan, evin
de yaln1z bulundugu bir suada 
oldiiriilmiittiir:. Katil, yakalan
m•,llr. Suikastin siyasi mahiyette 
oldugu ve daba ziyade olen cene· 
ralin kardelli olup kralhk zama· 
nmda hn{lvekil olan ceneral Da
maseo Beranguere kar't haztrlan
dJgmt soylemektedir. 

Bu takdirde katit bir yanhthk 
yapmtfbr. Filhakika, ceneral Fer
nando Beranguer, kardetleri Da
maso ve Frederiko gibi miihim bir 
siyasi rol oynamtf degildir. 

Madrit 7 (A.A.) - Cener~l 
Fern an do Beranguerin katli, zira
at amelcsi arasmdaki arevler, sag 
cennh mensuplan tarfamdan ya
bnda yaptlacak bir hiikfunet dar
besi hakkmdaki tayialar lspanya
nm yeniden kart,.makta oldugu
nu gostcrmektedir. 

Villaya hiicum edenlerin, ka
ranhk dolayuile cenerah, vaka e&

nasmda villa dahilinde bulunan 
karde~i sabtk diktator zannettik
leri anlattlmaktadtr. 

Amerikada nazi propagandastna 
kar§r tedbir 

Londra 7 (A.A.) - Reuter 
ajanst Nev Yorktan haber ahyor: 

Amerika giimriik memurlart, 
mili ososyalist rejimi propagan
dast yapan risalelerin gemiciler 
tarafmdnn karaya ~Ikar1lmasma 
mani olmak i~in Stiidgart isimli 
Alman yolcu vapurunun kiitiipha-

nesini kilit altma almttlardtr. 

Yunan meclisi 
lt1uhalifler miizakerelere 

i~tirak etmiyorlar 
Atina 7 - Mcelisteki son ha· 

dise iizerine muhalifler miizakere· 
Jere i~tirak etmemege karar ver
mi~ler ve bu karar1 tatbika ba~
lam• lardtr. 

Atina 7 (A.A.) - Atina ajanst 
bildiriyor : Mebusan meclisinio 
dUn ak~amki celse inin ba~Ian· 
gacmda hiikiimetin ald1gt tatmio 
edici vaziyete ragmen muhalefetin 
obstriiksiyonda devam1 siyasi 
mahafilde katiyen yerinde bir ha· 
reket olarak telakki edilmemekte
dir. HUkumetin kararma tevfikan, 
Meclis, biit~eyi ve diger bazt 
kanunlar1 tasdik i~in mesaisine 
devam edecektir. 

Gene bor~lar meselesl 
Va§iogton 7 ( A. A. ) - Kon· 

greye, reisicumhura, her bor~lu 
devletin, alho, mal ve hizmet 
mukabili olarak tediye kabiliyetini 
tetkik i';io salabiyet vereo bir 
teklif yapalm1~br • Diger bir 
teklif ile de reisicumbura, ecnebi 
devletler reialerile kara, deniz ve 
hava kuvvetlerine ait silablan 
b1rakma hakkmda, dogrudan dog· 
ruya mtizakere salahiyeti veril· 
mesi istenmektedir. 

- ' s -
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GONON MESELELERI CIHAN IKTISADIYATI 

Bogazlar meselesi Biitiin diinya kttltk tehlikesi kar§ISinda 
Bogazla r mesel~i. son gtinlcr zarfmda bulunuyor - Bugv day fiati yiikser 

A vrupa gnzctclenm fazla rne~gul et- 1y0r 
mege baRlamJ~tlr. Meselen~n c~ ~a- lranin Tiirkiye ile tica t• 
lumdur: Lozan muahedest mucibmce re I 
B~g~Iar ~ilah~·z bir hale konrnu~tur. YunanistanJn harici ticaretJ• 
T urkiye, ;nmd1yc kadar muahedenin 
bu husustnki ahkarnmn rinyet etmi~ptir. 

Fakat bugiin dunyamn vaziycti, mem-
1Cketin miidafaast nok1asmdan, Bogaz

lan tahkim etmemi~i bize emrediyor. 
Bunun j~n yan resmi bir ~ekilde icap 
eden te~ebbiislerde bulunuyoruz. 

Hariciye vek.ilimiz T evfik Ru~tli bey 
dnha bir bu<;uk sene evvel bu mese
leyi silahlan bnakma konferanstnda ac;tk 
bir ~ekilde anlatm1 tl. 0 zamandanberi 
cereyan eden vak!J.lnr bizim dii{liince
mizi teyit et~tir. 

T evfik Rii~ti..i bey Lir huc;uk sene ev

v el bu mesele.yi ortnya att!$1 :zamnn bir 
klllnn dcwletler ihaklurmz1 tealim et

mi~lerdi. Fakat buyiik hir ckscriyct bu 
hususta miinakn~aya gi~mek isteme· 
mi~ti. 

Ge~en zn.rnan zarfmda vnziyet mu
ohim bir surctte degi,ti. Bugiin ekser 
<levletler Turkiyenin 4ii~Uncesinin dog
rulugunu kabul cdiyorl<!r. Yalmz ha~tn 
lngiltere olmnk iizere baz1 devletler 
elan Bogazlann tahkimine it.ir z etmek· 
tcdir. 

Diinkii niishamtzda eski Yunan hari· 
ciye nnztrlanndnn M. Arg}ropulosun bu 
mesele hakkmda bir mnknlest. vard1. 
Yunan hnriciye n nzm Bogazlann tah
kiminin Ttirkiyc i!<in nllsd bir zaruret 
oldugunu pek giizel nnlatmt~tlr. Diger 
Bnlknn devlctleri de ayni fikirdedirler. 

En yakm alukndarlar bu fikirde bu· 
lunurlarken .digcr devlctlcrin itirazlan 
esasen yersizdir. 

Bogazlar mUhim biT d eniz yoludur. 
·Kabul. .. Fa.loat burast miihim bir gec;it· 
tir diye memleketin miidnfaasmt ihm_!il 
etmekligimiz dogru o1amaz. Dlinyanm 
dort bir tarafmda Bogazlardan daha 
miihim deniz gec;itleri vardtr. Fa kat 
bunlann hepsi miithi~ istihkamlarln tah· 
kim edilmi,tir. .,. 

Bugiinkii vaziyet ta.bli degikJir ve 
dter hnlde bir :giin t bii teklini ala· 
cnkttr. 

Kad1n haplshane 
. mudiirii 

lspanya hUkiimeti, ash ingiliz 
olan Victoria Kont admdaki 
methur lspanyol kadm avukattna, 
hapishaneler umum mUdiirHigune 
tayin etmi1tir. Senorita Kont, 
ge~ende " Y aca , karga~ahltnda 
maznun zabitlerden birisini mil· 
dafaa etmitti. - ----

M. Boebbelsin Lehistan seyahati 
Var~ova, 1 (A.A.) M. Goebbels 

ihtimal 13 baziran giinU yeoi 
Almanyamn ideolojisi hakkmda 
bir konferans vereceklir. Muma• 
ileyb, Lehistan mUnevverleri bir· 
ligi tarafmdan davet edilmi~tir. 

..__ 

Kiirei arzm bir ~ok yerinde em· 
sali goriilmemit kurakhgm devam 
etmesi biitiin diinyayt a~ kalmak 
tehlikesine maruz btrakh. Diinya
nm bugdaymt yetiftirmekte oian 
ba~hca memleketlerden timali 
Amerika miittehit hiikumetlerin· 
de, Kanadada, t~arki Avrupada ve 
Ruayada bugday tarlalart hattan· 
bata kavrulmaktadtr. Kur-akhk 
yalntz tarlalart degil, meralan ve 
nehirle:ri ve golleri de kurutmak
ta oldugundan yiyecek ot ve i~e
cek au bulamtyan hayvana.t k1nhp 
gidiyor. 

Filvaki bugii.nden insanlar i~i..'l 

a~hk tehlikesi yoktur. Ge~en sene
lerde istihlak edilemiyerek elde 
kalan bugday stoklar1 bir miiddet 
ihtiyaca kifayet edecektir. Fakat 
pek uzak olm1yan b~r atide a~ltk 
tehlikesi muhakkak oldugundan 
her memleket ~imdiden ba,mm 
~aresine bakmaga ba,.lamitttr. Bi· 
naenaleyh her mernleket bugday 
zeriyatmt artmak ta.hdit degil, 
tevsi etmege haztrlamyor. Bu 
memleketlerin baftnda ingiltere 
bulunuyor. 

Amerika ziraat miiate,arl dahi 
kurakhk neticesi olarak bu mcmle
kette bugday zeriyatmm tevsi edi
lecegini resmen haber vermi,tir. 

Amerika miittehit hiikiimetlerin
den otuzunda. mezru tm bali pek 
fenadtr. Bir iki ~iine kadar yag· 
mur yagmadtit takdirde hiik\amet 
fevkalide tedbirlere miiracaat 
edecektir. Hayvanlann i.a~si i~in 
Amerika biikumetinin Arjantin
den kiilliyetli miktarda kuru ot 
alacai• soyleniyor. Kurakhk fela
keti yanmda bir de ~ekirae afeti 
peyda olmuf ve bir ka~ hiikume
tin mezruatant harap eylemi,tir. 

~if~iler hayvanlartm a~hk ve 
susuzluk tztnabmdan kurtarmnk 
i~in topta.n kesiyorlar. Amerikada 
ot fiati iic; misli arlmt~ttr. Siit ci
betinden dahi miizayaka c;ekile
cegi anlaphyor. 

Bugday fiati 
Bathca miiatahail memleket

lerde kurakhgm ve diger ifetlerin 
bugday mezruatmda azim tahri
bat yapmast cihan piyasasmda 
bugday fiatlerinin yiiksehnesine 
sebep olmu,tur. ~ikagoda bug
daym fi:ati bu~li yani lngiliz ki
lesi 105,3-4 cent olmu~tur. Win
nipegde ise 84,7-8 centtir. Liver
polda 4,1-4 pens artarak 100 lib
resi 11,1-4 pens olmuttur. 

Bugd.aym birdenbire ktymetlen
mesi buiday stoku bulunduranla
rm servetilni arhrmr~hr. Kanada
da meveut 200,000,000 butel bug
day stokunun ktymeti 38,500,000 
dolar artarak 243 milyon dolan 
bulmuf.lur. Fa kat bu tereffiiden 
~if~iden ziyade hiikumet istifade 
etmi~tir. ~unkii ~if~inin elindeki 
stok ancak 15,000,000 huteldir. 
Kalam hiikiimetin elindedir. 

Bugday rniizayakast tehlikesi 
ka.r,tstnda bu seneki rnahsulii ~ok 
bereketli olan ve Londra bugday 
konferanamt da bozan Arjantinin 
bugdaylarma talep arlnu~br. Ay
ni zamanda bu memleketin parast 
olan pesonun kambiyosu da yiik
selmittir. ~imdiye kadar piyasast 
25,14 pens idi. Birden 26 pense 
~Ikmtfbr. 

han piyasasmm en yagh mii~terisi 
bundan sonra bu memleket ola
cakttr. lngiltere sanayii buyiik bir 
mahre~ bulacagm1 iimit ediyor. 

Rusyada kurakhk 
Kurakhk Ru:;yada da biiyiik tah

ribat ika etmi~tir. ~imali Kafkas
yada mezruatt kurtannak i~in bii
tiin nehirlerin ve lruyularm ve ha

vuzlartn oauyu itfaiye ve diger tu
lumbalarla tarlalara hotalblmt' 
ise de gene bir fayda hastl olma
mtfllr. Rusyada beyaz elc:mek fiati 
yiizde yiiz yirmi ve siyah ekmegin~ 
ki yiizde yuz artmtfhr. 

Sovyet hiikumeti her ihtimale 
binaen hari~ten bugday tedariki
ne ba,Iamrfltr. Bir lngiliz bir la
ve~ vapuru Avustralyadan Rusya
ya bugday getirmek i~in isticar 
edilmi,tir. Bir Yunan vapuru da 
ATjantinden Rusyaya bugday ge
tirecektir. 

Kanadadan da Rusyaya bug
day sevkedilecektir. Arjantinden 
ingiltereye bugday getirmege tah· 
ais olunan yirmi vapurdan bir 
ktsmmtn Rusyaya btraktlmast i~in 
miizakere yaprhyor. 

Rusyadan b~ka Japonya dahi 
Arjantin bugdaylartna talip ~·k
mlfbr. Velhastl kurakhk cihan 
bugday vaziyetini biisbiitiin de
iittirmit ve elinde stok bulundur· 
maktan bunalan memleketler i~in 
bu stoklar ~imdi bir nimet ve ser
vet membat olmu~tur. 

Iran • TUrltiye ticareti 
1931-1932 seneaine ait lranm 

harici ticaretine ait kati malumat 
netredilmi,tir. Mezkur sene zar
ftnda Iran 669 milyon riyal ithalat 
ve 702 milyon riyal ihracat yap
mr~.hr. lngiliz - Iran petrol tirke· 
tinin yaphgt petrol ihracatt ile 
Rahrihazer.in Iran sahilindeki muh
telit bahk avt tirketinin ihracall 
mezkur hesaba dahil degildir. 
Turk paras1 hesabile iranm harici 
ticareti 137 milyon Tiirk liras1 olup 
64 milyon lirast ithalat ve 72 mil
yonu ihracattlr. 

lranm ba,hca ticareti Rusya ve 
Hindistan ve Tiirkiye iledir. lra.
nm Rusyaya ithalah 268 milyon 
riyal ve ihraca.ll 250 milyon riyal
dtr. Hindistana ithalah 110 mil
yon r iyal ve ihracah 87 milyon 

riyald1r. Iran Tiirkiyeye 281,531 
riyal ithalat ve 33,493,706 riyal 
ihracat yapmt,ttr. lranm Tiirkiye 
ile harici ticnreti yekunu 33,212,175 
riyal olup iramn lehine fazladzr. 

Yunan he rlct ticareti 
Senei cariyenin ilk ii~ aymda 

Yunanistan 470,000 tonluk ithalat 
yapmt~hr. Bunun ktymeti iki mil
yar drahmiden fazlad1r. Ge~en 

sene ayni miiddet zarfmda 450,000 
ton ithalat yapmt,h. Lakin kry
meti bu senenin aynidir. 

Bu miiddet zarfmda Yunanis
tantn ihracab 140,000 ton olup 
k1ymeti U milyar drahmidir. Ge
.;en seneki ihracatt 125,000 ton 

idi. Fakat ktymeti bu senenin ay
ni idi. Binaenaleyh ihracat kty· 
met itibarile degil, s1klet itibarle 
artmt,hr. 

Ne oldum dememeli ••• :.. Ne olacagtm demeli 1 ••• 
Arjantin ~if~isi mahsuliinu ar

tt.k yiiksek fiatle aatacagmdan ei-

Yunanistanm ihracat yaptlgt 
memleketlerin ha,mda Almanya 
ve sonra da Amerika, lngiltere, 
ltalya ve Mtstr geliyor. thracatta 
J'iirkiye on dordiincii derecedediSi 
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SANAT BAHISLERI 

Sanat1 organize etmek 
Ge~en haftaki makalemde biz

de, sanatl organize etmeni:n za
mam geldigini soylemi,tim. Bu 
nokta iizerinde bir ka~ fikir yii

riitmk, bir ka~ imkan dii.fiinmek 
faydastz olmasa gerektir. 
Ge~enlerde, Ankaradan !stan

hula, miinevver alemimizin mii
him bk uzvu geldi. ve bir ka~. giin 
kald1. Sanat ve sanatkirla:rla ya· 
k tndan me~gu] olan b\1 zatla, Mr 
ka~ gen~ ressam, hasbthal ettik. 
Hukumetin sanata ve kiiltiire ver
d~gi ehemmiyeti memnuniyetle 
andtk, vc Ankarada yapthnakta 
olan sergi saraymm - ki degil, Bal
kanlarda, Avrupada bile e~i yok
tur - milli sanat lr.areketlerine ~ok 
miisait bir zemin te~kil edecegin
de ittifak ettik. Arkada~larla hir 
~tTptda c;izdigimiz bir sanat te'
kilah projesini miinaka~.a ettik. 

Bu proje ~u idi: 
Tiirkiyede sanati himaye ve or

ganize etmek ic;in Ankatrada hir 
giizel sanatlar merkezi biirosunun 
tesisi. Bu biironun 3 ,ubesi ola
cakhr. 

1 - Propaganda ,uhesi. 
2 - Resim - Heykel fUbesi. 
3 - Anadolunun milli tezyini 

sanatlanm himaye ve diriltme 
•ubesi. 

Propaganda ~ubesi, «<.J.lustration» 
resimleri, karikatiirlerfe, mem
lek et dahilinde gerek i~timai, ge
rek siyasi, gerek s1hhi prensipleri 
yaymak, afi~ler, risaleler, seyya,r 
s-..gilerle vatanda{'.lara yeni iilkii
yii, yap•lam, yaptlacagt goster
mek ifini ba~a.racakbr. 

Res:m - Heykel ~ubesi, memle
ket dahilinde ve haricinde mun
taza m plastik sanatlar sergileri 
a~acak, miize tesisi ile ugra~acak, 
bir sanat gazetesi pkaracaktrr. 

T ezyini sanatlar1 himaye ,uhesi· 
aht rolii miihim olacakhr. Bizde 
~ezh ipc;:ilik, liilecilik, hasmacthk 
g!hi milli ve pek nefis sanatlar 
vardtr. Bunlar olmektedir. Ve hu 
sanatlartn s1rr1 - yann hulunamt· 
yacak olan bir kac;: ihtiyar usta.mn 
elindedir. Bu ~uhe, folkloru hi· 
maye etmek ve tekrar yatatmakla 
biiyiik hi.r i~. yapmt' olacakhr. 

Miinaka~a esnasmda birimiz 
dedi ki: 

- Her memlekette, hiitiin i~ti• 
mai faaliyetler, tek hir idealin hiz
metine dogru gidiyor. Bizde, gen~ 
sanatkar yalmzd1r, o gen~ sanat
kar ki, ic;:inde hocaladtgl act st· 
kmh ic;:inde bile eser yaptyor ve 
kendisini yahanct ellere tamb· 
yor (1) . F aka t onu biz tammiyo
ruz, biz ki onun babasty1z. 

~ ~ ~ 

Tekrar ve tekrar, sesimiz ~tkh
gi kadar bag1nnak isteriz ki sa
nat li.iks, sus bedava hir oyun degil· 
dir. lfte MtsJr, i~te Yunan, i'te 
Ronesans, i~te ba,ImJztn tact koca 
Sinan. Hayu, sanat, kuvvetli mil
Je tlerin en saf, en ozlii ifadesidir, 
ruhudur. Sanats1z millet, millet 
degildir. 

Turk sana tmt diinyaya yaymak 
iArin milyonlar sarfma ihtiya~ 
yoktur. Nurullah Cemal 

[1] Paris, Brnk::~el, Moskova, Leningrat, 
Viyanada s~>rgiler. 
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Kuduz kopek tarafmdan ISirllanlar 
Samsun 6 (Hususi) - lki giin· 

denberi Ba fradan ~ehrimize ku
duz ~iipheli yirmiye yakm basta 
gelmi ~tir. Vakalarm hu kadar ~o
gal.masmm sehebi vilayet maka
mt ve sthhat miidiirliigii tarafm
dan mahallinden sorulmu!}tur. 
Hastalar memleke t hastanesi.nde 
tedavi edil iyor]ar. 

AK~AM 

Memleket haberleri 
c;ok faideli gezintiler 

T rabzon Halkevi mensuplar1. cuma 
giinleri kOylere gezintiler tertip ediyor 

Yukanda Trabzon Halkevl kOylnlere yardtm komltelerinin kOy geztntisinden blr lntiba ve mhhl muayene n lr~atta 
bulunmak Ozere .Mersin kOytlne glden heyet, a~&gtda Trabzon Halkevinin toylerde s1hhi muayene ve ir~atta 

bulunmak i<;in ay1rd1~ komite erkAm ve bir koy mektebJ talebe8inin Ak~am l~in Ciektidikleri resim 

Trabzon 30 (Hususi) - G~e~ 
cuma giinii halkevi oniinde kam
yonetler, yiyecek, i~ecek sepetleri 
arasmda balkevinin gen~ ve ~aht
kan reisi Osman Cudi beye, ora
da toplanan hammlar, nwallim
ler, miinevverler, doktorlar ve ~o
cuklara harekete ge~me ipretini 
verirken ras.geldim. Herkes yi ... 
yecegini sepetlere doldurmut koy 
gezintilerine gideceklerdi. Ben 
de bu kafileye kabldtm. Bnde 
bando tak1mtmn bulundugu kam· 
yonet, arkada hammlarm, daba 
arkada da erkeklerin kamyonet• 
leri oldugu halde yola diiziildiik. 
Trabzond~n Polathanenin Mersin 
koyiine kadar uzuu yolda tiirkii: 
soyliyerek, j!Olun diizgiin kustm
larmda ~arcasma, bozuk ktsrmn .. 
da seker ve sarsthrcasma gittik. 

Ege tiitiinleri 
Bu sene mahsul nefis, 

fakat noksandtr 
Bu seneki Ege mmtasJ tntnn 

mabsuli.i hakkmda lzmir zlraat 
mUdllriyetine gel en raporlara na • 
zaran fidelerin vaktinde ekilmesi 
ve mmtakada hastabk ~1kmama~ 
bulunmasa ren~perleri sevindir· 
mi~tir. Bu sayede bu seneki tntnn 
mabsulUmiizUn ayni zaman nefis 
yeti~mesi hususu da temin olun .. 
mu,tur. 

Bu seneki tUtiin rekoltesi, ge· 
~en senekine nisbetle ~ok nok
sandlr. Bu cihet, ttitUn fiatlerlnio 
dUtmesine mani olacagmdan en· 
di~e degil, memnuniyet tevlit 
eylemektedir. 

Alikadarlar; mUatahsilin ve 
binnetice memleketin menfaaUni, 
herhangi hir mahsuliln ~ok olma· 
smda degil, deger fiatle sablma· 
smda gorilyorlar. 

--- --
Batakhklar kurutuluyor 

lzmir havalisinde batakbk ku· 
rutma l~lerine faaliyetle devam 
ediliyor. Bu sene yeniden bir~ok 
batakhklaran kurutulmasa ifi bite
cektir. Bu ~ab,ma neticesinde 
tutma ~ok azalma~br. 

Karadenizin (Mersin) i Trab
zonun giizel tbir sayfiyesidir. Ha
va, su, manzara itibarile gonul 
a~tcl bir yer olan bu koyiin zey· 
tin aga~larile golgelenen bir ye
ri·nde konaklad1k. Hahlar1 ser
d·ik, semaverleri kurduk, zeytin 
aga~lanmn golgelerine yay1ldik. 

GeJll!rler tarkt, tiirkiilerle ol
duklarJ yeri ~1nlatmaga batladt• 
lar. Yath hammlar semaverlerin 
batmda giizel 'manzaradan, tath 
rii7Jgardan denize karfl felekten 
bir giin ~almaga koyuldular. Gen~ 
kEP!Iar deniz kenarlarmda, aga~lar 
altmda, ~imenler ustiinde kolko
la, elele atlay1p sJ~rad1lar. Gezip 
tozdular. Arada bandonun foks
trot hava~Sma ayak uydurdular. 

Doktorlar gen~, ihtiyar, ~Iuk 
~ocuk kafile kafile gelen basta 

Dolu tahribatt 
10,360 doniim zeriyat 

mahvoldu 
Y eni Mersin refikimlzde okun· 

duguna gCSre Ceyhanm Mercimek 
kayu ve civarma misli gCSrULme• 
mi~ tekilde dolu yagmi§hr. Yagan 
dolular yasst ve destere ile kesil· 
mit tekilde bir ~eyrek saat kadar 
devam etmi' ve mahsulAb mah· 
vetmittir. 

Dolunun en ~ok tahribat yap· 
b~ yer Mercimek koyUdiir. Bu
rada 55 ~if~inin 10,360 d8nUm 
miktaranda mUtenevvi mezruata 
mahvolmuttur. 

Diger k6yler arazisinde o kadar 
ehemmiyetli bir hasar yoktur. 
Dolunun teeirile tarlada buluoan 
baz• amelenin ba~lara yardmaobr. 

UzOm mahsuiO ne halde 7 
Egede bazt mantakalarda yapa· 

Jan tetkikata nazaran, iiziim mah
sulii bu sene seyrek yeti~mektedir. 
Bilhassa Urla mtntakasmda, ge~en 
•enekinden noksan Uzlim yetite· 
cektir. Cihan rekoltesioin bu sene 
ekaik oldugu nazar& dikkate ah· 
n1rsa, UzUm fiatlerinin yUkaek ol· 
masa ihtimali ~ok kuvvetlidir. 

koyliileri muayene ve ila~larmt 

vermekle ii~ bet saat metgul ol
dular. Miinevverlerden bir k1sm1 
bir kenarda koyliilere hayat, ve 
ya,ayup ve ~ahtma iizerinde ogiit 
verici konferanslar verdiler. Giin, 
'giiizel hava, giizel giinet al'lasm
da bOylece g~ti. Aktama dogru 
tekrar kamyonetlere yerle~ildi ve 
Trabzona dogru yola revan olun· 
du. 

Trahzon halkevinin bu tarzda
tki gezintileri her cihet~e gerek 
koyliiniin istifadesi ve gerek te· 
hirlinin ve hiitiin hallun eve karti 
baglartnl kuvvetlendinne ve art· 
bnnaSl noktastndan ~k faydalar 
temin etmektedir. Bu cuma degil, 
gelecek cumaya Trahzonun diger 
bir semtine daha genif ve tamil 
hir gezinti tertip edilecektir. 

Sthhi tetkikler 
Profesor K uris Anadoluda 

tetkikat yapacak 
Tap faku1tesi hafzassahha profe· 

sorlerinde Dr. Kuris Hiq, refa· 
katinde do~enti doktor Muhittin 
Ali bey oldugu halde uzun ve 
sUrekli bir tetkik seyahati yapa· 
cakbr. Profesorlin bu seyahati, 
~ok tlimullii olacak ve mlinbasaran 
bbbi hususata ait bulunacakbr. 

Profesor, evveli Ankaradan 
ba§hyacak ve oradaki tetkikatm1 
ikmal etlikten sonra s~ra ile Eski· 
§ehir, Kntahya, Afyonkarahisar, 
Karaman, Adana, Mersin, Malatya 
ve Diyarbekir, Ergani, Eliziz, 
T okat, Amasya, Samson, Zongul· 
dak, Y alova, Bahkesir, Bursa, 
Manisa viliyet ve kasabalarmda 
hirer mUddet durarak tabbi tet· 
kikat yapacak ve ondan sonra da 
lzmire gelerek birka~ gUn de bu· 
rada kalacak, mUteakiben lstan· 
hula avdet edecektir. 

GumD1hanede spor yeri 
Gi.imtithane Halkevi tarafandan 

bir spor sahasa vticuda getirilmi~
tir. Burada futboJ, voleybol ma~
lanna ba§lanmi,tar. Sabada tri· 
bOnier vilcuda ielirilmektedir. 
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I Okuyucu mektuplarll 

Ntibetvi eczaneler 
Maruf bir kariirniz yaz1yor: Fatih te. 

Ktzt~t taraflannda oturuyorum. Zev
c~ ha mile i.di. Evvelki gece ~iddetli 
sanctlara tutu1du. AleJacele Ebe g e
tirterek rnuayene ettirdik. Ebe b iT 
r~ete yazdt ve ilact derhal alarak 
zevce~e i~irmed.igimiz takdirde haya• 
·h tehlikeye du~ebilecegini soyledi. 

Re~eteyi )'lamma alarak o 
gece Sarac;hane ba~mda noheh;i 
olan eczaneye gittim. Eczacl 
re~,;eteyi tetkilc. ettikten sonra yaztlan 
ilacm kendisinde mevcut o1madJg1 
cevabmt verdi. 

Eczaneden ~ttkt1m ve o gece nobet~ 
b ulunan diger bir eczane aramaga ko
yuldum. Uzun ara~tmnalardan ve Ka
ragiimri.ikteki Altay polis karakoluna 
ba~ vurduktan sonra Edimekl!ptsmda, 
KaragiimTiik.te Nisancedeki e.:umen.in 
nobet~i oldugunu ~grendim. Ko~"~ ko~a 
Karagiimriige git1im. 

Fakat Ni~ancedeki nobetc;i e;:za· 
nenin online ge)d.igim Zaman kapl)'ll clt• 
~artdan kilit vurulrnu\1 oldugunu, i~,;inde 
l$lk bulunmadJgmi, bir ~ok defalar vur· 
dugum halde ic;eriden hi~ bir ses gel· 
medigini goriince, gene Allay kara
kolunun yolunu tuttum. 0 gece Kara· 
kolda nobet~,;i bulunan ii~,;i.incii komiseri 
gorerek hal ve vaziyeti kendisine an
lat hm. Komiser bey, yamma bir polis 
verdi, tekrar kapah bulunan nobet~,;i ec
zaneye gonder<!!. T ekrar kap1y1 vur
dugumuz halde hi~ bir cevap alamad1k. 
Bunun iizerine p olisler, mahale bekc;i
s;ni b uldular, eczacmm neJede otur
d ugunu sordular . 

Bek~,;i, eczacmln nerede oturdugunu 
biliyormu~. Polislerin emTi iizeTine bek 
~i. eczacmm evine giderek kendisini 
uyandudt ve eczaneyc getirdi. Polisler, 
o gece n obetc;i olclugu halde eczaneyi 
nic;in kapathgmJ BOrunca, eczacadan ter• 
bir cevap aldtlar. 

B~tma gelen bu hali sthhiye miidii
riyetinin dikkat nazanna koymamzi c;ok 
rica ederim. Eczaneler nobe•t~,;i olduk
lan gece, ac;tk durmaga mecbur mu de
gil mi;l Yoksa bu nobet meselesi, ec
zactlarm keyfine kalmas bir is mK!ir vc 
hunun bir kuvvei mi.ie~yidesi. yok mu• 

dur~ 

[ Alqam: Okuyucumuzun hu 
fikayette tamamen hakk1 vard1r. 
Daha hir ~ok okuyucularrmizdan 
ald1g1miZ mektuplarda eczanele. 
rin noheti meselesi, keyfe kalmlf 
'bir if_ •O)dugundan 1bir ~ok nobetc;i 
eczanelerin geceleri kapah bulun· 
dugundan tikayet edilmektedir. 
Sllhhiye miidiiri.yetinin sthhati 
umumiye ile s1k1 bir alakas1 olan 
bu nobet meselesini bir intizama 
sokmasml ve nobet~i olduklan 
halde eczanelerini kapatan ecza
ciiart ~iddetle cezalandtrmasmi 
talep ederiz.] 

Ebussuut caddesi 
G ed ikpa$ada, E sircikemal mah alle

sinde Ca.mi sokagmda oturan ok.uyucu
lanmtzdan Ali bey yaz)yor: 

Sirkeci ile Sultanahmet camiini bi
ribirme baghyan en kestirme yol Ebus
suut caddesidir. Bu cadde ~ok i~lektir. 
Bundan bir ka~ sene evvel bu cadde 
kanaliza.syon ameliyat1 yi.izunden altiist 
bir hale getirilrni~. 

Kanalizasyon bittikten sonra ii.stii 
Amavut kaldmmile do~enmi~tir. Ge~,ten 
giin bu caddeden ge~,;erken toz toprak 
bulutlarJ arasmda bunald1m. Bu toz 
ve toprak ytgmlan kafi gelmiyormus 
gibi caddenin otesine berisine ahlmJ~ 
~ople-;, d uvarlann diplerine terakii~ 

edip kahru~ idrarlar, etrafa ~ok fena bir 
koku ne~rediyorlar. Bu hal, bu ~iddetli 
Sicaklar mevs~rnin.de, umumi sthhat i~in 
hiiyiik bir tehlike te~kil ediyor. Bele
d iyenin ehemrniyetle dikkat nazanm 
~eke rim. 

Bahkesirde ihtisas mahkemesi 
kltibi Feridun beye 

lkiz ~ocuklanmzdan b irine Cen giz, 
digerine Atila ismini koymamz miina,o 
siptir sanmz. 

Tarihl isimler 
Son zamanlarda bir ~ok kaza, 

koy ve maballe isimlerinin miliJ 
benligimize uygun olmasa I~tn 
halk t arafmdan mazbatalar ha· 
zulanmakta ve dabiliye vekaletine 
gonderilmektedir. Dahiliye. veka· 
letinden vilayetlere gonderilen 
bir tamimde Gazi, AtiJia ve 
Cengiz gibi TUrk taribine altan 
kalemle yaz1lan isimlerin ve eski 
Turk devletlerine ait adlarm 
kii~i.ik kasaba ve mahalleler i~in 
kabul edilmemesi bildirilmi§tit·. 
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Giiriiltii ile miicadele 
<;Op arabalarinin yayb olmas1, atlarinln 

nallar1na listik konmas1 isteniyor 
"Radyo mu? .. 0 kuru giiriiltii degil, sulu giiriiltii .. , 

lstanbulun en sakin yeri neresi? 
Nibayet yakmda giiriiltiiden, 

gece yanlartna kadar siiren satl
ci seslerinden kurtulacag1z. Gii
riiltii ile miicadele kanunu tat· 
bika batlamldaktan sonra biraz 
ba!limiZI dinlemek kabil olaeak. 

lstanbulun giirii!tiisii, giiriiltii 
ile miicadele kanununun nasll tat
bik edilecegi hakkmda belediye
cilerimizin fi.kirlerini ogrenmek 
istedim. ~ehir meclisi azasmdan 
iki zat .uasmda bir yerde iddiah 
bir bri~ partisi oldugunu ititmi, .. 
tim. Oraya gittim. Meclisin he· 
men hemen dOrtte biri burada. 

Bir tarahmda Adah Avni bey, 
bir tarahmda amca Tevfik bey, 
kar~Imda 'ehir meclisinin en gen~ 
hatiplerinden Mehmet Ali bey, 
isimlerini bilmedigim fakat ga· [ 
:zetelerde stk 's1k resimlerini gor
diigiim tehir meclisi azalart, bele
diyeciler . . . 

Giiriiltiiden bahsettim. Adah 
Avni bey: 

- Arttk lstanbulda giiriiltii o 
dereeeye geldi ki bunun talimat· 
name ile oniine ge~mege imkan 
kalma.d1. Giiriiltiid·en bizi yakan
da kanun siyanet edecek. Siz hi~ 
bu sene i~inde KadLkoyiine ge~-
tiniz mi? 

- Hayxr . . . 
- Gidin de goriin. Kad1koy ne 

sakin, ne sessiz, ne baf dinleyici 
bir semt haline girdi. Ciinkii Ka
dtkoyde vazifesini hakikaten kav
ramil, belediyeeiligin ruhunu an
lamif bir belediye reisi var<hr: 

' JJuan bey ... 
istanbulda ilk defa bu zat Ka

dtkoyiinde gi.iriiltii ile adamak1lh 
miicadeleye muvaffak olmustur 
Kad lkoyiinde giiriiltii ile mUca: 
dele kanununun istedigi teyler 
uzun zamandanberi tatbik edil
mektedir. Kaddcoyiinde hi~ bir 
sabe1 sabahleyin saat dokuzdan 
evvel agzm1 a~Ip ta: 

- Kabak!. diye bag1rmaga ce
saret edemez. Hatta diikkanlarm 
oniinde, pazar yerlerinde bile gii
riiltii ve velvele yoktur. Sabc1 ma
hnm yanmda durur, katiyen ba .. 
w 

gtramaz. 
Geee saat dokuzdan sonra da 

bagmnak katiyen yasakbr. Bu
nun i~in bugiin Jstanbulun en gii
riiltiisiiz, en sakin semti Kadl· 
koydiir. 

Medisin mefhur simas1 ve tok 
sozile, dogru fikrile arkadatlari
nm kendisini «Aktam» lD Amea 
beyine hem:ettikleri amca Tevfik 
bey: 

lstatlhulun en gijriiltiisiiz 
aemti Kadtkoy, en giiriiltiilii aem-

latanbulun en gDrDitO~Dz yerl KadlkGyden blr kiS'e~ 
MOhDrdar sahlllerl 

ti ise Beyogludur. Beyoglunda sa•j leleridir. Coiu geee ~ahttr, giin· 

be1 sesleri arttk tahammiil edile· diiz uyur. . 
mez bir hale gelmittir. Maamafih Belediye reisleri biitiin bunlari 
Istanbul cihetinde de apartJmanlar nazan dikkate alarak giiriiltii ile 
fazlalatbk~a giiriiltii, sabeilarm mucadele kanununu tatbik etme-
yaygaralan arlmifhr. lidirler. 

- Aparbmanla giiriiltiiniin mii
nasebetini anhyamad1m. 

Adah Avni bey: 
- Gayet basit. Tecriibe ile sa

bittir ki bir yerde aparhmanlar 
yiikseldi~e aabemm giiriiltii:leri 
daha fazla artar. Eier yalmz ev
lerden miirekkep bir mahallede 
oturuyorsantz dikkat edin satici
lar orada o kadar baglrmazlar. 
Bag1rsalar bile yava' bagirl.rlar. 

Halbuki aparbmanh yerlerde 
bir sahel seaini aparbmanm ae
kizinci kahnda oturan madama 
ifittirmek medburiyetindedir. Bu .. 
nun i~in sesini sekizind kala go· 
re akort ederek oktav1 yiikseltir. 
Artdc birind, ikinci katta oturan
larm vay h.aline. Hele sekizinci 

kattaki madam sag1rsa arttk o 
mahallede oturanlan - belediye 

korumuyor • bari Allah koru· 
sun ... 

- Giiriiltii ile mucadele ka
nun\1\llu tabii ·helediyeler tatbik 
edeeek. Miicadele nastl olaeak?. 

- Kadtkoyiinde bugiin nas1l 
~ahtihyorsa ber semtte de oyle 
yapilabilir. Yalmz saat dokuzdan 
evve~ gece saat dokuzdan ISOnra 
bagmnagJo menetmek kifayet et· 
mez. 

Belediyeeilik demek evvela hal· 
km rahattw ·ve huz~u gozO
niinde bulundurmak demektir. 

Sattcilarm giindiizleri baz1 semtler
deki mii~tesna hallere de riayet 
etmeleri lizun.:drr. Mesela bir ma
hallede basta olabilir. tlyle semt· 
ler vardtr ki buralar1 i~i mahal· 

Sonra gece saat dorde dogru 
Beyoglun.dan bir tak1m arabaLar 
g~iyor. Oyle hir giiriiltii ki uyu· 
yabilirseniz uyuyun. Bu tahta, 
yays1z arabalarm tehrin giirii(tii .. 
wnde biiyiik rolleri vard1r. Ba· 
zan d1~ndan g~en bir araba 
odamz i~inde sizi ne arkadaslart· • 
nula konutturabilir, ne telefon· 
da size soylenilen ~yi anhya.bi
linsiniz. Fakat bu araba uhiple· 
rinin de yatamalart, kazanmala
n laztmdrr. Bunlar .fakir insan
lardJr. 

Belediye bunlara hirer avans 
verir, arabalarma yay ve Iastik 
koyarlar. Atlarm ayaklannm al
tana lasti:k ok~eler taklir•rlar. Bu 
suretle hi~ giiriiltii. olmaz. 

Azadan ismini bilmedigim bir 
zat: 

- Belediye bizzat ta giiriiltii 
yaptyor. Mesela ~op arabalan ... 
.Bunlar.da ne lastik, ne de yay 
·:var<hr. Sabahleyin mahalleden 
.g~n bir ~op ara·basi biitii.n semt 
halkmt bir mektebin sabah zili 
gibi uyand1r1r. Hem de ne kulak
lari ytrtlet, sinirlendirici bir zil. 
Bunun i~in ~p arabalarmm te .. 
kerleklerine de • oteki arabalar 
gibi - lastik koymak, ~op arabast 
atlarmm da ayagma lastik ok~e 
takmak l.azund1r. 

Adah Avni hey - Sonra ne 
gayri bedii ·bir ~kilde bagiriyor· 
lar. Mesela 111abahleyin evvela: 

- Siit ... diye bir ses. Sizi uyan
~hrd1g1 i~in lbiitiin diinya siitlerin
den nefret ediyorsunuz. Tam bu
nun arkasmdan batka lbir ses: 
Siit aktyor kabak ... » Biraz evvel 
zaten siite &Oviip saymt~SID.IZ. Bu 
da iistiine tuzu biberi olur. 

- Belediye bir zaman sahel'
lari makamla. bagtrtmagJ diisiin-
miittii za1111ederim. · 

Tekerleklerl IAstlkten yapalmas• lstenllen t;Gp 
arabalarmdan blr kat;t 

- Fena fikir degildi. Fakat ma· 
kamla baguaeak biitiin sabcalarm 
konservatuvar 'm.e~unu olmalar~ 
lizlDldt. Halbuki konservatuvar
dan ~lktlktan ISODra da ad.a.mcag12 

sat1e1hk etmez. Ses.inden istifa
~e ile konserler verir. 

fakat clikkat ~diyor muaunuz?t 

Sahife 7 

•• 
Odemif mektuplart 

Ormanlar1nda ceylin 
gezen bir yer: Kiraz 

Bu nahiye halktntn lstiklal harbinde 
~ok yararltgl goriilmii§tiir 

TUrk lnklllp tarlhlnt yazmak lc;ln tetklkat yapan Sovyet ·anml 
M. Nlkolln klraz nahtyesl havalialnde Odeml,mer arasmda 

( X r,aretll M. Nlkollndlf ) 
odemit 4 (()demit ve havalisi Na!hiye dahilinde pek eski za-

muhabirimizden), - tklernifiD manlara ait ~ok asan atika var-

:zengin ve ~irin nabiyelerinden bi- du. Hafriyat yap1lsa ~ok k1ymetli 
ri de KiraZ' nahiyesidir. Kiraz na• eserler ~Ikmasi ihtimali kuvvetli-
biyesini·n simal ve tark tarafla- d' Nah' k · d A d • 1r. 1ye mer eztn e y tn 
rmdan Alatehir, cenubu sarkiden ogwull d i lb h' b · • arm an sa ve ra 1m ey-
Nazilli kazalarile cenuptan Bey· 1 · '1 · T·· k s 1 k t . ertn cam1 en ur - e ~u arz1 
drag1 ve gal'!ptan Birgi nahiyele- nm rok giizel b1'rer y d" A d •t .

1 
• 3" a 1gan 1r. 

n e ~evirt mit tahmini olarak 
700 kilometre murabba1 arazisi Kiraz halkt, ~ah~kan, inktlabn: 

af1g1, bamiyetli kimselerdir. Milli 
ve (14308) niifusu vardtr. 
Kii~ Menderes nehrinin me

hal, 'hu na.'hiye merkezinin isminde 
yani Keles ~ayt denilen 4$aym 
memba1d1r. Bura.da bir ka~ ~ay
lar birle~erek kii~iik tMend·eres 
nehrini m.eydana getirirler . 

Zengin bir tarihe malik olan 
Kiraz nabiyesi, Keles isminin son 
tahvilidir. Keles isminin de (Kale· 
tebu&) tan muharref oldugu an· 
la~nhyor. Buras1, milattan ~ok se
neler evvel Eti Tiirklerinin ana · 
vatan1 olmu~, milattan 1920 sene 
evvel Firikililerin idaresine g~
mit, milattan evvel 1600 senele
rinde Lidyahlarm, 545 senesinde 
lranhlarm, 334 senesinde Biiyiik 
lskenderin, 312 de Slifkoslartn 
ve 157 de Bengamahlann, ve 120 
senesinde Romahlarin idaresine 
ge~mit ve daha sonra da ~arki 

Romahlara g~erek as1rlarca za
man baza iyi giinler gormii~ ek
seri kotii ve karitik giinler gor· 
miil} ve yasamtsbr. 

' ' 
Milattan sonra 11 inci asrm or-

talartnda Sel~uk Tiirklerinin eJine 
ve sonralar1 ehlisalip tecaviiziine 
ugnyarak kah Sel~ukilere, kah 
Bizanshlara ge£mi,tir. Nihaye~ 

1307 miladi senesinde Aydm og
lu Me'hmet lbey tarafmdan istir
aat edilerek Mehmet beyin oglu 
Bademya ,beyi Ibrahim beyin 
idaresine verilmi,tir. Arllk bun· 
dan sonra Tiirk idaresinden aynl
miyan hu ye~il yurt (1391) sene
sinde Osman ogullan idaresine 
g~mittir. 

Sahe1lar arasmda deh,etli giir 
~esli olanlar var. Oyle bir ses ki 
ibiitiin mahalleyi: 

- Yogurt . .. Kaymaaak . .. 

Diye inim inim inletiyor. Bu 
adam miikemmel opera artisti 

olabilir. Bu ses bunda varkcn te,
kili dii.,.U-niilen ~ehir opera he
yetine miikemmel girebilir. Fakat 
itte i'ini yanhll goriiyor. Bu miit
hi, se.sile Istanbul ISOkaklarmda 

aegil, sahnede bagirmasJ, tegan
ni etmeai lazml4hr. 

miieadele zamamnda (Keles ta-
huru) nam1 altmda t~il ettikler: 

tabur, ~ok yararhklar gostermi~, 
milli tarihimizde yer tutmu!1tur. 

Bilhusa ~imdiki nahiye miidii· 
rii Ali Orban .bey, o fe!aket se
nelerinde, ilk kur,un harbinde~ 

sonra Keles taburunun kumandaJt 
hgm1 ele alarak te~il ettigi b" 
ta-burla dusmana karu fedaka· . ' . 
rane miidafaalarda buunmuslar ve 
9ok iyi idare etmitlerdir. Bu ta
burun ia~sini ve maatlarmr, hel8 

ihtiyaeml Kirazhlar temin etmit• 
tir. Evlatlar1mtza niimune olan hlii 
vatanperverligi yadetmeyi hi' 
ho~ bildim. 

Urmanlar 
Nahiye, dag iizerinde bulund~ 

gundan servet kaynag1 'ormanlari 
pek ~oktur. On be~ bin hektarl.W 

miihim bir kesafette olan bu o~ 
manlarm 5-6 hin h.ektan ak vf 
kara ~amdtr. Geri kalan k1smi 

me,eliktir. Ak ~lar 800 rakJDii. 
dan a~ag1dadu. Yiiksek noktal~ 
da ~amlar bulunmakta ve b1t 
~amhk araziyi muhtelif isimler• 
de yedi dag te~kil etmektedir. 

11 

Umur 'koyiiniin ~al dagmda yi" 
bani kavaklar, kere.ste ye ~ok el'
veritlidir. Buralar1 cesim ve sdi : 

aga~larla dolu oldugundan balta 
girmemi~ bulunan buralarda ge

yik ve Ceylan siiriileri barmmali· 
tadtr. Bu ormanlar bashbas1na bt. , . 
rer servet kaynag1du. 

Aydmoglu 

- Saat dokazdan sonra kuru 
giiriiltii. yasak olacak... Anla
~nldi. .. Peki radyo? 

- 0 kuru guriiltii de gil.. . Y a: 

giiriiltii ... Sulu giiriiitii .. . 

~ehir meclisi azasmm yamnda.r 
aynldigtm zaman dii~iiniiyorum. 

Demek yakmda istanbul ideal te" 
hir olaeak.. . 0 kadar ki ~op ara
balanmn tekerleklerinde bile 1as
tikler, ~op arabalar1 at!armm 

ayaklan altmda lastik ok~eler . . 
Ne miikemmel ~ehir.. H. F. 



Sahife S'l 

Fenrbahfenin yeni lefebbiisleri 
Her aytn i1k cumastnda AvrupanJn en giizide 

":.. tak1mlarm• §ehrimizde gorecegiz 

I 

Yaz ••caldaranda ma~ yapan yUksek ecnebt tak1mlar1ndan blrl 
;Yirmi altmc1 nldoniimleri me- 1 - Getirtilen taktmm tOiireti 

l'aSimine halkm gosterrugi biiyiik nisbetinde gol ~lkaramamaat .. 
a.likadan h1z alan Fenerliler yeni 2- Fenerin arka arkaya biiyiik 
ve biiyiik tefebbi.i.slere giri,iyor· farklarla yenilmesi ..• 
lar. Muntazam bir pros:ramm esas-~ 3 - Gelen ecnebilerin bir lia-
lanru haztrlamrt olan .san Laci- kern kararmdan giicenmif olarak 
vertlilerin projeleri arzu edildigi buradan avdetleri. 
•ekilde tatbik sahastna ~lkartlabi· 4- Ostiiste iki ma~tn zararla 
lirse, Avrupamn en giizide taksm• kapanmast. .. 
larmr her aym ba,mda Kadakoy Biiyi.iklerini 4 maddeye a1k1stir· 
.atadmda seyredebilecegiz. diglmiz bu tehlikelere gogiis g~e-

Bu te~.ebbwiin memleket futbo- bilmek kendine giivenmenin en 
liine g~tirecegi yenilikierden, fay- yiiksek ~eklidir. 
dalardan uzun uzad1ya bahse bile Sayd1g1~ bu tehlikeleri l)iraz 
ihtiya~ yoktur. «Hareket olan yer- tahlil edeyim: 
de bereket olur» sozii spor i~in Mesela Fener, AvtUturyanin en 
bi~ilmi~ bir kaftandrr. kuvvetli ta.ktmlanndan olan Ra-

Tesadiifi faaliyetle, Fenerin ye- pidi getirtmi+ Futbol ma~rd1r k. 
ni uadmm masrafmt pek ~1kara- Gelen tak1m hiitiin ~ohretine rag-
miyacaklarmi anhyan idareciler men F enere yenilebilir. 0 zaman 
ifi programla,brmakla batarmak rakipler ayaklamrlar ve her biri 
istiyorlar. Her aym ilk cumasmda, sanki diinya futboliiniin muham-

Avrupanm birinci derecedeki ta- min halliSI imit gihi ahkam ~·ka-
kunarmt biribiri ar:kasllla getirt- r1rlar ... Diyehilirler ki; cantm, bu 
mek, dile kolay ge!digi kadar, su· Rapid, Mapid havadtr. Hem bize 
dan bir i ~ degildir. tam taktmile gelmemi.?. Fener 

Yapanlar hilirler; hir ecnehi hunlari kendine yemlik olsun diye 
ma~mrn hazuLgt ne kadar yorgun~ getirtiyor. Bunun pe!linden gele-
luk verir... cek talom kim bilir nasildu!.. 

Burada bahsettigimiz ha:zuhk F enerhah~e ~ok biiyiik farkla 
gii~liigii, F enerin yapacag1 ~ekil- yenilirse, o zaman ayni muham-
de devamh olacak temaslara ait- minbaplar: 
tir. Y oksa, ayda ytlda bir gelen ec- Ef.endim biz daha o dereceye 
nebi futbolcularl Sirkecide buket- gelmedik. Bu kadar kuv'vetli ta-
lerle karplandtktan sonra elimizi ktmlar getirtip gayri miisavi kuv-
kolumuzu salhyarak gittigirniz vetleri ~arpt~tlrmakta ne lezzet ve 
mac;] ann hazJrhklarlnt herkes ya- ne fayda var ki... derler . .. 
pabilir. Oyle zuhurat kahilinden Gelen ecnebiler hakem1erimi-
tertip edilen teml.Slarm riskleri 

pek miihim olamaz. Gelen takt
mm, ma~t gormege gelecek seyir· 
cilerin, oyun neticelerinin ve ha
stlat nzhgtntn tehlikesi bir kereye 
mahsus kaldtgmdan ayda ytlda 
bir getirtilen ecnehi tak1mlannm 

organizasyonlan bu sefer ya.ptl· 
rr.ak istenene nazaran hi~tir. 

Bakm, f.enerbah~e boyle de
vamla «biiyiik ma~lar haftast» i~in 
ne gibi tehlikeleri goze alimsbr. , 

zin bir kararma mugber olurl.ar; 
a vdetlerinde memleketlerinde 
propaganda yaparlar. Onlardan 
sonra gelecek takrmlar bakarsm1z 
ki, bir bitaraf hakem isterler. Hay· 
di, hakemin yol masraft belas1 
~1kar. 

V e nihayet, iki cuma iistiiste 
hava ~ok kotii gi.der. Binlerce lira 
zarar olur. «Biiyiik ma~lar hafta
sma» devam i~in bir o kadar za
ran f{OZe almak lizlm gelir. 

Italya - Avusturya 
Muharebeye donen bir mac; 

Mayzelin sozii 
italyan milli tak1mrna diinya 

kupast final ma~m1 oynamak hak· 
ktm kazandtran Avwturya ma~t
run sahas1 bir futbol oyunundan 
ziyade bir m.uharebe meydanma 
benzedigi anla~tldi. Avrupa gaze· 

teleri oyunda italyanlann diinya• 
da goriilmedik blr hararetle ~ar
Plfbklarmt ve 18 inci dakikada 
yaptiklari goliin de biraz gayri 
nizami oldugunu kaydediyorlar. 

Ma~ta teknik futbol gosteren 
taraf Avusturyahlarmt, ... 

J' aktmmm maglubiyetinden son
ra fikri alman A vusturya futbol 
diktatorii Mayzel fU sozleri soy
lemi,tir: 

- Gordiiniiz ki, benim adamla~ 
rim iyi futhol oynuyorlar, fakat 
~arpif.maga pek gelemiyorlar. ltal
yanlarm manevi kuvvetlerini tak· 
'dir etmege mecburuz. Onlar biz
den daha cesaretle oynadtlar. 

Muhadmlerimiz ~ok f1rsatlari 
ka~trdtlar. Muavin hatllmtz, bil
hassa merkez muavin Ge~vaydeli 
daima arath. istedigim gihi bir 
merkez muavinini be~ senede bu
lahilecegimi iimit ediyorum. 

~unu da i1ave edeyim ki, diinya 
kupasmda ~arpJ!ibgtmiz millet
lerden en seri ve en giizel futholii 
Frans1z takunt oynama~ttr. 

Avusturya - Fransa 
lntlkam ma~1 

Avusturya federasyonu ile Fran· 
siz federasyonu arasmda iki milli 
takun arasmda Pariste oynanmak 
iizere bir intikMll ma~x hakkmda 
miizakerat haslaDllshr. , . 

Dunya kupas1 ma~larmda Tori
no stadmda kar't~n hu iki ta
kundan Avusturya talum1 hake. 
min. yanh, bir. kararile gaJip gel
mi~ti. 0 maglubiyetin pek hakh 
olmadigmi goren FransiZlar ayni 
talnmla bir de kendi memleketle
rinde ve ba!lka bir hakemin neza
reti altmda boy ol~ii~mek arzusu
nu tahnin etmek istemi,Ierdir. 

Yunanlllar gene 
gelecekler 

Bu seferki Kolej miisabakalari· 
na i~tirak eden Yunan atletleri 
haklarmda gosterilen misafirper· 
verlikten ve ahalinin atletizme 
kar~I uyamk bir alaka ile baglan
maga ha,Iadzgmdan fevkalade 
miitehassis olinu~Iar ve gelecek 
seneki ko~.ulara da mutlaka itti
rak etmek istediklerini bildirmit
lerdir. 

Yunan federasyonu antre-
norii M. Simi11ek, gelecek seferki 
Kolej miisabakalarmm tarihini 
evvelce bildirdigimiz takdirde, 
o giinlerde Yunan atletlerinin en 
yiiksek formlarda bulunmalartm 
temine ~ah,acagmi vadetmi,tir. 

.. I.IIIUIIIUUIIIIIIIUifllf,tllllllllllllllfllllllltt•l'fJIUUIIIIt.fltflllllllllltUUt• 

~u sayd1g1m tehlikelerden rna
ada daha neler, ne hesaplanma· 
dJk piiriizl.erle miitemadi ugraf
rnak cenkle~mek I.az1md1r. 

Boyle ihtimalleri gaze alarak 
ortaya ablan Fener idareciler.inin 
kendilerine olan itimatlanm tak
d ir ederken « biiyi.ik ma~lar haf
tast» programnun bir an evvel tat· 
bi.k sahasma ~tkmasma memleket 
futbolii i~in dua ediyorum. 

E1rel Selik 

8 Haziran 1934 

ALIK 
Tefrika No. 30 Nakleden: SELA.Mi iZZET 

~------------------------------_;1 - Odamtza aytracagtz oyle mi 1 Hay1r, Akif Ali aldamyordu. 0, 
- Tahii. ne kartsmi seviyordu, ne de ~o-
- Ben otuz bef ya,indayim. cuklanm. Sadece, elinden disi· . 

Otuz be~ ya~tnda bunu kabul eder sini ka~xran bir erkek hayvan gi· 
miyim ya? ·bi kuduruyordu. 

- Ben size kabul edini:z demi· :Jt. :Jt. 'f. 

yorum. G-eldiniz, teklifinizi yap
bmz . ., Ben de size bir teklifte 
bulunuyorum .. . Benim teklifim de 

kabul edilmiyecek bir teklif de
gil .. . Hayatm!Zdan miihim bir 
~Y degitmez ... Gonliiniizii istedi
giniz yerde, eskisi gibi eglendi• . . . 
flf!SlDJ.Z. 

- Oda ayn, hayat ayrt... A~a· 
gt yukan bir ayr1hk bu. 

- Evet bir aynhk... Fakat 
kim bilecek, ~ocuklanniZ anasiZ 
kalmtyacak. 

- Kabul etmiyorum. 
- Siz bilirsiniz. 
- Olur kadtn degilsin... Ga-

rip kadmsm. 
-Hi~ degil. 
- Hem de merhametsizsin. 
- Amma yaphmz ... 
- Merhametsizsin. 
- Hayir .. . Sana kar~t kendimi 

miidafaa ediyorum... Sen tehlike
lisin... Y almz benim i~in de gil, 
doguracagim ~ocuklar i~in tehli
kelisin ... Bunun i~in kendimi sen
den koruyorum. Bundan daha ta· 
bii ne olabilir? 

Akif Ali bir an uzakla~1r gibi 
yapb, sonra gene dondii, ~ada· 

mn yanma geldi. 
- Son bir kere daha soruyorum. 

Sozii.me itimat edecek misin?. Sa
na doktorun tavsiyelerini tutaca· 
g1ma soyledim. Soziime inanmt· 
yor musun? 

- Hay1r, arttk sana inanm I yo
rum, itimad1m yok. 

- Pekala . . . Ben de budala gi· 
hi 1srar ediyorum. 

- isrann beyhudedir ... Far· 
zet, ki bugiin kalk1p eve gel<lim.. 
0~ giin sonra tekrar ka~acak de
gil miyim? 

- Oyle olsun... HesahrmiZI go
re lim ve sozii avukatlanmtza bi
rakahm. 

- Y ap1lacak yegane 'ey bu. 
Cebinden bir deste banknot ~~

kardt, ~adana uzath: 
- AI, bu para senindir. .. Dort 

yiiz seksen iki liradtr ... Say. 

- Hacet yok ... Bu hususta sO

ziiniize itimad1m var ... Bir mak
buz vereyim mi 1 

- Haztrlamll}tlm amma . .. 
- Kaleminizi veriniz de imza 

edeyim. 
Kalemi aldt, makbuzu Akif Ali

nin dizine koydu. tmza etmek i~in 
igildi. Akif Ali, kansmm beyaz 
ensesini gor·dii... Birden kartsmt 
yalCaladi, opmek istedi. ~adan ir· 
kildi. !?iddetle dogruldu. 

- Goriiyorsunuz ya, size itimat 
etmemekte hakhytm. 

Akif Ali boynunu biiktii, itiraf 
etti: 

- Ne yapayu:n, seni seviyorum.. 

~adan, :K.o,a koqa otomobile 
gitti. ~ofor, onu kocasm1n taar
ruzuna kar'l miidafaa edebilirdi. 

Akif Ali de geldi ve tofore: 
- Hammefendiyi aldtgtn yere 

ih1rak, sonra gelip beni buradan 
al, dedi. 

Akif Ali, gozden kaybolunc•y'a 
kadar otomobilin arkasJDdan bak
b, sonra gogsiinii yumruklad1: 

- Bu ne ~e,it mahluk. .. Ne ka
.dm, ne de ana ... Buna ragmen s~ 
viyorum ... Evet seviyorum, buna 
~iiphe yok... Seviyof'UIQ, ~k lZ• 

ll ·--•--··'-'·-... :r~p ~~ __ ..... t; tl _ _,.c'l ••• 

~adan bir avukatla gorii~tii. 
Davamn liaztrhklarma batladl· 
lar. Avukat ~ahit istiyordu. 

- K~iilc karde~im Ferhan var. 
- Miinasip degil. Hizmet~i ve· 

ya o bahsettiginiz Dildade daha 
muvaf1k. 

~ocuklarm, annelerine teslim 
edilecegini de avukat temin etti. 
Bu cihetten ~adan miisterihti. 

F akat bir ay sonra, ~a dan ~II· 
dtrmak raddesine geldi, gene ba· 
mile oldugunu an!ad1 ve derhal 
karar verdi. Bu sefer dogurnuya
cak, ~ocugu alduacakh. 

Son gece, aynlacaklan son ge
ce, ka~hg1 giiniin bir giin evvel
ki gecesi, Akif Alinio gene bulut 
gibi sarhofl o!dugunu hattrhyor ,.~ 
o geceden hamile kaldigmi dii~ii
nerek ~tldutyordu. 

Dildade her hafta mektup yazi· 
yordu. Akif Ali, Ferhamn bir
denbire cinnet ~etirdigini ya:zmtf, 
doktorlarm tebdilihava tavsiye 
ettiklerini soylemi~ti. (;ocuklart 
biiyiik annelerine yollamrfh. 

Talak davas1 ikame edilmi~ti. 
tlk celseye, Akif Ali rapor yol

lami,, gelmemitti. 
F akat butiin bun1ar ~adan1 aJa~ 

kadar etmiyordu. Onun bir tek 
dii~iincesi, bir tek kaygusu var
dt: Hamile olmasx. 

Her giin ~ocugu aldmnaga ni· 
yet ediyor, fakat bir tiirlii yapa
mtyordu. Her giin, bir giin son· 
raya ~nraktyordu. 

Bunun haridnde, iki karde
~in hayatlan yeknasak ge~iyordu 
Pansiyon paras1 da agu gelmege 
&a,Iamtfh. Pansiyon onlara pa
liahya maloluyordu. Bu gidi~le 

pek yakmda paralar suyunu ~eke .. 
cekti. 

Nihayet ev arad1lar ve koyde 
bir ko,kiin iist kattnda iki oda 
tuttular. Bir de avu~ kadar mut
faklan vardt. 

~adan evin ii~ ayhk kirasrni 
verdi, evi gezdiren kadmm da 
bah~i,ini unutmadt. 

Kadm pek memnun oldu: 

- Eger bana ihtiyacmtz olur· 
sa aktar ~evket efendiden soru· 
nuz. Ben ev!ere gider ~amatlr yl
kar, ortalrk siipiiriiriim. Bazt giin
ler de ~evket efendi lstanbula 
inerse diikkam beklerim. Pek em· 
niyeti var::hr. Nen:e laztm hamm, 
hani oliiriim de, kimsenin mah
na el siirmem, hakkrmdan baska . 
para almam ... !?evket efendi de 
sanat ehlidir. Siipiirgeden koltu
ga kadar her ~ey sa tar ... Bakkal· 
d1r, aktardtr, kloltuk~udur ... 

Kadm yalmz bir ~ey soylemi
yordu. !?evliet efendi diikkamnl 
kolay kolay kimseye emanet ede
mezdi, ~iinkii diikkinda, polisten 
ka~ardacak hayli .-eY vardt. .. !?ev .. 
ket efendi htrstzlara yatakhk 
ederdi. Diikkanm arkasmda, bot 
bir araada, depo gibi ta~ bir bina 
vard1. Baz1 geceler, bu deponun 
kap1s1 usulca a~thr ve i~ine ~u

vallar, sandtldar, boh~alar ahhr· 
dr. 

Bu depo:::tun anahtari i~te bu 
kadmda dururdu. Goriiniifte fev
kalade diiriiat, namuslu goriineu 
Fatma hanun, i~ yiiziinde diinya· 
nm en ahla.kstz kadmlarmdan hi-

• 1' I '(1:-'-••t----) 1_j-•t..l •• _ ... ..... .., • 
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Bu suada 1\iacar krait olmii§tii. Padi§ah ( Belgrad ) 
kalesini ele ge~irmeyi du§iinuyordu. Y eni ( Kaptan1 
derya Sinan pa§a) donanmay1 hazirlamakla me§guldii. 

~· Murad1 aebertmeden, bir 
yere gitmiyecegiml , 

Cafer aga, o giin ftrsat hula .. 
ra.k, tbrahim beyin soylediklerini. 
Pa.di~aha aynen soyledi ve: ,. Vrf"~ 

- Koleniz ·liizumsuz yere f.UP" 
Leye dii,tiigiimii anlad1m, dedi, 
Karaman beyinin bir giinah1 yok
~u,, feVketlim! 

Padi,ah: 
- Ben za.ten ibrahimden em.i,. 

him ... Fakat, Murat ~apkmmdan 
her fenabk beklenir. - -

Derni~ti. 

Cafer aga ikinci Beyaztdm ya• 
lllndan ~Ikmca derhal Ibrahim be
yin odasma gitti. 

- Diledigin gibi soyledim, beoo 
Yim! Arhk yakam1 b1rak .• l~in ra-
h . ' at etsm ... 

Diyerek, Karaman beyinin gon· 
liinii almaga ~ah,ll. 

Cafer aga ayni zamanda «Babi 
hiimayum> nobet~ilerme ve «Mat
baht amire» ku,~ulanna ve diger 
kaptlara gilderek, Muraatn saray .. 
dan i~erriye hiraktlmamasmt, gfi
ya padi.s.ah irade etmis tanmda . . 
temhVh etmi~ti. 

Cafer aga Murattan da ~ok kor
!kuyordu. isahet ki Murat padisa
hx,n gazahma ugramamt!lh. F ak~t, 
ibrahim heyin Murada husumeti 
devam ettik~e, Cafe.r aga, Mura
dtn sag ka1acagml ummuyordu. 

- Bu k1nn1z1 sakallt herif her 
halde efendimizin zihnini c;elecek 
\Te Mut;"adm battnt yere dii,iirme
ge ~ahfaca.k. 

Diyordu. Cafer aga Murada 
~ok actyordu. Korku helas1 ola
t"ak, Ibrahim beyin soylediklerini 
her ne kadaT padi,aba soyledise 
de, bundan dolayl vicdan azaht 
~ekmi.yor degildi. 

Karaman beyi son giinlerde 
Murada hiisbiitiin k1zmaga ve onu 
latanhuldan uzakla~.hnnak i~in, 

aleyhi.nde yeni dolaplar kunnaga 
bas1amutl. . . 

«- Murad1 gebertmeden bir 
Yere gitmiyecegim ... » _ ... _ _ _ 

Di,yerek, hir taraftan veziTib;a
tnt, diger taraftan da kaptan pa
fayt tahrik ediyordu. 

Ibrahim bey, kaptan pa~aya: 
- Boyle degerli bir denizciyi 

ned en istanbulda oturluyorsunuz? 
M1s1r seferine n~h1 gondermiyor
&unuz? 

Demitti. 
0 strada Karaman sahillerini 

Ibrahim heyin adamlan istila et
tni~lerdi. Murat o tarafa gidecek 
olursa, Ibrahim bey kendi adam
~arina el alhnda:n hir haher gon
derecek ve Muradm kimseye sez· 
diril.m.c4en oldii.riilmesmi utiye-
cekti. 

Kapta.;;_ derya heme.n hemen bu 
fikre temayiil edi.yor gihi.ydi: 

- Evvela sadrtazaxmn muva
fakattm alahm ... 

De.mitti. Ibrahim bey, vezirii
zam Ahmet PQ{.ay1 da ikna etmitti. 

Ha1i~te hazulanan bet par~a 
&emiyi M1s1r sulanna gotiirecek, 
Murattan cesur bir denizciyi ne
reden bulacaklardt? 

Halbuki bu Strada Tunus emi
r1n:n tavassutile Tiirkiye ile M1s1r 
<arasmda miisalaha aktine paditah 
llluvafakat eylem~ti. 

0 zaman Suriye sahilleri tama-

men MIStr mema.likinden mauut 
~ldugu gibi, Karaman sevabilinin 
bilr k1sm1 da Mutrhlar elinde bu~ 
.lundugundan, Ibrahim bey gizli .. 
den gizliye Mistrhlarla uyu,maga 
tetehbii:; etmi.tti. Hersek Ahmet 
pafanl}l sulh teklifini miiteakip 
lstanhula gelerek padi,.aha iza,. 
hat verm.es.i iizerine derhal sulha 
girifilmif ve o vakit Venedikliler 
ida.resinde bulunan K1br1s cezire
sindeki (Magosa) limamnda Tiirk 
aonanmastmn barmdinlmasl tek
lifi, Venedik hiikumetinin bitaraf
.ltgml ihlal edecegi cevabile Ve .. 
~edikliler tarafmdan i.ki:nci defa 
reddedilmitti. 

ikinci Sultan Beyaztt Tunus 
emirinin mustrrane tavCllS.Sutunu 
:reddedemedigi i~in, Tiirk don'B.n· 
mastrun Mtsir sularmdan ~ekil

m.esi tartile sulh aktedil.m~ ve 
sad.r1azam Hersek Ahmet pa~a ile 
kaptam derya, siyaset icab1 olarak 
mevkilerinden ~ekilmitlerdi. 

Bu strada Ibrahim beyin, Mura .. 
dt lstanhuldan uzaklaf.tlrmak te· 
tehhiisii de kendiliginden suya 
diifiDUf oluyordu. 

Hadisat hiribirini takip edi .. 
yordu. 

~imdi de hir Macari.stan mese
lesi ~1knu~ll. 

Y eni vefat eden Macar krahmn 
yerine heniiz hiJrinin intihap edile
memesi ve hu yiizden Macar za.
degA!u arasmda hathyan miica .. 
delelerin Macar memali1kini ihti .. 
lale vermeai. Tiirkleri yeniden faa
li.yete getirmisti. . 

Karaman h~yi, veziriazam Ah:. 
met patanm sadaretten ~ek.lme
sinden mernnun degildi. lbrahim 
heyi.n, Murat hakkmda hazt'l'ladi
gl planlall'm tahakkukuna imkan 
kalmtyordu. Murat istanbulda kol
larmi salhyarak dola!.hk~a, Ka
raman heyj hiddeti.nden kiiplere 
biniyordu. 

Karaman heyi, onu, nastl yap· 
sm da ashrsmd1? 

ihrahim heyin biitiin eme].i., dii
tiincesi bu idi: Muradt ortadan 
kaldumak. 

~iinkii, ibrahim bey, Muradm 
ne kadar kmd bir adam oldugunu 
anlami!lb .. Murat, Ibrahim beyden 
inHkam almak i~in fusat hekli
yordu. ihrahim hey de bunu hil
digi i~i.n,. istanbuldan gitmeden, 
Muradm i~ini hitir'meyi tasarh
yordu. 

Cafer aga bir aktam, Karaman 
beyine: 

- Murada giin dogacak gihi 
goriiniiyor, dedi, ~iinkii, padi,ah · 
Avlonyaya Si.nan pa~ay1 gonder· 
mek niyetmdedir. Malum ya .• Si
an pafa Murad1 ~ok sever. Hatta 
bir giin Murada, benin;t yan1mda: 
«Dua et, kaptaDl derya olaytm da 
seni yamma alay1m! >> demif.ti. 
Sinan patanm istegi oldu. Avlon
ya seferi tahakkuk ederse, Murat 
M!r 'iiphe yok ki, Sinan pafanm 
donanmada sag kolu olacakhr. 

Bu haber ibrahim heyin hi~ te 
ho,una gitmemh;ti. 

Karaman beyi, hu kadaT miica.
Cleleden sonra, Murat reise mag
lup mu olacakb? 

ikinci Suiitan Beyaztdm, Maca
ristandaki dahili kan~a.khklardan 
i&tifade ederek (Belgrat) kalesi-
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Radyo 
8 Haziran 934 cuma 

fstanhuJ : 12, 30- J ~. 30 plak ne~ri .. 
yat1, J 8,30-19,20 plak n~riyat1, 19,20-
J 9, 30 ajans haberleri, 19,30-21,20 Turk 
musikisi ne~rzyat1. (Mesut Cemil Rusen, 
Cevdet, L~vta Ovrik beyler, Yecihe, 
Nazan Feridun, Nedime hammlar), 
21,20·21,30 ajans ve borsa haberleri, 
21,30-22, 30 Ta:dyo <;igan orkestrast ve 
bafif mu.siki. 

VarfOva ( 1414 m. )' - 18,30 plaJC, 
19,15 Japon ~ark1lan, 20,15 dans ko· 
rosu tarafmdan konser, 21,25 senfonik 
k.onser, 23,15 dans musik~i. 

BiikreJ (364,5 m .) - 19 Matori 
orkestrasl, 20,209 orkestra, konferans, 
21 koro tegannisi, 21,45 orkestra, 
22,30 orkestra, 23 haberler, 23,30 
plak. 

Prai (470,2 m.) - 20,30 senfo
nik orkestra, miisahabe, 21,30 Opera· 
dan naklen bir temsil. 

Roma (420,8 m.) - 18 tegannili 
konser, mii.sahabe, plak, 21,45 konser, 
22,45 «Fatica» isimli bir perdelik tern
ail, 23,15 hafif musiki. 

Budapefole (550,5 m.) 19,40 
Berllta salon takum, 20,25 mi.isahabe, 
21 cHary Janos~ ismindeki Kodaly, 
Paulini - Harsayninin eserlerinden ope
ret, 24 Kiss ~igan ta.lnmt. 

Viyana (506,8 rn.) - 19,25 muhte
lif, 20,10 Josef Straussun eserlerinden 
konser, 21,05 «Himaye• isim)j temsil, 
23,20 haberler, 23,40 senfonik kon~ 
ser. 

9 Haziran 934 cumartesi 
Istanbul 18,30-19 franstzca ders, 19-

19,30 k.onferans, 19,30-2 I Ti.irk musiki 
ne~riyalJ. (Kemence Fahire hamm, tam· 
bur Refik bey, ut Nevres bey, Fikret 
bey, Safiye, hamm,), 21-21,30 Esref 
~efik bey tarafmdM konferans, 2 l ,'30-
2 2, 30 orkestra konseri kan~nk program. 

VIU'fOva ( 1414 m.) - 17 caz or~ 
kestras1 tarafmdan hafif musiki ( tegan
nili). miisahabe, 19 oda musikisi, mu~ 
sahabe, 20, 15 piyano refakatile teganni, 
21 konser, konferans, 21,40 hafif mu
siki, 22 haberler, konser, 23,10 plak, 
musahabe, dans musikisi. 

Biikr~ (364,5 m.) - 18,15 c;ocuk 
ne~riyatt, 19 orkestra, 20,20 orkestra, 
2 I, 1 5 Sibiceano orkestrasJ, 2 2 teganni, 
23!30 dans plaklan, haberler, 23,30 
dans. 

Prag ( 470,2 rn.) - 19,05 almanca 
ne~riyat (musikili), 20, 1 0 kii<tlik kon
eer, 21,05 plak, miisahabe, 21,35 te
gannili kan~1k ne~riyat, 22,40 caz plak
lan, 23,15 plak, 23,30 mu.sikili kan~1k 
ne~riyat. 

Roma ( 420,8 rn.) - 18, l 0 konser, 
muhtelif bahisler, 21,30 Fedora isimli 
temsil. 

Budapefle (550,5 m.) - 19,30 or
kestra, 20,30 konser, 21, I 0 stiidyodan 
hir tem.sil, 23,~0 ~nayder ~igan taki
ml, 24 opt:ra orkestrast. 

Viyana (506,8 ~-) - 19,25 Richard 
Wagnerin eserlerinden cWalkure» ope
ras!, 23,35 dans plaklari. 

AKSAM 
Abone iicretleri 

Tiirkiye Ecne'bl 

SENELIK 1400 lnt111t 2700 kunaJ 
6 AYUK 750 • 1450 • 
3 AYUK 400 » 100 • 
1 AYLIK 150 • --------

Posta ittihai.lma dahil olmayan 
ecnebi mf>mleketh-:~r: Seneligi 
8600, alt1 ayllg1 1900, tlQ 

ayllg1 1000 kuru~tur. 

Adres tebdili ic;iu yirmi be~ 
kuru~luk pul gondermek Hiztmtllr. 

Safor 25 - Rnz1lnm: 31 
~. fm~ak Gune, ~~~ lkiodi Aqam Yat.1 

E 6,32 8,50 4,34 8,54 12 2,02 
\'e. 2,11 4,29 12,13 16,13 19139 21,40 

ldarehane: Babtali civa.n 
Ac~musluk Sk. 
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ni elde etmek arzusunda bulun-
dugu haberi dillden dile memle
];.:etin her tarafma yayllmtfb. 

Hersek Ahmet pa~a sadaretten 
~ekilmekle beraher, siyasetteki 
ihatah anlayt'l ve padi1aha mer
butiyeti dolaytsile hergiin saraya 
gildip geliyordu. 

Ahmet pafa, Beyaz1da: 
- Balkanlardaki ka,rgatahktan 

istifade etmek gerektir. (Belgrat) 
kalesini ele ge~irmek i~in hundan 
daha iyi fusat bulunmaz, tevket
lim! Hemen orduyu hiimayunu yo
la ~1kann! 

Diyerek, paditaht harbe te,vik 
ve te~i ederken, Sinan pa~a da do
nanmayx istanh~l limamnda top-
luyorda. (Arkast var) 

Agustos sonlarina ~ogru ~
rem Avrupa .seyabatipden istan~ 
pula _dOnmii~tii. Biitun dostlannj 
aayfiyelere ~ekilmif ~uldu. Jlep 
beraber J'okatliyamla yem.ek ye
mek adetleri idi. Fakat o gun kim· 
aeyi goremedi. Hatta bir taTafa 
gitmediiini bildigi Necati bile 
yoktu. Gar.sona sordu. ~arson: 

- Bugun gelmiyecek, yemegi 
eve aldiJidi, dedi. 

- Nede~ basta m1? 
· ;-- - Hayir efendim. Kendisi gel
di umarlad1. Bir ~ite sotern, salat 
rus, istakoz ..• 

Ekrem .i~inden, Necati bugiin 
mutlaka keyifte, bir hamm misa
firi var! diye dii~iindii. 

0 aktam Y akac1ga Halitlere 
gitmek fikrinde idi. Halit beyin 
karJst Miinevver hamma giizel bir 
lspanyol ~ah hediye getinnitti. 
Onu takdim edecekti. 
· Tren yolda giderken, asfalt 
caadeden ge~e:t bir otomobil gO
ziine ili,ti. Bunda Necatiyi tamr 
gibi ~ldu. Yanmda da bir kadm 
vardt. Fakat, perde indirilmi, oi
Clugu i~in kimseyi iyi farkedeme
di. Hatta Necati olup olmadtglD· 
da bile l!iipheli idi. 

Y akactga vardtgl zaman HaH.di 
klO~kte yalmz buldu. 

- Karm yok mu? 
- Bugiin istanbula gitti. Apar· 

tl'mant biraz toplahp temizlete
cekti. Y akmda inmek fikrindeyiz. 
Nerede ise gelir. 

Seni goriince ne kadar sevine
cek! Ke~i Necatiyi de ahp ge
tirse idin. istanbuldan bir tiirlii 
ayrilamJyor. Yiiziinii o kadar az 
gordiik ki ... 

- Zannederim, bir dalaveresi 
var.. . Malum ya, kadm meselesi. 
Bo:; duramaz. Bugiin Tokatliyana 
gelmedi, eve yemek aldtrmi~ ... 
Sotern -?araplarx, salat ruslar, is
takozlar... Suadiyeyi ge~erken 

de kendisini otomphilde ·gordiim 
galiba... Orada ne tniinasebeti 
var,bir tiirlii akhm ermedi. Fakat 
pek emin degilim ... 
Bah~ede oturup 'konuttular. 

Ekrem Halidi pek severdi. Fakat 
her halde kar1s1. Miinevver ham
mt daha ~ok sevdigi ~iiphesizdi. 
F akat ona hi~ «kur» yapmamt~tl. 
l~inden: Miinevveri o kadar se
viyorum ki a~ll{ olmak elimden 
.gelmiy.or diyordu. Hem yakm bir 
dostunun karu~tm ba~tan ~Ikarmak 
o kadar ahlakstzca bir hareket 
idi ki ... 

Saat yedi bwtukta Miinevver 
hamm istanbuldan geldi. Pek 
ten ve zarifti. Ekremi goriince 
faftrdt, sevindi. Elini stkh. Halit 
kartsma soruyordu: 

- Bana istanbuldan ne getir· 
din? 

- ls.te bunu' ' . 
Cebinde kalm1~ ![imendifer bi-

letini verdi. Halit giilerek ald1, 
Ekreme uzattl: 

- Al, ·ben de sana hediye edi-. 
yorum. 

Ekrem garip bir his i~inde 
kald1. Bu bilet kendisinin Hay
darpa,adan ald1g1 bilet renginde 
degildi. Bu renk fark1 neden ileri 
geliyordu? Belli etmeden, bilete 
dikkat etti. Maltepeden veril
mitti! 

Miinevver hantm giilerek Ekre
me soruyordu: 

- Ey, anlatm1z ba·kalrm~ Av
rupada neler yapbmz? Ka~ kadt
nm canma ktydmJZ? Sizi seven
len nastl huak1p ta geldiniz? 

- Hepsini l:ebap ettim, btldu
cm gibi jite ~iz.dim. getirdim ..• 

:~anne -

Ekrem 80yledigi lakudtlann' 
larkmda degil gibiydi. ~imdi zih~ 
ninden bin tiirlii teYler ge~iriyor
_du. Necatinin evde yemek yeme
lli, sonra otomobil i~inde Suadi .. ' 
ye ta!'afmda goriimnesi ve istan- ' 
buldan tgelen Miinevver hammm 
Haydarpafadan trene binmiyer~~ 
Maltepedeo binmesi... _ ~ 

Miinevver bamm hu Slrada er-. 
lerinden eldivenlerini ~tkanyor-

I 

du. Yepyeni, o giin giyilmit eldi-
' venler ... Ev temizletmek i~in is-

taobula inen bir bantm i~in pel" l 

fazla .hir siia ..• 
~ 

-
Y emege oturdular. Miinevver 

hantm hediye gelen ispanyol ,a. 
bm omuzuna almttb. Y emek ne .. 
teli idi. Rosto ile beraber sofra• 
ya salat rus gelince: • 

- Bunu ne kadar severim! dedi. 
Ekrem kendi.sini tutamadt: 
- Bilirim, dedi. 0 kadar se

versiniz ki bazan giinde iki defa 
..sal at rus yersiniz! 

Kadm, Ekreme hayretle baktJ. 1 

Ekrem. dii'fiiniiyordu: Eger masull\, 
olsay.<h henim bu budalaca soz .. 
lerime dikkat ehniyecekti. ~im-

,di, muhakkak, benden ~iiphelen .. 
di. Agztml aramak istiyecektir. 

Miinevver bamm dii~iinceli bir 
hal almifb. Arada strada, gizlice, ' 
Ekremin yUziine ibak1yor, hir mana 
~1karmaga ugraflyordu. Ekremin 
de netesi ka~mtfh. 0 derecede ki 
Halit sormaga rneobur oldu: 

- Nen var, Ekrem? Dii~iinceli• 
a1n. 

Miinevver hantm faka etti: 
- Bir Afk iiziintiisii galiba. 
- Haytr, iiziintii degil, sukutt. 

hayal. Pek hiirmet ettigim hir ka .. 
dm vard1. .. 

-Kim bu. 
- iti tamamen anlarsam size· 

s<>ylerim. 
- Demek da.ha katiyen emin 

degi)siniz? 
- Hayu. 
Miinevvel' hanrmm dudaklarui,. 

da magrur.ane 'bir tebessiim gij .. 

riildii: 
- 0 halde bir 'ey anhyamtya• 

eaks1n12. ~iinkii kadmlar str sak~ 
lamasm1 bilirler. Hem neden bu 
kadar zihninizi yoruyorsunuz, ca .. 
mm? 

- Kadmlar aldamrlarsa ma
nen bir feY kaybetmezler. Fakat 
aldanmif bir erkek ~ok fena bir 
mevkie diiter de onun i<rin ... 

Lalnrd1 ha~ka bir mevzua in
tikal etti. Miinevver hamm o gun: 
ev itlerile ~olt yorulmuf, hatta 
yemek yemege bile vakit bulama~ 
m1~ oldugunu uzun uzuna anlati
yordu. 

Bir arahk Halit dtpnya ~·k 
mx~tJ. Miinevver hamm sordu: 

- Bizi ~abuk btrakmtyacakst• 
mz, iimit ederim, degil m.i? 

- Hay1r. 
- Ne o, itleriniz rni var? 
- Bir daha buraya adtm at·· 

miyacagtm. 
- Ned-en? Sizde bir fey var, 

Ekrem hey. Rica ederim, soyleyi~ 
niz. Bir kelime olsun ... 

Ekrem mU"tldandt: 
- So tern taraht! 
Bu suada Halit i~eri girdi. La .. 

lurd1 devam edemedi. Yatmak 
·i~in odalarma ~ekildiler. Ekrem 
Miinevver han1mm elini s1ktt. Bu~ 
gibi oldugunu hissetti. Odasmda 
yalntz kalan Ekrem bi.iyiik bir IZ• 

1 

I 

ttrap ile soyleniyordu: Beni al-
dath, beni aldatb! . 

Ote tarafta Halit, kolunu kari'~ 

smm heline sanm,, onu gogsiinil~ 
ustiinde sduyordu. Hikayeci 



<;ok §irin bir nahiye 
merkezi: Kii~iikkuyu 

KO~Ilkkuyunun denlzden tGrDna,o 

Kii~iikkuy\I (Umumi muhabiri-, 
mizden). - Kiic;iikkuyuda batka 
bir alem vard1r! Hudutlar1 goriin
miyen zeytin ormanlarmtn yetil 
golgel.eri buraya c;ok miistesna bir 
giizellik vermi~tir. Uzunca bir 
cadde, bunun iki tarafmda fabri
lcalar, magazalar, meskenler, res
mi daireler ve gazinolar kar~thkh 
olarak dizilmitlerdir. 

Bugiin bana fahrikalarl gezdir
Ciiler. Bunlardan Ibrahim beyin 
kiic;iik rnikyastaki fabrikast ol
duk~a giizel i~l.er yapmaktad1r. 
Fakat gec;en sene mahsul agac; 
iizerinde c;iiriimiittiir. ~iinkii ha
valar yagtfh gitrni~tir. Fabrikayi 
idare eden ~evki bey tabiat aa
hibi, vazifesine c;ok baglt ve ki
har tabiatli hir genc;tir. Bu sene 
mahsul fazlaca o!dugundan her
keste bir sevin; eseri goriilmekte
dir. 

Midillili Emin beyin yag fab
rikasl daha biiyiikc;edir. Bu fabri
kayJ Ahmet Nureddin beyden 
icarla tutmaktad1r. Verim sene-· 
sinde bir milyon 300 bin kilo zey· 
tin ifler! ~imdiki halde 50 bin ki
lo yag mevcuttur. Her hafta 60 
ft~I fstanbula gonderilir ve kilo
su 24-30 kuru,tan sarfolunur. 

Emin bey c;ok miite§ebbis ve 
c;ok c;ah,kan bir zatbr. Asidi az 
yaglar c;•kartr, djger fabrikalar 
~gibi ba~kalarmm hesabma yag 
c;1karmaz. Sn·f kendine ~hftr. 
Emin bey, ciddiyeti ve ticaret it
lerindeki dogrulugu ile tOhret ka· 
zanmtf bir zathr. 

KUoDkkuyu bir servet ve 
refah kaynagad1r 

Burada daimi bir diditme ve 
ugra,ma vard1r. Kaza merkezinde 
bu hayat yoktur. Denizi, onnanla
ri, saatlerce aiiren zeytinlikleri, 
yag, sabun, neft ve zift fabrikala-
1'11 Adatepede kaphcalan, Mdt
hda nefis sulan, ber cinsten bahk· 
lan, mi.inevver ahalisi, tath ar
mutlarile burast ~anakkalenin 
en bereketli hir diyar1d1r. Buradan 
ldabaghanelere mahsua c;am ka
buklari, zeytinyagt ve armut ih';. 
ra~ olunur. Burada Midilli ve Gi
.rit miibadilleri iskan edilmi,Ier
CJir. 

Zeytin a§aolan 
Tiirkiyede 40 milyon dip zey

-tin agac1 vard1r. Bu mmtakadaki 
zeytinaga~lar1 Husunobadan bat
hyarak lzmir.in Kutadasina ka
dar imtidat eder. Buranm zeytin
leri yemek i~in degildir, yag i~in
dir. 

Buranm h ut.iin niifusu 5000 ka
:clardJr. Merkezde 300 ahali sa• 
ldndir. Nahiye 6 koy ve 3 (oba)' 
Clan ibarettir. Ziraati pek azdtr. 

Etrafta bag ve bahc;eleri vardtr. 
Armudu, ayvast, nart, bademi 
c;oktur, c;ok nefistir ve harice 
sevkolunur 

Nahiyenin en mefhur baglari 
{(iMlhlt) denilen derenin sahil
lerindedir. Bu derenin suyu tath 
oldugundan ahali oradan i~erler. 

Kasabaya bir saat mesafededir. 
Burada ( 40) diikkan, 3 fum, 4 
kasap, 5 kahvehane, bir cami, 4 
fabfrika ve 70 bane mevcuttUT. 
Evlerin ku'kl1 yen.i yaptlmttbr. 

Asayil ve ahllk 
Asaytf son derecede miikem

meldi.r. Ahl.ak ve imtiza~ c;.ok ye
rindedir. YalntZ ralu i~enler faz
laca ise de .bunu mazur gonnek 
laztmd1r. ~iinkii burada oturup ta 
cotmamak kahil degildir. . 

Bununla beraber sarhotluk, ah
lakslzhk namm.a hi~ bir tey yok
tur. Hatti, tarlalarda zeytin ~u
vallart bek~aiz durur ve kim~e 
elini siirmez. Ahal.i adeta bir ai
le efrad1 gibi biribirini candan 
severler. 

HUkOmet konaQ1 
Nabiye miidiirii Hamza bey 

miilkiye mektebinden me.7JUDdur. 
Hamza bey buraya geleli az za
man oldugu halde epeyce itler 
gO.rmii.ttiir. Beni. hiikumet kona
gma gotiirdii. Burcut ahtap ve es· 
ki piiskii hir binadtr ve l:atiyen 
hiiku.metin serefile rniitena.sip de-• 
gildir. Bu binaya hir hayli de icar 
verilmektedi:r. Sonra da kuaba
nm bir ucundadtr. Vaktile metrUk 
binalardan birinin hiikfun.ete tab
sis edilmemesi fayant teessiiftiir! 
Her halde merkezi bir yerde di-
ger binanm tedariki ~ok muvafdc 
olur. 

Kasabanin methalinde kirm'izi 
tuglalarla yapllmlf biiyiicek ve 
ftk bir mektep vard1r. Fakat bu 
mektebin iki odaa1ndan bafka bir 
yeri yoktur. Odanm biriode mu• 
allim oturmakta ve digerinde (le 

~ocuklar okumaktadu. Mektep ii~ 
tStmfhdtr ve bir muallimle idare 
olunmaktadtr. 

Kasabanm dertlerl 

BANKA KOMERCiYALE 
iTALY ANA 

Sermayesi Liret 700,000,000 
lhtiyat ak~est Liret 14( 2H (93 035 

Merkezi !dare: M 1 LA N 0 
ltalyantn b~hca ~ehirlerinde 

SUBELER 
tngilt:«e, lsviQre, A vustucya, Maca· 
ristan, Qekoslovakya, Yugoslavya, 
Lehi.stan, Romanya, Bulgarist.an, MI.· 
srr, Amerika Cemahiri Mattehidesi, 
Brezilya, ~iii, Uruguay, Arja.ntJn. 
Peru, Ekvator ve Kolumbiyada 

Afllyasyonlar 
lSTA~""BUL ~UBE MERKEzt 

Galata Voyvod:i caddesi KamkOy 
Palas (Telef. 2641 /2/3/4/5) 
.~hir dahilindeki acenteler ; 

lst8.nbulda: Alalemciyan hamnd& 
Telef. 2821. Beyo~unda: lst.ikW. 
caddesi Telet. 1046. Kambiyo dairesi 
Borsada Telef. 1718. 

1ZM1RDE SUB~ 

Doktor 

NI$ANYAN 
Hastalanm her gtln ak~ama kadar 
Beyo~lu Tokathyan oteli yanmda 
:Meldep sokak 85 No.h muayeneha· 

nesinde tedavt eder. Tel: 408{3 

Dr. Mehmet lzzet 
Emraz1 dahlllye ve sarlye 

mutahasSISI 
Kuayoo.ehane: ~oAlu Nuruosmaniye 

Caddesl No. 17 Baha Bey Apartlmam 
Buranm ah•ap hir iskele~i val'- Cumadan mada herg11n 18·17 hastal&nw 

Y kabul edor • 
<ltr. Haftada bir vapur ugrar ve ... uuuuuuu•m•ummu""'""""' ............... ""u"'numuuauu-

uzaklarda demirler. Vapurun az· halkl.ll menfaati iktizasmdandtr. 
hg1 yiiziinden tiiccarm mah aa· lkind ·dert te kaza merkez.ine 
hilde kahyor ve piyasaya yeti,e- fOsenio bulunmamasidtr • . Yaz1n 
miyor. Bir tiiccar burada her haf- ibir dereceye kadar miimkiinse de 
ta iki parti mal sevketmek mec- ktfln bu yoldan itlemek bir azap-
buriyetindedir. Eger bu mallar bir br. 
partide lstanbula sevkedilmit oi- O~iinciisii de buradaki mektebin 
aa piyua derhal diitiiior ve aa· ii~ ~1n1flt ve bir muallimli olma-
hipleri mutazarrrr oluyorlar! atdtr. Fakat bu kabahat kasaba 

lzmir ekspres postasi doniifte hallonmdtr. Evvela mektebi ikmal 
buraya ugraDnf olsa meaele kal- et:sinler, sonra da bef smtfh ol
mtyacaktlr. Vapurun bmaya uira- maami rica etainler. 
blmas1 hem idarenin ye hem Cle Rag'ip Kemal 

ll RL\AT 
BANKASI 

.DAoA 
BiRiKTiQEN 
.QAI-IAT-~ D~Q 

Ankarada: Jandarrna Umum 
Kumandaniigtndan: 

Maltepe'de yap1lacak Jandarma gedikli kii~iik Zabit Mektebi 
io~as1 kapah zarf usuliyle miinakasaya konulmu~tur. Munakasa za• 
mant 26/6/934 c;ar~amba giinii saat 15 te dir. Taliplerin plan ve 
§artnameleri gormek iizere Ankara'da Jandarma Umum Kuman-
danhk Levaz1m Miidiirliigiine miiracaatlara. "3019, 

QiFTLiK PABKINDA 

Dk~~:z EFT AL Y A Hamm ve kemani 
Sadi bey 

lie 14 ki~ilik saz heyetini dinleyiniz. Kahve, ~ay, Iimonata 

~abeso, gazoz 40 kuru~tur. (286) 

kula.k. ~az, burun miitahass1St 
• Doktor 

lhya Salih 
Ca~~la: Hamam strutnda 

24 numarada • Cumadan ~ka 
her gU.n • ~yleden 0011ra Mat 
15 ten itibaren hastalanDl Jm .. 
bul eder. 

Dr. l-laf1z Cemal 
Dahiliye miitehasstai 

Coma ve pazardan baJka giinlerde 
oileden sonra saat (2i den 6) e kadar 

lstanbulda Divanyolunda ( 118) ag. 

marala buauai kabinesinde haatalanni 
kabul eder. Muayenehane ve ev telefo
nu: 22'398. YazLk ikametcah telefonu 
Kandilli 38 - Beylerbeyi 31. 

- . _.__. --~ _, ...- -
Trabzon mekteplilerl ve talim heyetl ie~eD c:uma annu Soguksu 

~amhklannda bir gezinti yapml§br. Resmimiz muallimlerle talebeden 
bir k1smm1 bir arada gosteriyor. 



8 Haziran 1934 A K AM 

D 
Scandinavian Near East lgancy I 

eniz yollar1 Galata 8 net Vakat han (Sabak VAPURCULUK 
I 

1 ~ L E T M E S t Arapyan han) 4 DncO kat 
Acenteleri: KarakOy. KOpr~bat1 Tel. 44117 •8 • 40113 

Tel. ~!!362 - Eukeci Mnhnrdarnde SYenaka Orient Linien Gotheaburi 
TORK ANON1M ~1RKETI 
Istanbul Acentahg. Han Tel: 22740 .__._, Gothenburg, Stokbolm, Oelo Dans.lg, 

Llman han, Telefon: 22925 
Ayvaltk siir'at 

yolu 
NiLUFER vapur? 

9 Hauran 

Cumartesi 17de Sirkeci 
rJbhmmdan kalkacak bir gecede 
Ayvahga vararak lzmir'e kadar 
gidip donecektir. "3056, 

Mersin yolu 
CA NAKKALE 1o~~~~ran 
Pazar 10 da Sirkeci rahta· 

mmdao kalkacak. Gidi~te <;a· 
nakkale, 1zmir, Kiilliik, Bod· 
rum, Rodos, Marmaris, Dalyan, 
F ethiye, Kalkan, Ka§, Finike, 
Antalya, Alanya, Anamor, 
Mersin'e. Donii~te bunlara 
ilaveten Tatucu, Kutadau. 
Geilbolu'ya ugrayacak yalnu: 
Anamura ugramtyacakbr. 

(3057) 

Naszl tavukfuluk 
gapmahdtr? 

26 kuru~ -
Tavuk~uluktan nastl 

para kazambr? 
25 kuru~ -Tavuk~ulukta 

muva/fakzgetin szrn 
25 kuru~ -Tavuklurz rok 

yamurtlatmak i,in 
Tavuk mcrakhlarma ~ok 

lozumlu bir kitap •o sahtfe · 25 kuru~ -Tevzi yeri 
AK$AM KITAPHANESI 

121, .Ankara caddni 

..... WS~W'W'WUO.._.._. OJ o::w-w 

Doktor 

HORHORUNi 
Her gDn ak~ma kadar hastalanm 
EminOnO Valido k1raatba.ncsi yamn· 
daki muayenellaneslndo tedavi edcr. 

'l'elefon: 24131 IIIIi (236)-

Malkara asliye H. mahkeme· 
sind en: 

lfa.lkaramn Haskoynnde muklm IIU· 
seyin o~lu Mustafa. tarafmdan kans1 
Dulgaristanm K1rcaali kazas1 ~abnnlar 

kOyOnden Ha~im k1z1 Ballriye aleyhine 
terk sebcbile ac;llan bo~nma davasmda, 
Mnddea alQ)'hin mahnlli ikameti me~hul 
kald1gmdan i!Anen tebligat icrasma 
karar verildlgl cihetlo 18 17/934 tarihine 
mnsadif ~r~amba gUnfi saat (14) de 
muaallak muhakemede muddea aleyhin 
bizzat bulunmi\Sl veya kendisini temsi· 
len bir vakil gcindermesl, aksi ta.kdirde 
mubakcmenin gtyabmda yapllacaA~ ua.n 
olunur. 

Sa~1yer Yoksullan Koruma 
Yurdundan: 

934 bUt~esinin tasdiki ve miira· 
ktp intibab1 i~in 15/6/934 tari· 
hinde umumi i~tima yapJiacagan· 
dan mukayyet izanm aaat 10,30 da 
Biiyiikdere Halk ftrkasa merkezine 
te.,rifleri. 

Zayi - 9S! senesinde T1p FakD.ltesi 
Ebe Mektebinden alm1~ oldugum Hfivl· 
yet cnzdannru zayl ettim. Yenisini 
alacal:,'lmdan eskisinin hnkmfi yolttur. 

55 Nezthe 
(

0 75) 

Gdynla Copennbag Abo Rna\ n 
bntnn balbk llmanlar ~ark Ye Kara
deDiz ~bca limanlan arasmda 16 
!bde b1r uimet n avdet i~ mmt
ta!am postalar. 

Gdynla · Danzig • Gothenburg Y8 

Oslodan beklenen npurlar. 
Blaland \'apuru 23 Hazirana do~ru 
Yakingland vapuru 28 Hazlrana 

dogt"u 
Roland vapuru 28 Temmuza dogru. 
Yakmda t~tanbuJdan Hamburg Roter· 

dam • Kopenhag, Gdynla Gotenburg, 
Dantzlg • Stokholm, n Oslo, Umanlan 
1~1n hareketedecek npurlar. 

Blaland vapuru 25 Hazirana dogrn 
Yiklngland vapuru SO Hazlrana 

dogru 
Roland vapuru 25 Temmuza dogru. 
Farla tafsllAt i~in Galata'da 81n01 

Vak1fban (e&ki :Arapyan banmda) itmoa. 
katta kA1D ace.ntalJQma mnraeaat. Tel 
•. ~957 . 8. 923. (38) 

istanbul Altmc1 icra 
MemurluUundan : 

Bir bon;tan dolay1 mahcuz 1'6 paraya 
c;evrilmesine karar verilmi' oldu~undan 
80000 t.ane muhtt~lif cins ve 1200 metre 
murabba ~ini 11/6/934 tarihine mfisadif 
Pazartesi gonu. saat lo · 17 e kadar 
Azapkap1 Kalafat yerinde G·12 numarah 
Qini Fabrikas1 ononde ikincl art1rma 
suretile satilacag1 ilan olunur. (272) 

. -
Trabzon Y olu 

DUMLUPINAR 10 ~i~i~~n 
PAZAR 

gonn saat 20 de Galata nhtnnmdan 
kalkacak, gldi~te: Zonguldak, lnebolu, 
Ayanc1k, Samsun, "Onye, Ordu, 
Giresun, 'I'irebolu, Gorele, Trabzon, 
n Rizeye dOnU~te bunlara liAveten 
of. ve SUrmeneve u~rayaC".aktlr. 

ROMANYA HOKOMETi 
IDAREI BAHRIYESI 

LimammlZdan l1areket edecek vapurlar. 
Prenclpeza Marla vapuru 10 Ha· 

zlran Pazar saat 19 da. (Yarna ve Kos· 
tence) ye. 

Recele Karol vapuru 11 liaziran 
Pazartesi saat 10 da ( Pire, Bey brut, 
Hay fa ve lskenderiye) yt~. 

Romanya vapuru 12 Haziran Sah 
saat 12 de (KOstence) ye. 

KOstencoden bfitOn Avrupa i~in hll.re· 
ket eden trenlerle aktarma. llerkezi Y8 

flma\t avrupanm bntnn bathca tstasyon· 
lan t~in do~ru bllet. Romanya ve Lehls· 
tanm btlton vilAyetlerile Tuna Jlmanlan 
i<;ln kon~mento mektuplartle e~yay1 
tlcariye sevki. 

Fazla taf::;ilat Galata merkez nhtlm 
Hanmda kaln umumt acenteli~ine mn· 
racaat. Telefon H82S. {27) 

Tiirkiye Hilaliahmer 
Cemlyeti Merkezi Umumisinden : 

Ke~if bedeli k1rk dokuz bin kUsur liraya balig olan Aksaray'da 
Haseki caddesinde HAST ABAKICI HEM~lRE'ler mektebi bah· 
~esinde yaptanlacak yatakhane in~aat ve tesisabmn pazarhk su· 
rdile icra kdman miinakasasmda taliplerin teklifi haddi hiyt· 
kmda goriil:nediginden onbe~ gun miiddetle ve kapah zarf usu· 
lile tekrar mi.ioakasaya konuldugu ve 17 Haziran 934 Pazar 
giinii saat 15 te ISTANBUL'da Eski Zaptiye caddesinde Hilali· 
ahmer sal!~ biirosunda ihalesinin icra edilecegi ilan olunur. (167) 

Gayrimiibadiller 
Komisyonundan: 

9 Haziran Cumartesi 604 No. dan 631 No. ya kadar 
10 

" 
Pazar 632 " 

659 
" " 11 ., Pazartesi 660 , 689 .. ., 

13 " <;ar~amba 690 , 712 , 
" 14 

" Per~embe 713 ,. 740 .. ,. 
Karar numaralar1 yukanda yaz1h gayrimnbadillerin yDzde 25 

hesabile bonolaram almak iizere hizalannda gosterilen iOnlerde 
Komisyona miiracaat etmeleri. (3061) 

I • I Istanbul beledlyesi llinlar1 I • I 
Stileymaniyede KiTezli Mescit medresesi: teminat 16,5 lira 
Kapah <;ar~Jda 44/45 numarah diikkan ., 3 ., 
Ku~i.ik Ayasofyada Mihriban Han1m medresesi , 4 ., 
Ka§Jkcdarda 2 numarab dUkkan , 9 , 
<;akma'kalarda btiyi.ik yeni han albnda 25/89 No. lu diikkan : · 

teminab 18 Hra 
<;emberli Ta~ta 74 No. lu oiikkan: teminat 4 lira 
Sultan Ahmette eedit Mebmef Ef. medresesi: teminat 22,5 lira. 
Yukartda yanb mahaller' kiraya verilmek iizere mi.izayedeye ko-

nulmu~tur. Talip olanlar teraiti anlamak Uzere her gun, mUzayedeye 
girmek i~in de bizalaranda yaz1h teminat ak~esi makbuzu ile 
10/6/934 Pazar giinii snat on dorde kadar Eminonii kaymakamhiJ 
ve B. ~. Enci.imenine miiracaatlara. (2614) 

Harbiye Mektebi Kumandanltg,.ndan: 
1 - Harbiye mektebinden bu sene zabit vekili ~akacak efendi

lere battaniye, manevra sand1gr, sarma ve k1h~ ahnacaiJndan tart· 
namesini ve nu munesini gormek isteyenler her gUn zevale kadar 
mektepteki komisyona miiracaatlan. 

2 - Miinakasasa Haziranm on li~iincO <;ar§amba gOoD a~ag.da 
g6sterilen saatlerde mektepteki komiayonda yapalacakbr. •3039., 

Battaniye : Saat onda. 
Manevra sandtgl : Saat on bu~ukta. 
S1rma ye lola~ : Saat on bir bu~ukta. 

Marmara iissiibahri Kumandanltgl 
Sat1nalma Komisyonundan: 

Miktari Nev'i Mi.inakasa tarihi 
80,000 kilo Kuzu, koyun, s1g1r et 28 Haziran 934 
Marmara Ossi.ibahri Kumandanhg. Deniz Efradt senelik ihtiyac1 

bulunan et kapah zarf usulile mi.inakasaya konmu~tur. Taliplerin 
§artnamesini almak iizere Kastmpa§a' da Deniz Levaz1m Satan alma 
Komisyonuna ve Ossubahri Kumandaohga Sabnalma Hey'etine 
miiracaatlarJ. (3026} 

I 
Sahife 11 

Maarif Vek8letinde • • 
1 - Orta tedrisat mekteplerinde Tiirk~e, tarih • cografya, Fea 

bilgisi, Biyoloji, Riyaziye, F rans1zca, Almanca, iogilizce muallimi 
olmak istiyenler i~in bu sene imtihan a~•lacaktJr. 

2 - Imtihanlar 1 temmuz pazar giinli Istanbul Oniversitesiode 
batltyacakbr. 

3 - Bu imtibana dahil olacaklann: 
A) TUrk olmalart, 
B) Yirmiden eksik ve 45 ten fazla ya$ta olmamalarr, 
C) Hi.isniihal erbabandan olduklarJ, cinayet ve cUnha nevinden 

mahkumiyetleri olmadaga hakkanda mahalli vilayet veya kaza idare 
heytinden bir mazbata ibraz etmeleri ( balen memur ve mualiim 
olanlar bu kayattan miistesna olup mensup olduklar& daire amirinio 
verecegi vesika kafidir.) 

D) Her tiirlii hastahktan ve muallimlik etmege mani vucut artza .. 
larandan salim olduklar1m isbat eder tasdikli hekim raporu ibraz, 

E) Lise veya yedi senelik idari ve yahut muallim mektebi me
zunu olmalar1, 

Muallim mektebinden mezun olanlarJD eo az iki ders senesi mu· 
allimlik etmii bulunmalara lazamdar. 

4 - Namzetler imtihanda muvaffak olduldar1 taktird 1702 
numarah kanunun 1 inci maddesinde gosterilen dereceler c.Jahilin· 
de herhangi bir orta tedrisat muallimligine tayin edileceklerdir. 

5 - Yukardaki tartlarf haiz olan namzetler bir istida ile V ·~a
fete miiracaat edeceklerdir. Bu istidaya §U vesikalar baglanacca.'l.ur. 

A) NUfus teskeresinin asd veya tasdikli aureti, 
B) Tahsil derecelerine ait oabadetoame •eya vesikalarman attl 

Yeyabut suretleri. 
C) Hnsnnbal mazbatas1, 
D) Maballi maarif idaresindeo nlimunesiae tevfikao tasdildi 

sahhat raporu, 
E) Mahalli maarif idaresinden tasdikli Ye fotografla fit, 
F) Alb adet 4X6,S bUyiikliigiinde kartonsuz fotograflar1, 
Bu Yesikalaran en son 15/6/1934 tarihine kadar vekalete gon· 

derilmi§ olmasa liztmdar. Bu taribten sonra vekalete gelmi~ olan 
Yeya evrak1 mUsbetesi noksan gonderilmi!l bulunan istidalar hak· 
k1nda muameJe yap1lmayacakbr. Keyfiyet ilan olunur. (2954) 

M. M. V. Harita Umum Mii 
liigiinden: 

•• ur· 

Ankara'da Harita Umum Mildlirliigiinde ~ab~mali iiz~re bilimtihan 
tehri ncretli kartograf ahnacaktar. Taliplerin harita tersim i~lerine 
mlimki.in mertebe vak1f olmasa JazJmdJr. Girmek hususunda aramlan 
teraiti ogrenmek istiyenler Ankara'da Cebeci'de Harita Umum 
MUdiirli.igi.i Kartograf tubesine, lstanbul'da Topanede Sanayi mek· 
tebi binasanda Istanbul Harita ~ubesi mlidiirli.igiine m~racaat 
etmeleri. (2853) 

Istanbul T ramvay ~irketi evkat T arifesi . 
1934 senesi 21 l\Iayis giiniinden itibar·en 

ilant ahire kadar muteberdir 
No HUTUT 

llk Sou 
HAREKET Fastla hareket hart'ket -· 

10 ~i§li - Tiinel 
{ ~i~liden · Tnnele 3, 6 5 31 23 42 

Ttlnelden · ~~liye 9 5 51 24 02 

12 H b. • { Harbiyeden · Falihe 5, 7 6 32 24 06 
ar Iye • F atih Fatihten · Harbiyeye 9 5 49 23 25 

15 Taks" _ s· k . { Taksimden · Sirkeciya 5 7 30 19 20 

CIS 
un tr ect s· k .0 T ksim 7 50 19 4) 1r ·cc1 en· a e 

-1 { Ma~tkadan · Beyaz1ta 5 8, 5 59 23 21 
16 Ma~ka • Beyant Beynzlttan . MAC{kaya 17 6 41 24 02 

.a · . . .. •• { l!fa~kadan • Eminonnne 7 6 57 20 19 6) 

fh - Ma~ka·Emmonu EminOnnoden. Mac;kaya 14 6 29 20 47 
&:: { ~ifi!liden· Sirkeciye 8 6 26 19 59 en- 17 ~itli .. Sirkeci ·- Sirkeciden · ~~liye 12 6 58 20 31 fh 

T ks. Ak r f Taksimden · Aksaraya 18 7 02 19 58 
- a un- sa ay Aksaraydan · Taksima 37 7 38 20 35 

19 Kurtul~·Beyaztt { Kurtulu~an · Beyaz1ta 6,9, 6 00 23 14 
Beyaz1ttan · Kurtulu~ 17 6 45 23 56 

O .. { Kurtulufi'taD · EminOnnne 7 7 11 20 25 
- Kurtulu~ ·E. nu EminOnfinden · Kurtulu~a 15 6 39 20 55 I Bc~kt~tan · Bcbc~c 5 26 

1i5 Be~kta~tan · Eminonnno 6 5 36 
6) • •• •. BelJckten · EminOnUne 10 5 48 24 12 
~ !22 Bebek- Emmonu EminOnOnden - Bcbclle 20 5 56 24 12 
~ Bebckten · B~iktasa 24 52 
~ l EminOntlnden· Be¢kr~a 24 52 

en- 23 
Ortakoy· { OrtakOydon - Aksaraya 8 5 50 20 50 

"' Aksaray Aksaraydan · Ortakoye 15 6 35 21 32 

~ _ OrtakGy·E. Onn { OrtakOyden-Eminonnne 18 6 26 23 56 
en- 20 6 52 24 22 6) 

l EminOnOnden·OrtakOye 

a:l 34 Be§ikta§ • F atib { Be.~~kta~tan · :atihe 7 6 34 20 53 
Fatihten · Be~ikta..~a 14 7 16 21 34 

~ { Ak..<arnydan • Topkap1ya 5 5 24 
. . Topkap1da.n · Sirkeciyo 8 5 40 23 31 

Cii 32 Topkapl-St.rkect Sirkcciden · Topkap1ya 16 6 12 24 02 J Topkap1dan · Aksaraya 24 35 

.! { Aksamydan · Y edikuleye 6 5 32 6) .,. . . • Yedikulodcn · Sirkcciye 10 5 48 23 23 

- 33 Y edikule-SukecJ Sirkeciden · Y edikuleya 16 6 20 23 54 
::s Yedikuleden · Aksa.raya 24 27 .a 
c 5 24 CQ \ Aksara yilan-Edimekap1ya 5 ..... Edirnekapt - Edimekap1dan · Sirkeciye 10 5 48 23 30 en 37 Sirkeci Sirkectden • Edirnekaptya 15 6 17 23 59 

Edirnekap1dan ·A ksaraya 24 30 
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ARTIK SABiT OLDU! 
. 

FRiGELUX 
EN AZ MASRAFLI 

' 
BUZ DOLABIDIR. 

~Unkl ••• 

FRiGELUX MotorsUz ve kompreslSrsUz iJier. 

FRiGELUX En ucuz kuvvet menbaJ olan HA V AGAZt 
ile i~ler. 

e FRiGELUX Havagazi ile hi~ bir tehlike olmadan azamt 
emniyet ile iJier. 

• 
• 

FRiGELUX 

FRiGELUX 

PARiS HAYA6AZi tirketi tarahndaD binlerce 
adet sablma1br. 
Diger buz dolaplan gibi buz yapar Ye mekullt 
ve me~rubata muhafaza eder. 

e FRIGELUX En u~ak modeJi ancak 160 ve bUyUk modeli 
250 hrad1r. 

VERESiYE 
HAVAGAZi 

1 - Beyoglu, Kuloglu, Aga Hamamanda U~iincU Vakaf han1n 
birinci dairesi. 

2 - Beyoglu, Kuloglu, Aga Hamamanda U~UncU Vakaf hanan 
dokuzuncu dairesi. 

3 - Aksaray, Sermet <;avu~, Arap manav sokaganda 10 No. lu bane. 
. 4 - c;enberlita,, • MoHa feneri, Boyaca sokagmda 1-5 , . , 
5 - Bah~ekapa'da dordiincii Vakaf han Asma katta 3 No. lu oda 
6 - , , , Birinci , 36 , , 
7 - , , , ikinci , 30 ., , 
8 - Mabmutpafa'da Sultan Hamnda 15 No. lu oda. 

9 - <;akmak~tlarda buyiik yeni han orta katta 31 No. lu oda." 
10 - Mahmutpa,a' da Riza pafa yoku,u koJesinde 258-104 No.lu dUkkln 
11 - Bah~ekapa'da eski postahane karftsmda 2-15 , , 
12 - <;elebi Oglu Alaettin, Sultan Hamamanda 4 , ., 
13 - Mahmutpafa, Hac1 Kii~uk, cami altmda 42-15 , , 
14 - Eminoniinde Sebzehane sokagmda 2-4·6·8 , , 
15 - Unkapanan'da koprii ba~mda 10 ve 2 No. lu iki diikkan 
16 - Kii~iik Mustafapa~a ~erefiye sokagmda 34 No. lil ., 
17 - <;elebi Oglu Alaettin Yenicami avlusunda 89-53 , , 
18 - Vefa'da Molla Husrev mahalJesinde mUfrez araa. 

Balada muharrer emlak 935 senesi May1s nihayetine kadar kiraya 
verileceginden yeniden miizayedeye vazol~omu~tur. Taliplerin 9 
Haziran 934 Cumartesi giinii saat on be~e kadar Evkaf MiidiirlU· 
giinde Vakif Akarlar Kalemine miiracaatlara. (3034) 

Orta Tedrisat Mualllml olmak lsteyenlere : 

Maarif Vekaletinden : 
Yiiksek Mektep mezunlarmdan ve yahut ehliyetoame ile Orta 

tedrisat muallimligi hukukunu kazananlardan Orta tedrisat muallimi 
olmak isteyenlerin bir istida ve mahalli Maarif idarelerince tasdikli 
bir fi1 ile 25 Haziran 1934 tarihine ks.dar nerelerde vazife almak 
arzu ettikleri tasrih olunmak Uzere Vekalete miiracaat etmeleri 
ilan olunur. (2953) 

ASiPiN KENAN 
Sizi sotuk algtnhtlndan, nezleden 

gripten, ba, ve dlt atrllar~ndan 
koruyacak en lyl IIi~ budur. 

PANORAMA 
...... _ Bah~eslnde 

Kmahadada umum 1ehit ve 
bikes yavru~arma ait temamen 
meccani sOnnet dUgUnO ve 

deniz yar11 eglenceleri 
Kmahadada sahilde ~amhk ga· 

zinosunda haziranan 29 uncu cuma 
giinU giindiiz ve geceye mahsus 
olarak umum ~ebit ve bikes Tiirk 
yavrularmm siinnet, ia~e, gecelik 
masraflan temamen meccani ola· 
rak aiinnet diigiinii ile Turk gen~· 
lerini denizcilige ah~tarmak i~in 
deniz yar11 eglenceleri ve yiizme 
mUaabakalart tertip edilmi,tir. 
Kaytt edilmek arzu eden ~ocuk· 
larm biz.zat veya mektup ile 
Kmahadada heyeti tertibiye ve 
faale reisi Rtdvan beye Kmalaada 
eczanesine ve Burgaz adasanda 
bahriye miitekaidi Hilmi beye 
mUracaatla kay1tlan icra edile· 
cektir. 

Bu miisamere askeri ve miilkt 
pek ~ok muhterem za vatan neza• 
ret ve muaveneti altandad1r. Mii· 
samerenin muntazam ve parlak 
olmast i~in hakem heyeti ve reisi 
umumiligi Istanbulumuzun kay· 
metli deniz kumandana kaymakam 
Talat beyefendi kabul liitfiinde 
bulunmu~lard1r. 

Terl Kesmek 
Zararlld1rl ••• 

Sakm bir tak1m terkibi me~hul 
ila~larla terinizi kesmege 

kalk•§maylnaz. 

SUDORONO 
PERTEV 
KAT'iYYEN TERi KESMEZ, 

Sadece 
mecrasm1 degi~tirir ..• 
Ondan dolaya da hi~bir zaran 
dokunmakSIZID, VUCUdiln ter}i• 
yen herhangi bir uzvu Uzerine 

anriile bilir. 

8 Haziran 1934 

~ .. (J ~ ~~ 

<ent ~evnyorum 
Her erkek taze ve 1 J 
beyaz bir cilde temas . d(ye ml rl J(Jafldt 
edince yuregi oynar. • 
Siz de §imdi boyle 
peresti~e ~ayan bir cilt 
edinebilirsiniz. " Beyaz 
renkli (yags•z) T okalon 
kremi ile bir tecrUbe 
yapmaz. ~imdi bu krem· 
de, taze krema ve haz-
ma hazulanm•t zeytin· 
yagla mUmtezi~ bir 
halde olarak, cildinizi 
beyazlatap kuvvetlendi· 
reo kab1z maddeler 
vardar. Ciltten derhal 
nUfuz eder, cilt 2uddelerin k1zgan· 
hgma dindirir. Geni~lenmi~ mesa• 
mat& s1kla~tmr ve siyah noktalanm 
eritir. 3 gUn zarfmda, cildinizi, 
hatka tUrin elde edilmesi ruiimkUn 

olm1yan 1ayam bayret bir guzellik ve yeni bir tazelikle siisler, her sabah be
yaz renkli yeni T okalon kremi, kullananaz ve neticelerini goziiniizle goriinUz. 

Manisa Viliyetinden: 
Manisa Memleket Hastahanesine : 
A - 2,000 lira muhammen k•ymetinde 115 kalem ecza ve leva• 

z1m1 tabbiye. 

I 

B - Metresi 10 kuru§tan 5,000 metre tUlbent. 
C - 550 lira muhammen k1ymetinde 15 bin kilo buz mUnakasa 

suretile temin edilecektir. 
2 - Eczayi bbbiyenin nevilerile ecza ve sair malzemenin evsaf 

ve teslim ve tesellum §artlarml gosterir liste ve miinakasa §&rtua• 
meleri Ankara, istanbul ve lzmir S1hhat miidiirliiklerinde mevcut 
oldugundan fazla maliimat almak isteyenlerin gerek oralara ve gerek 
Manisa s1hhat miidiirlu~iine miiracaatlar1 lazamd1r. 

3 - Miinakasa muddeti Haziranm 17 inci Pazar gunii saat on 
be§e kadardtr. 

4 - Miinakasaya girmek i~in bedeli muharnmenin yiizde yedi 
bu~ugu nisbetinde teminah muval,kate vermek ~arttar . 

5 - Taliplerin Manisa Vilayetine miiracaat etmeleri ilan olunur. 
"2751" 

• I 

- ALETUAL 
HOVAGIMYAN BIRADERLER 

Beyoglu 1stiklal caddesi No. 437 
Pariste pek biiyiik bir muvaffakayet kazanm1~ olan: 

A. CLAVERiE mUesseseslnln icada olan 

K 0 B S E L E B gelmi~tir. 
Aym ma~azada T1bbl SentOrler vo korse Jevaz1mah 
bulunur. lsmarlama korseler pek itmalt olarak yap111r. -

Devlet Demiryollan idaresi ilanlan I • I 
Eski~ehir atelyesinde istihdam edilmek ve yevmiyesi imtihan ne

ticesinde takdir olunmak uzere birinci santf bir ''Bobinci, ahnacak• 
br. Ilk imtihan tecriibesi H. Pa§a Elektrik santral amirligine nihat 
imtihan Eski~ehir atelyesinde yapalacakhr. Talip ve atideki ~eratiti 
haiz olanlarm bonservisi ve sair vesikalarile heraber Haydarpa~a 
Elektrik Santral imirligine miiracaatlan "3037" 

1 - Turk olmak. 
2 - Hiisniihal eshabandan bulunduguna dair polisten tasdikli 

vesika getirmek. 
3 - Askerligini yapm1' olmak. 
4 - Tamussahha bulunmak. 
5 - Millet mektebi ve a$& ~abadetnamesi getirmek. 

~imdiye kadar hi~ muhaberede bulunmamt~santz 

Ak$am Kitaphanesine 
Adresinizi yazap gonderiniz: 

Size faideli bro,iirler, kataloklar ~akbkca bedeva gonderilir, yeni 
kitaplar basJld1kca haber verilir. 

ismi: .............................. . 

Ad.rcsl: .................................................................................................... . 

•............................................................................................................. , 

Bulundu~u yer: ............................. . 

Bu yere isminizi, adresinizi ve bulunduguz yeri tapka bir mektup 
Ustii gibi yaz1p kesiniz ve AK~AM KlT APHANESlne gonderiniz. 
Kitaphanemizin adresi §Udur : 

Akfam Kitaphanesl 
Ankara Caddesi No. 121 

Istanbul 
... Zarfa kapatmazsamz posta UcreU yalmz Bir kuru!Stur. 

U.....U ae,ript miidiirii: En.ia Ta~Yia • 

~- .... -


