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~ene 16- No: 5694 - Fiatr her gerde 5 kuru1 

Et meselesi 

Et fiatini yar1 yartya 
indirmek kabilnii§ 

Mezbahada kesilen ke~ilerin etleri ne 
oluyor? Bizde kivircik yok mu? 

Bizde siit meselesi, su meselesi 
~tibi bir tiirlii halledilemiyen bir 
de et meselesi vardtr. Bundan bir 
miiddet evvel siit isini tetkik et-• 
mi~tik. Bu sefer de et meselesile . 
inetgul olduk. lstanbulda herkes-
ten fazla et ifile ugra~an bir zat 
J>ize ,u malumab verdi: 

- Evet, fstanbulda et ~ok pa· 
haltdtr. Bir kere mezhaha resmi 
fazladtr. Kilo ha,mdan 10 lmruf 
et resmi ahnmasl ~oktur. Saniyen 

«- Doktorlar - bilhassa son 
senelerde - -et yemenin o kadar 
aleyhinde bulundular ki bugiin 
halkta 'u kaanat peyda oldu: 

«Et yiyen ~ok hastalantr, ~abuk 
oliir. Hi~ et yememek en doina· 
dur.» 
· Avrupa doktorlari boyle bir 
iddiada bulunahilirler. Ciinkil 
orada balk ~ok fazla et yiyor. 
Fa kat bizim halkuruz et olarak 
ne yiyor ki kendisine «haytr, onu 
da yeme.. Sthhatine muztrdtr! » 
diyelim. 

••• Ka ranr 1 ••• 
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mezbaha sabfl ile kasaplardaki 
et fiatleri arasmda f.ayam hayret 
bir fark vardtr. Mezbahadan ka
saplara en iyi koyun eti 30-32 ku
rut arasmda sablmaktadtr. Ekse
riya fiatler 30 kuru,tur. Hatta ha· 
zan daha a,agt diittiigii de vaki· 
dir. Halbuki tehirde kasaplar eli 
60 hatta haz1 yerlerde 65 kuru,
tan halka satmaktadtrlar. 

Et meseleainde miihim bir 
nokta daha var: Mezbahada gun· 
liik et kesiminin yiizde yirmi be
ti, otuzu ke~i etidir. Bir ay .sonra 
ke~i mevsimi ha,hyacakbr; bir 
~ok kasaplar da ke~i eti alacak .. 
·br. Fakt dikkat edin hi~ hir ka
sap ke~i etini ke~i olarak aatma
maktadtr. 

Zonguldakta maden kuyularandan blrl 

:?ehirdeki Bahkpazarlarmm en 
ucuz kasaplarmda bile koyun eti 
50-55 kuru, tan att,agt degildir. 30 
kuru'a ka.myonla kasap diikkam
na kadar getirilen hir etin 60-65 

kurusa sablmast dehseili bir kar-• . 
dtr. S1gtr eli ise kasaplara 18-20 
kuru~tan verilmektedir. Kasapla· 
rm boyle her kilo etten fazla 

para kazanmak istemeleri her ka· 
.sabm, satbgt az miktar etten faz· 
la bir kar heklemesinden ileri 
gelmektedir. 

Her semtte hir et pazari, yahut 
Avrupada oldugu gihi semt bali 
a~thrsa et fiati ~ok ucuzlar. Mese
ta 30 kuru~a alman en iyi et 32 

kurufa, en fazla otuz bef kuruta 
halka yedirilehilir. 

Bu miinasebetle ,unu da soyli· 
Yeyim ki son zamanlarda lstan· 
bulda et yiyenler son derece azal• 
nu~hr. Bir istatislige gore giinde 

· hir kitiye 30-35 gram et diitmek· 
· tedir. 

., Baz1 kasaplar lstanbulda el 
.sarfiyatmm azalmasma doktorla· 

. rtn sebep oldugunu ileri siiriiyor
lar ve diyorlar ki: 

Vakta bunlar mezbahada dam· 
galamyor amma 'diikkanlarda 
par~alanarak pekala koyun diye 
aablabilir. Esasen mez·hahada ke
.sildigi halde piyasada ke.~i eti bu· 
lunmamast ke~i etinin tebdili kl· 
yafetle miitteriye sabldtgml go .. 
teriyor. Halktn ke~i etini koyun 
eti diye almamas1 i~in belediyeye 
hir teklif yaptlmittJ.r. ;~ 

Mezbahada her gii.n kaYitlar 
( Devanu 2 nci a.ahifede) 

Ali Suavinin 
~1ragan vakas1n1 
§imdiye kadar hi~ kimse SD
leyman Klni bey gibl etrafh 
tetkik etmemit ve yazmamll'" 
ttr. Nakftbent kalfa ve Kleanti 
Skalyerl ile Ali ~efkati bey 
ve arkadatlan tarafandan ter
tip edilen ikincl c;tuian vaka· 
a1ndan ise haberdar olanlar 
bile pek azchr. 

Bu iki hadiseyi Saray 
ve Bab1alinin i~yiizii 

siitunlar1nda takip ediniz 

Bugiin 

I, 

Sahife 

A rap- Yahudi 
dlifmanltgt 

Cezayirde vaziyet yeniden 
kar1~mak iizere 

Paris 15 (Hususi)- Cezayirde 
vaziyet yeniden kart,mak istida• 
dJnl iasteriyor. Araplarla yahudl· 
Jer arasandaki mUna1ebat gittik~e 
geriinletmektedir. Bu defa bir 
hadiae ~akarsa yaln1z Konatanten 
tehrioe inhlsar etmiyecetl, Ce1a• 
ylrin her tarafmda kanb hac:liaeler 
olaeag. tahmin ediliyor. 

Tayyare ile burayla ielen Ceza .. 
yir valisi vaziyeti anlatmJt Ye 
uzak yerlerde aaayltl mubafaza 
i~in Cezayire tayyare kuvvetlerl 
g8nderilmeslni istemittfr. HDkd· 
met vaziyetl tetkik ediyor. 

Ali Rana bey lzmlra gldlyor 
· Gnmrnk vo inhiaarlar vekW 
Rana bey bir ikl gOne kadar 
Izmlre hareket edecektlr. Raaa 
bey, lzmirde 9 eyHU aergiainln 
a~dma resminde buluaacakbr. 

Ge~en hatta EIAzlz h~ttanan a~1lma- r;smlnden lkl lnUIIa: Nafla veklll All bey nufkUnu 
lrat ederKen, nana ve mallye veklllerl lataaron enande 

Zonguldak diin bir 
bayram giinii ya§adt 

Y eni fabrikan1n temel atma resmi 
biiyiik tezahuratla yap1ldi 

Zonguldak 15 (Hususl) - If buyUk bir kalabahk toplanm1~b. 
bankaa1 tarahndan burada te1is Glilcemal vapuru uzaktan g&-
edilecek olan yara kok ve sunl riiniince balk arasmdaki kaynaf• 
antrasit fabrikas1n1n temel atma ma arttL Ba~vekilimizi ve diger 
reaml bugnn batvekil Ismet pa§a misafirleri kar§tlamak l~in her 
Hz. tarafmdan parlak tezahUrat kesto bUyiik bir tehaliik varda. 
i~lnde yaptlma~br. lsmet pa~a Hz. , ikti~at vekiiJ 
Zoog~ldak bu miinaaebetle bir CelAl beyle birllkte, halkm alia~· 

itlD evvelden kAmilen bayraklarla lara arasmda karaya ~aktL Diger 
donanm11. bir~ok taklar dikilmittL davetliler de ba~vekill takip 
Halk erkenden 1okaklara daknl· ettiler. 
mn,, bilbassa lskele dvartnda (Devami 2 nci aahifede) 
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S&bife 2 

Temel alma res
min de lsmet P§.nzn 
miihim bir nutku 

"Birka~ sene i~inde sanayi 
hayabntn bel kemigini 

viicuda getirecegiz" 
Zonguldak 15 (Hususi)- Bat

~ekillsmet paf&, lktisat vekili Ce
lli bey ve diger davetli zevat vi
llyeti, yeni fuka ve halkevi bina
lann• ziyaret ettiler. Batvekil Is
met pafa temel alma resminde ~ok 
miihim bir nutuk irat etti. Jsmet 
pafa nutkunda dedi ki: 

cEide bulunan aanayi progra
au demir mevzuunu ele aldtgt gi
bi, faal bir surette komiir mevzu
anu ele almttllr. Ve bir iki sene 
zarfmda demir ve komiirde, sana
yi noktai nazarmdan, viicuda ge
tirecegimiz eaerler memlekette 
aanayi hayabnm belkemigini vii
euda getirmi" olacakttr. Komiir 
meselesini biitiin memleket i~in 
Luyiik bir dava telikki ediyoruz. 

Memlekette komiir sarfiyahmn 
artmas1, memleketin medeniyet
te yiikselmesi i~in elle tutulur en 
ktymetli bir delildir. Komiir bav
zasm•n meseleleri ~oktur. Bu me
aelelere cesaretle ve kuvvetle gir
mek memlektin inkifah i~in geri 
buakilmasJ caiz olm1yan bir lii
zumdur. Biz bu karan kati bir 
azim i)e vermit bulunuyoruz. 

Simdiye kadar aldtgtmtz neti
celer cesaret verici ve te,vik edici 
mahiyettedir. Cumhuriyet komiir 
llavzasm1 istihsalahn ge~irilen 

miktar olarak 600,000 ton ile ele 
almtthk. Aldtgtmtz malumata gO
re bu sene 2.000.000 u ge~en bir 
ton miktartm yerden ~tkarmtt ola
cagJz ve bunun tamam bir bu~uk 
milyona yakmm1 g~irilen kuma 
Dakletmit bulunacag•z. 

F abrikanm miiessisleri bugiin 
temelini athgmuz miiessesenin an
cak bir ba.,Jangt~ oldugunu bildi
riyorlar. Daha bunun temelini 
atarken miiteakiben viicuda geti
recekleri eaerler i~in kendilerin
den soz ve zaman almaga ~aht

ttm. Hepimiz ayni sevin~ ve heye
can ve bir de ge~mit zamanlar1 
siiratle kapamak i~in haytrh bir 
aah•rsJzlk i~indeyiz. 

Biiyiik Turk milleti durmadan 
yiice hedeflere doiru ilerliyor. 
Biiyiik Tiirk milletlnin her sene 
alacagt meaafeler kolayca tahmin 
edilmiyecek kadar genit olacak
br. Biiyiik Tiirk milleti yiiksek ka
biliyetini inaanhgm ve medeni
yetin haynna ve hizmetine olarak 
en aenit mikyaata aarfetmek aay· 
retindedir.» 

T emel atma reaminden aonra 
Lir ziyafet verilmittir. 

Et meselesi 
( 0.. tanh 1 iDci lllbifede) 

vardtr. Ke~i eti alanlar malUm
tlur. Yap1lan tekliflerde deniliyor 
ki: 
cK~i eti aatanlar yaln1z bu eti 

atandar. Bunlar ilin edibin. 
·Halk ta nerede ke~i, nerede ko
JUn eti aabld•i•n• anlaa1n. K~i 
7alntz muayyen yerlerde aatda1n.» 

Sonra blzde cktvtrc•k• hemen 

·~~ yetitmez. Boyle olduiu halde 
plyaaacla Juvtrctk etinden ae~il
.. iyor. Bizde bu bayvan yoktur. 

ti kiv1rc1ia benzlyen cKaraka .. 
ia• koyunlarl vardtr. K1v1rctk ne
ieC:Ien ~dnyor anlama(hk.» 

70 fa1111 k1z talebe geldl 
70 ltalyan kaz fatist talebe mu· 

,Uimlerile blrlikte tehrimize gel· 
iDiflerdir. ltalyan talebe Ye boca· 
~fl burada n, ,Un kalarak tehri 
ilyaret edeceklerdir. 

hki gr fiar 

Hindenburgun vasiyetnamesi 
Mare§al Almanyan1n istikbalini • 

~ok karan~Ik gOriiyor 
Berlin 15 (A.A.) - Reuter 

ajansmm tamamile itimada 'ayan 
bir kaynaktan haber aldtgma gO
re, M. von Papen, miiteveffa ma
reJo&l Hindenburgun siyasi vasi
yetnamesini M. Hitlere tevdi et
mek iizere, diin, tayyare ile Bav
yeraya gitmittir. Reuter ajanSl
DID 4 agustosta, arandtg1n1 ifta ey
lediii bu vesikanm me..-cudiyeti, 
Alman resmi mahafilince, lnkir 
edilmekte idi. 

Bu vasiyetnamenin, muhtevi
yabmn ehemmiyetine binaen bii
yiik bir teair uyand1rmas1 muhte
meldir. 

Avukatlar kanunu 
Adliye vekaleti yeni bir 

kanun layihas1 haztrhyor 
lzmir IS - Adliye vekili Sara

coglu $iikrii bey geldi. Adliye er
kini ve doatlar1 tarafmdan kartt· 
Iandt. Vekil bey otelde bir miid
det istirahat ettikten sonra saat 
on ii~te hususi otokarla tidemif, 
Colciik yaylasma ailesi nezdine 
aitmittir. $iikrii bey hareketinden 
evvel f.U beyanatta hulunmuttur: 

- <;ok ozlediiim memleketimi, 
lzmiri gormege geldim. Bir ay is
tirahat edecegim. lstanhulda rih
bm tirketinin miibayaast itlerile 
metguldiim. Esasalta mutabakat 
vard1r. lki ay sonra mukavelenin 
imzalanmas1 muhtemeldir. 

Adliye kanunlarmdaki tadilit 
usule ve i~lerin siiratini temine 
matuftur. Layihalar mediae ve
rilmittir. 

Hniimiizdeki seneye hikimler 
kanununa benzer hir de avukat
lar kanunu yeti!'tirmege ~ahtiyo
ruz. Komisyonlar hakimler kanu
nunun tatbikatile metruldiirler. 
Y •lbatmda yetittirilecektir. 

Beyotlu gazetesl 
(:tkacagmt yazdtgtmtz Beyoglu 

lamindeki frans1zca Aktam gaze
teai diin aktamdan itibaren inti
pra batlamttbr. Ilk niishas1 isti
fadeli yaz1larla dolu olan refiki
mizi tekrar tebrik ve muvaffakt
yet temenni ederiz. 

Son daklka 

lsmet pafa 
Ayanczkta 

Ayanctk 16 (Huauai) - Bat
veldt lamet p&f& ile lktiaat vekili 
Celli heyi 't'e diier bi~ok zevah 
hlmil olan Ciilcemal vapuiu bu 
aabah albda Ayanc•ia via1l oluyor. 

' Sinop valiai Abdiilbak bey ve 
vlliyet erkin1ndan baztlan dun 
buraya telmitlerdir. latikbal rea
minde bulunacaklardtr. $ehir bat
tanbata donablmttbr. 

Zonguldak 15 (Hususi) - Is
met pafa ve diier davetliler 
Ayanctia hareket etmif]erdir. Ya
nn (bugiin) Ayanctkta Zingal or
man tirketi teaiaahnJ tetkik ede
ceklerdir. Oradan Bafraya aide
rek cuma giinU Kunduz ormanla
J"lntn kereate fabrikastnt tetkik 
edeceklerdir. Naf1a ve maliye ve
killeri de aynl giinde Bafraya vi
ad olacaklarclw. 

Maretal Hindenburgun bu ve
aikada, Almaynamn, i~inde ~·r
pmdJgt aiyasi ve iktisadi vaziyete 
eaef ettigi ve memleketinin hari~
le olan miinasebatmtn heniiz sa• 
lih kesbetmediginden miiteessir 
bulundugu aoylenmektedir. 

Miiteveffanm, Almanyanm ia
tikbalinden izhar1 endite eyledi
iini miibeyyin klstm, fU auretle ve 
aual tarztnda ifade olunmuf.lur: 

cAlmanyayt ve Alman impa
ratorlugunu kurtaracak olan ka
yahklar, dalgah denizlerin ara
amdan, acaba ne vakit meydana 
~tkacakbr?• 

Berlin 15 (A.A.) - Maretal 
von Hindenburgun aiyaai vasiyet
namesi bulunmu~tur. Soylendiii
ne gore hu vasiyetname hir ka~ 
giindenberi M. Hitlerin elinde bu
lunmaktadu. Milli ~osyalistlerin 

iktidar mevkiine gelmeden evvel 
yazilmtf olan ilk ktsmmda Alman 
milleti ittihada ve ananeye aad1k 
kalmaga davet olunmaktad1r. 

Bu ktstm bu sene bir ilave ile 
tamamlanmttbr. Maretal von Hin
denhurg vasiyetnamesine yapbgt 
ilavede milli sosyalistlik ve Hit
ler hakkmda tevecciih gostermek
tedir. 

Sarho,luk yiiziin-j Ka~ak e~ya 
den bir cinayet Rauf Hayri beyin muhake

Bir ki~i oldii, bir ki~i 
agtr yarah 

Diin gece Vefada aarhotluk yii
ziinden bir cinayet olmuttur. Meh
met, Kamil, diger Mehmet, Sabri 
ve Musa isimlerinde bet kiti diin 
gece bir meyha!lede fazla rakt i~ip 
aarhot olduktan sonra iki otomo
bile binmitler ve Vefada Kova
ctlar caddeainde gene kendi hem
terilerinden Ethemin kahv~ine 
gitmiflerdir. 

Be~ ahbap masalara oturup kah· 
ve IsmarlamJtlar, hir arahk hun
lardan Musa kahveciyi ~ag1r1p 

bir fite rakl almasmt soylemittir. 
Kahveci Ethem orada rakt i~i

lemiyecegini, yasak oldugunu soy
lemitse de Musa dinlememit ve 
hu yiizden aralarmda ag'lZ kav
~ast batlamtttir. 

Diier aarhotlar araya girerek 
bunlar1 aytrmak istemitlerse de 
kabil olamam•t ve kavga biiyii
miif, kahveci ile Musa bJ~aklarmi 
~ekip hiribirlerinin iizerlerine 
attlmttlardtr. 

Bet dakika kadar siiren kanh 
boiutma neticesinde bu iki kav
gact biribirlerini bt~aklarla muh
telif yerlerinden tehlikeli surette 
yaralam•tlar ve ikiai de baygtn bir 
halde yere yuvarlanm•tlardtr. 

Kavgay1 haber alan polialer ge
lip iki yarahyt hastaneye kaldtr
m•tlar, fakat bunlardan kahveci 
Etem hastanede olmii,tiir. Mu- ' 
aan1n yaralart da ag1r oldugundan 

hayab tehlikededir. Cinayet etra
finda tahkikat devam ediyor. 

Galatada blr clnayet 
Diin Galatada alacak yiiziin• 

den bir cinayet olmuttur. Galata
Cia demircilik yapan Ardat ile Y e
nicami mahalleainde oturan Mah
mut iaminde biriai ge~enlerde bir 
alacak me.eleainden kavga edip 
hiribirlerini dovmiitlerdir. Ara
dan bir hafta kadar g~tikten aon
ra bu iki kavaac1 dun gene kart•· 
Ia,mttlar ve kavaaya tututmut
lardtr. 

Bu defa kavga daha tiddetli 
olmut ve bunlardan Ardat elin
Cleki kama ile Mahmudu memeai .. 
nin altmdan, kastimdan ve kU
reklerinden olmak iizere ii~ yerin
den tehlikeli surette yaralamlttlr. 

Ardat bt~akla ka~arken yaka
lanaark tahkikata ha,Ianmitbr. 

mesine diin devam edildi 
Odesadan Jatanbula geldigi za

man ef.yalar1 arasmda ka~ak ba
Zl teyler bulunmaktan maznun 
Odesa ba~konsolosu Rauf Hayri 
beyle kavas Tevfik ve rnuhacir 
Mehmet efendilerin muhakeme
lerine diin giimriikteki ihtisas 
mahkemesinde devam edilmittir. 

Diin ka~ak etyamn bu ii~ su~Iu
dan hangiainin etyasi araamdan 
~Ikbgma dair giimriikten yaptlan 
istilama gelen cevap okunmuf.lur. 
Bu cevapta au~lularm her birinin 
etyasi arastndan ka~ak feyler ~·k
bgi bildiriliyordu. 

Rauf Hayri hey giimriigiin ver
digi listenin yanht oldugunu, bu 
etyamn hepsinin kendisine ait bu
lunmadtgtnt soylemittir. 

Mahkeme, giimriikten gelen lis· 
tede ka~ak ef.ya ~1kan valizlerin 
numaralan tasrih edilmedigi i~in 
bunlarm tekrar aorulmasma ka
rar vererek muhakemeyi hatka 
giine buakmt~br. ----
Macar gazeteciler 
Bugun Y alovaya kadar 

bir gezinti yapthyor 
Macaristanm maruf gazetecile

rinden miirekkep 23 kit-ilik bir 
kafile diin aahah Bulgar bandtrah 
Burgaz vapuru ile limammtza mu
vasalat etmistir. . 

Saat 14 te Turk gazelecilerin-
Clen intihap olunan mihmandar
lar, bir motorle tekrar vapura gi
derek misafirleri almttlar ve be
lediyenin tahais ettiii otomobil
lerle miizeleri, camileri, tehrin 
&Oriilmeie f&Y&n diier yerlerini 
gezdirmitlerdir. 

Miaafirler, aeceyi vapurda ae. 
~irmitlerdir. Bugiin Akay idare
ainin bir vapuru ile Yalovaya &I· 
dilip aelinecek ve Y alovada keli
dilerine bir oile yemeii verile
cektir. 

Birlik gazetesl 
Milli Talebe birliii tarafiDdan 

netredilen Birlik gazeteai, ruh
aatnameai hilaf1nda siyaai netri· 
yatta bulunduiundan kapablmlft" 
t1r. Birlik idare heyeti netriyabD 
aiyaai degil, f~timai oldugunu lien 
aUrmektedir. ldare heyeti cumar
tesi giinii toplanarak gazetenin 
kapablmast miinasebetlle mUza
kerede bulunacakttr. 

16 Agustos 1934 

V ergi has1 at1 
Bu :.;eneki tahsiHit ge~en 

seneden fazlad1r 

Ankara 15 (A.A.) - Maliye 
~ekaletinden aldtgtmtz maluma
ta gore, 1933 ve 1934 mali sene
lt'rinin temmuz ay1 1onu itibarile . 
tahsilitmm mukayesesi toyledir: 
VaridatJn nevi .1933 8ene:U 1934 senesi 

Arazi v. 
Binalar v. 
Davar ve de
veler v . 
Oiger hayvan
Jar v. 
Ruhsat Ye kar
ne 
Diger kazanc; 
erbabt 
Hizmet erbabt 
;.leraset ve in
tikal v. 
Giimriik Ye 
arziyc r. 
Giimriiklerdc 
alman m. pulu 
lthalat mua
mele v. 
Stnai mi.iesse
aeler muame
le v. 
Diger muame
Je v. 
Seker ve glikoz 
ietihlak v. 
Elektrik ve ha
vagazt ls. v. 
Ham petrol 
ls. v. 
Diger madde
ler Js. v. 
Kara ve deniz 
av resmi 
Nakliyat r. 
Damga r. 
Tapu h. 
Mahkemeler b. 
Pasaport ve 
aaire 
Noterler 
Miilga vergiler 
lnhisarlar 
Tiitiin ve miis
kirat 

tah.siUit 

195,800 
273,615 

3,293,674 

2,558,268 

55,290 

5.107,831 

0 

1.263,154 

596,010 

653,613 

29,302 
98,974 

!,120,480 
. 199,587 

.1 54,384 

95,512 
0 

5,065 
5,000,000 

Miidafaa v. dev· 
let ormanlan 
Emlak aat1~ 

0 

297,868 

140,650 
107,561 

bed eli 
Fenerler hastlah 
Askerlik mu
kellefiyeti 
Tayyare resr. 
Para ceza8J 
Zam cezalan 
Miiteferrik ha-

11,400 
0 

175,790 

atlat 219, 217 
lktisadi buhran 925,4 78 
Miivazene ver-
gisi 1,494,976 

tahsi!5t 
162,801 
338,256 

2,889,165 

683,289 

269,990 

1,622, 717, 
887,310 

51.0 11; 

3,753,636 

13,589 

1,203,661' 

829,99]. 

29.415. 

879,311, 

111,406 

317,515 

477,941. 

32,676 
88,701 

1.132,019 
185,353 
140,309 

130,488 
81,466 
13,039 

~.317,63~ 

590,000 

334. 144 

117, 191 
162,656 

16 1,733 
333,827 

• 26,451 
J 28,009 

192,725 
1,394,49~ 

1,626,913 
Sair varidat 1,632, 754 

--~-------------
1,502,649 

Y ekun 2 5, 706,231 29,213,548 
Bugday koru-
ma kar~Jltgt 
vergisi 0 !,068,840 

Zonguldak 
(Ba, tarah 1 inci aahifede) "" 

Vali, belediye reisi 'fe hrka 
erklna ba,vekile .,hot geldiniz, 
dediler 't'e merasime huzurlarile 
teref verdiginden dolaya te§ekknr 
ettiler. Bundan sonra yeni fabri
kamn temelleri ablacajl sahaya 
tidildi. 

Burada bir ~ok nutuklar tlSy• 
lendi ve yeni fabrikaaan, meml~ 
ketin aanayi hayabnda yapacait 
mnhim rolden bahsedildi. 

lamet pqa fabrikanm llk temel 
atma tatana koydu ve hallun teza• 
hGrab araunda avdet ettL 

Zonpldak bn1tln bir bayraiJ 
tlnil yatadL Herku HYiD~ i~Q., 
cledir. 

Yenl fabrlka 
Aplaa yan kok •• aunt aatr .. 

.tt fabrikaaa aenede 72 bin tot 
madea k6milrllnG taktlr edere~ 
54 biD ton 1111111 utruit, 500 to .. 
tayyare benzbai ve 3000 ton yo! 
katr&nl elde edecektir. 

Fabrika bir miiddet aonra I~ 
tihaallbna ikl misline ~akatacaktil• 
Ynkaek ftnnlarda ham demi(j 
eritmek i~in kallanmafa elvtri¥1! 
kok ta elde edilecektir. 

Fabrikada 500 i1~l ~ahtacakbr, 
Tesisat 1elecek sene temmuz i.,
tidaaanda bitecek ve fabrika ~a-
htmayz baohyacakbr. 
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AK$AMDAN AK$AMA 

Seyahat derdi fiiBB:I:R IIABBRLBRi 
~?-""''P .. 

Yeni iqaat $ehrin iman 
Seyahat zevki diye bellemittiiC. 

!jmdi bunu cMy.a.at dercli• De 

~evirmek lizam. Harp batbyali 
tam yirmi sene oluyor. Fakat har
bin tasfiyesi hill bitmedi. Ba 
hitmiyen itler a~:aunda bir de H

yahat meaeleai vardar. Seyahatf 
yalaaz k4,yif ~in iteye beriye ait
me manasaaa aalamamalada. Her 
haqi bir ilatiy~ ile olursa olaua 
bir &DNDI.kettea dijer memlekete 
gitmeyi hep aeyahat tibiri altanda 
ifau ediyoruz. 

Malzemeyi-lcontrol Bele~iye bu mak~tta 
te1ekkul eden cemtyetlere 

ifin bir merkez yarchmda bulunacak 

Bugiinkii diiyaam en miimeyyiz 
vaaaflaraodan biri de miinakale 
vaaatalartnda vukua gelen terak· 
ki ve bu terakkinin temin ettiil 
siirat ve kolayhk idi. Halbuld 
harp medeni diinyaya bu balum
dan biiyiik bir tedeoniye ve irtl
caa maruz baraktJ. Eski aeyaha! 
kolayhldaraadan eaer kalmada. 

H.rpten evvel ruaele, eananm 
iatediji vakit aeyahat ~ntana
za elinize alarak, p&Kport liizu. 
mqnu akhnaza getirmeden, Avra
paya dolatabilirdiniz. F akat tim
di! 0 ne vizelerdir, no muamele, 
lerdir ve hilhaM& ne paralardtr! 

Seyahate ~akar1lan mii,kiillt 
yahuz ukeri ve aiyui miilihua• 
lardan ileri aelmiyor. Buaa bir de 
para miivazeneai endite~i iui
IIIAID etti. H~ bir memleket llea
di vat.aclatlanma ecaebi diyar
larda bol bol para barceMreiE 
llliiJi par&JI ka)'IIMlteD ~ 
ne imkin barakmak istemiyor. Bi
n.aenaleyh, NJalaato ~ak•caklara 
eliadea aeldiii bdar Dliifkiillt 
~arayor. 

Gftlacak 
Sea za•anlar.cla baa aparti

au •• eYlerla i8fHIIacia W.. 
aalu mabemeriD pyet adl ct.. 
ten iatibap edilditi ve bu auNtie 
bir ~ok biaalana rutubetli olcla
iu g6rillmektedir. 

Hafzassaha kaoununa gire blaa 
iDfaat plialann1n aalahl tartlara 
uypn olup olmadaiJDJD aalqal
maaa i~iD &m pliolar, belecliye 
hekimi tarafandau tetkik edilclik
ten sonra iDtaat ruluatiyai verll
mektedir. Pllnda aabbl tartlan 
riayet edilditl laalde iapat bi .. 
tikten IODl8 ekseriya bunlarua 
ibmal edildijl g&illlyor. Bina ... 
aleyh inpat sahiplerile biaa .a

teahbitlerillin rutubet nakletmiyec&k 
malzeme kullaamalarl vo bu mal
zemenin newiDi de belediyeye 
tastik ettirmeleri i~ia bir karar 
Yerilmesi dtlt&oftllyor. 

Mamafi belediye, ba tedbiri de 
kAfi Ye m&esair g6nniyor ba ae
beple piyaaada sablan malzemenia 
feel~mtiMhomp~~~ 
anlamak i~ Wr (iapat maize•• 
teblil....-ai ) apaak rtka iacledir. 
Ba mleiHiede her aeYi mal~e~ae 
•uareae edilecek ve ltu .. ayae 
aetieuiode t..llanal•afa elveritll 
olmayaolaran sabtaDa mlsaade 
edilaeyecektir. 

Bu cereyaadan biz de 1D&11Di BelediJe bir aaqyeae lcreti 
bl.naaadak. CiDki diD,.....n ...... .-;.a g1re INa •De• ... J.e. 
aiyetiae ..-a, bu tedbirler sa- letliyeya ._...,. mucip oJ.an,... 
nari bir hale telmitti. Bu bakam- c:Ptar. 
claa, 1011 ~akan k.aaualu IMir•di Ylll lir 1u lillll 
~:.:-- temin etanit addoluaa· Beyojla n Bqiktq aattiade 

c::-di Tirki--~-- ,.,kacall Jldetle eilnin orla .. t.bl W. 
.,_ ~ ~ . tirllit leu ~caklan. bu ... u. 

olaalar, IMr ,.,.den enel, kaaa15 q liseai balanmua .W.,..O. 
Yetaiaia,lon J.cqlan olmad,ima ya lataaiMd 'tle,alaat ta KaMIIU 
dair 111aliye taluil f,IIHierindea liaelerine Jidiyorlar. Birtok yol 
bir Yesika aJm.ak •ecburiyetia- m••aflanndaa maada UIIID bir 
cledBier. Bu tedbir ej.r DNtlaka umu kaybediyor n karla, yaJ• 
.. ,U.ti ~&.,tirmek makaadaaa mmiu rhlerde pek mDtklllta 
iptina ediyeraa ~ek Wr 11jruyortar. 
miitalea yoktur. Pek yerincledir. Ba .aebeple IJetiklafhki Beyojla 

Adalan ll•ellettirme ceaaiJetiad•- .......... _, 
seat ba7le •akMtlarla ..-,et 
Jaaoulm111 i~ but te,ebblller 
ala ~-...ldwr. 

Belecliye bu tefekkilleria ... ,. 
claaa ,.a.uiadea ~k .... .... 
olayor. 

Bu hareket Yl tetebbftsler 
tebrin imara i~ balk tabakalan 
arasanda hassi olan alikaya delilet 
etmektedir. 

Belediye b6t~esl bMBn tehria 
Uaanaa kifayet edeeek kedret " 
v8aatte ehaacJ.iaadu ._ husual 
tetekkiUuia aahalll imadara ~ok 
W.,llr ,an~ma~arda bul-calt 
..Uidrak girillyor. 

Haber aldtjlmaza g6re bele•y• 
gelecek senekl blt~e ile ba ce
miyetlere baza yardamlarda balun• 
maia ve bunlana phfmalann1 
tqvik etmege karar vermittir. 

I§ meselesi 
o~ arkadq arasJnda 

kanlt bir kavga 

Kl~paurcla otaraa •• Wr 
furikada ••elelik yapu AU, 
Selimi Ye diger Ali itimlerinde 
nc kip bir it g6rmek meaelelin· 
deo fabrikada kavgaya tutulmut
lar, bu.adaoaadalad-tliiu ..... ..,. .............. ,.... ....... 

Aqa.r thlel'i .... ohlp ..... 
rikadan pkbktan aonra ba I~ 
UYJBCI aolakta tekrar .... ..,. 
blblf-......... Ba kawpcla ... 
lardan SeiAiai ile Alilerclea Wriai 
heraber olup djjer Aliyi .dajd&k· 
tea ._.. ~rla Jr.aaaclaa 
ve kuajandan tehlikeli aurette 
yaralamlflardu. Y araJen ~k ejtr 
oa. AI llba Mliacle "•at•e,. 
lr.aWan&.Jtbr. ZaiNta diter ild 
knt•CJJI yakala,ap .,..,. t .. 
W. dvipir. ----Fakat, memleketi terkedecek ba- JintiDci IHIMbieia ku lileai ola-

za .wkeUeflerin bii,.uk kaz&ll9 •• ·~imua "klr.cla Mearil Heybellde denlz 
Ve .. isi bo~UlDl Oc:lemeden 8it- ftkilctize .... CUt ul .. iftJr. bayraml ¥8 balo 
tiklerine bakala•ak aarf haziDeyi :Smt:::id:.~ laW ...._. Adalan gGzeUqtirme cell'i,.U 
bijyle mulatemel bir pdre mand -"-'"''""'' ................ au .... _.. tarafandaa yannki cuma pi 
barakmam makaadile ittihaz edil· · de bakikatte biitiba •tJaDID bn· Heybeliada plijanda .c1e11iz t.a,. 
aai .. e biraz tadil olunmak icap lanaa ait olmasa aibi pl'abetler rama teatip emlmipir. Bu )'ll'lflar, 
eder. bazt J.danlardan da kazaa~ Yer- ytl&.e " kayak yantJan olarelc 

Bir kere, zabltaniD bu kanunu gisi vesikut aranuya ilatiya~ hia- ikl kasma arnJmqur. Deaia bey-
bilciimle ocnebiler baklunda da aettiriyoraa da ~klaran buaada ra... iiledea enel lwpana• 
tatbik etmek istediii aoyleniyor. De rolil olacait keatirileaaez. cakbr. Kazauanlara •ahtelif ma-

Soora ~ocuklar ve kadanlar hak· Her halde, IOD kaauni ahklmaa kifatlar verilecektir. Sporlan, aa 
Ianda da kazan~ vergiainden bor~ vas1flarmdaki maksad1 .OZO.Ua- aporlan feclera.,_.. reial Ekreaa 
lafi C)(madaJdanna dair veaika de tutarak tathikatta ODa sore . Ratti~ bey idare edeceldir. 
aramak mec:buriy,ti kanunun ale- baza tadiller ve kolayhklar yap- Ba U.am da Heyllell plfj-ala 
litlak bt.,.lmat hiikmii iktizasna• mak lizumu inkir kabul etmez bir aile baloau tertip edilmif. bir 
daadtr. Baza tiiccarlartn aaaiaza· bir YAH olarak me,daadacbr. ~- yllek zewat Ye llilehr halo,a 
lan kendi aamlarlDa olduju hal- A~ clant elu= -.tur. 

••• $ahit milia) ... 

Leylaklar 
DIJn de hiJytJic 

bir kalile 
Aarbe gittil 

llr mltltlelha ..- •••• 
Ye BalakMr taraflana.. leylek-
lerle lwtallar aruncla blr harp 
cereyaD ettigi yazalmlfb. Ba ha• 
valideD gelen haberler, harp ae
ticeainde leyleklerin ~ok telefat 
verdiklerini bildiriyor. 

Leylelder araaandaki bu feel 
magltibiyetin neticelerl g&rtllmeje 
batlamJfbr. Eyip civanndatd 
yuvalanna donen leylelderin yiz
de yirmJ, otuz nl.betinde aokua 
olduldan gOr&lmekteclir. Bir ~ok 
leylek yftrulart lbOz bl.afbr. 
Eyip hallandaa hazalan INa yavra 
te,lelderia yiyecek " ipcelderiDI 
tedarik etmekteclirler. A,Dl feci 
....... Catalcra ve llaftlliainde 
ile gMIIyor. 

Fakat harp bitmemit olacalr 
old din sabah ta erkentlea lttaa
t..l ufuldannda y&zleree leyleiia 
UYeda dladtlktea 10111'8 Mar
___, • .....,. ........ Ur11e..., ....................... 

bprl ...... .... .... 
Wrill• ... Je,leWerir lla .,_. 
t..tiWerial ......... .,..... 
-.-... Y alaacla yeel Wr- barWa 
bqlayacata ...bakkak tlrll&,_. 

K1skan~lk 
jiJetle br.a11111 iki 

J&DajtDI kesti 
Galatada otur• ~ ia•ir-t• 

Wrial .... z....&anla an. .... 
d.. Katiaa ile -.k •lr ka~ 
etmot• s.qi........ KaY,-.. .• .,.w~. 

8ir ..... tanowlrk J'paa 
Aaop pziaoda buluadutu 11racla 
-....... eYcleld valiretistlea tOp
heleJHD«tie batiMUI YO ltir ka~ 
def.a tealbe i~iD aai olarak ••• 
aittiii ...... ..41.. Katiae,. 
ewde bubunaDQtb~ Ba muede 
tlpbul bu.blltlla artaa Aaop 
evvelld ... FJie eYiae Ptiil 
zamu kimleyi bula•••t we 
beWemeje batl•math•. 
~adu bir b~ uat aecttktea 

...,. matlam ICatiu .. pilllit 
ve hiddetle kendiaini beldemekte 
olu Arop birden bire kadaaaa 
kuiae .W..fbr. App ~cia 
•acl•• KatiaaJI feu laalcle tiBi· 
46ktea .-n lurlll'l yeaemiyerek 
blr jilet ..... kadanua ild ya• 
~ kelip elieriri koparmlf 
,. -~par. v-.,. haber alaa poliller 
yarah kad.•• laaat~aeye titir
... ler, Wr mlcWet aorra A,aop , ........... . 

Sahife 3 

D-! .. ~:··u 
Enfea bir sergi 
Galatuarayua •eciJ•~- , 

liae biaaamcla It Bnkaa Wr ...... 
asayorm11fo Merak ettl•, •udfr 
Serri henila hazarlanJM devr-.. 
dedir. Fakat bana ·memleketl
•i&de timdiye kaclar Jlrllm.-11 
Wr ..,,. olaeata derhal Ike ..,.,.. 

Marugozl• IliaD talatalardea 
yaprlwal lllylk ll'afilder b ..... 
)'erlar. Re•rz•ler --..., 1raftkl. 
... ,ueli taWolar ~. 
..... ..... feY, t.er.., r.a... 
tr•fite, i.tati8tite " •ki ile yerl 
ara1111daki ...arayeae,. iatiMt 
ediyor. 

Muell bir ~§ale glrlyon...., 
~qmeula Jauaeucle alb delik 
••· Banlardaa au akayor. E. 
&,qtald deliktea akan 10 ulaa 
aadar. lkinci deliktea daba ~
elo,or, t~liaacldea dalaa fazla. 
.Madl.cftdea .iaha~ ~ 
daba fada, altlocadaa laeplir•• 
pk.. 

iJa, r&Oaltt• .alelAcle bir ~ 
medir. Fakat hakikatte ~etm• 
pklin.de bir rrafik. ~qme de1ik· 
lerinde.u akau su filbca ifin temia 
ettiji kin goateriyor. KAr yavq 
yav8ft J&V8f yavq arbyor, fula
lapyor.. Grafjji, iatatiltiji ludka 
ha kact.r tllzel. ba kadar efrlea
cell bir plrilde Ja.lermek, ikti
udl itJerimjd ba kaclar Jibe)' bir 
teldlde t.lb aalatmak bir .... 
vaffalayettir. 

Sergide banau gibi bir~ok ee
fea pafilder vardar. 

Sonra •'linin dekoru bakikatea 
g6rllecek bir pydir. Baradald 
dekor en b&ylk tiyatrolann • 
..... clekorlan lladar ...rtklraae 
7• ....... iasaa keaclitial aer.tife 
lleji1, bir uaayii ne&.e aacle•i-
•• P'mit •nnediJor. 

Malaakbk ld It Baalca~m~n _,. 
.. ... aerJicilljiaaiztle Wr 
ia1allp elaakbr. QbaliG ... ... 
aergidlijia UDayii .._ .... ~ 
it IWiae weldili pile ........ . 
te.tir. 

He. ~u r&-1 .aerli .bir -.. 
.wa. SerJi ·~* illti,.... 
kulejlu ldipe •ua. Swai .,.,._ 
·~alar. v .. tua lel'li~·- «leJRk. 
teliti .,tzel - talr.aaa .. ,,.JI 
,_,_ 41iaaek ve .taya ltiw 
.... , ..... ~ir,_,... ..... 
deiiJclir. Hi/c•.t Ferim ,.,... . ..,.. .... .,. 
~, .... ~;,eu 30 .. .. 

9U z.J.- •• T•,.re -bay._ 
parlak bir surelte teait etmek 
jpl JaazushkiUIDI llevam et.ek• 
tedir. Tayyare .c:emiyell, pr.ojra• 
mucibince IDel'a&ime bir taJJIN 
timaa1ile ittirak edecek ft 

bu ti1111alia etrafaada1d ktlsak 
hannalar tarafmdae teltrilmame
ler ft tayyare •odelleri abla~lda-· 

a.,n. •Gall Ta,are ee_,.. 
tiaia ..-if •aetleri Mjllllaeak .. 
fiOI ... teJif ... lnaH_.. Ta,_ 
•••iarli •-'..- •lnrereler 
verileceldilr. 



Sahife 4 AK~AM 

Tetrlka No. 280 16 Atuatoa 1134 
___ , ---

lttihat ve Terakki 
tarihinde esrar perdesi 

Tepeba~1 beleyeid 
bah~esinde 

Bu ak~am 
raat 21 de 

OPERET 
KOKTEYL 

h'~"bul Bcttdiqni 

SehjrTUjatl'osu 

lllllllllllllll 
IIIII IlLII! IIIII 

Yakup Oemil ni9ba. ve nasll ildtlrtlldtl 1 
j 

Muharrlrl: M. R. 

Yazan: Ekrem Re~it 

Bestt~leyen: llfiJIJIJ Cemal Re~i t 

Satvet Lutfi be yin polis mii- diniz! Ben de bu muameleniz kar-
Hava ya~murlu oldug-tl takdirde tern· 

aUler k1~blc sahneue verilccektir. 
'diirliigundeki istintakt bu suretle flsmda pek hakh olarak bunu yaz-

Istanbul, Bebek Ye ~i~li yolculan i~in 

trsmvay temin ec.lilmi~tir. 
bitmit ve kendisi evrakile divan1 dtm. 

harbe sevkedilmitti. Tallt bey: "Bizl tepelettikten 
Satvet Lutfi bey, tevkif edilin- aonra Yakubu ortadan kaldlr

ce bu halden ~ok miiteessir ol-
Miirettlpler cemlyetl 

DIUf, Tali.t ve Cambulat beylere mak kolaydll, diyor 
~ok act mealde hirer mektup gon• l"alit bey, Satvet Lutfi beyin 

TUrk mDrettipler cemiyeti riya• 
aetinden: 17 agustos cuma 1Unil 
~aat 1 de idare beyetinin fevka
IAde i~timat vardar. Heyti idare 
azalarmm mezkiir saatte beheme· 
hal mUrettipler kahvesi fevkindeki 
odaya gelmeleri beyan olunur. 

dermitti. Bu mektuplarm hiilasast bu sozii iizerine dayanamadt ve 
fU idi: «Sizin namusunuza itimat hemen lak1rdtya kantarak dedi 
ederek Bursa dan lstanbula gel- ki: 
dim. Burada sizinle mutab1k kal
(hk. Beni Avrupaya gondermege 
raz1 olmuttunuz. Halbu1ii timdi 
beni tevkif ederek divam harbe 
veriyorsunuz! Ben size merdane 
teklif ettim. Mademki i•inize gel
miyordu, bana ret cevab1 vermek 
miimkiindii .. » 

Satvet LOtfi bey: "Siz §erefinize 
bOrmet etmif olaydm1z ... , diyor 

Satvet Lutfi bey, mevkuf olma
ama ragmen, bu mektubunda ~ok 
ag1r L;elime ve tabirler kullanmtt
b ki bundan Talat ve Cambulat 
beylerin hiddetlenmemelerine im
kan yoktu. Maamafih Satvet Lut
fi bey, mektubunda bu ifade tar
:Zlnt tercih etmekte kendisini o ka
dar hakh gormiittii ki 'ahs1 a)ey
hine dogabilecek tehlike ve mah
:zurlan diitiinememitti. 

~iinkii o, Y akup Cemil bey in 
• o dakikaya kadar - ne yaphgma 
ve ni~in tevkif edildigine lama
mile vaklf olmamakla beraber, 
kendisinin Yakup Cemil beyle 
birlikte ayni ciiriimde miitterek 
gordiiklerini havsalasma sigdJra
miyordu.. Satvet Lutfi bey, itti
hat~Ilar i~inde, kendisile bilhas
aa iilfet ve imtiza~ edemiyecek 
tahaiyetin, Yakup Cemil bey ol
duguna kanidi. 

Satvet Lutfi bey polis miidiir
liigiinden divam harbe gonderil
dikten sonra Talat ve Cambulat 
beylere ayni mealde ve bu sefer 
daha agtr ithamlar1 muhtevi ikin
ci hir mektup daha gonderdi. 

Satvet Lutfi bey bu mektubun
da da muhataplarmt diiriist hare
ket etmemekle miiahaze ediyor, 
kendilerine tevdi ettigi bir strn 
ift.a etmek kii~iikliigiinde bulun
duklarmi kaydettikten sonra bu
nun tahslna kartt tertip edilmit 
bir oyundan batka bir 'ey olma
dJgmr aoyliiyordu. 

(Bekiraga boliigii) niin alt kat 
kogutlarmdan birinde (ihtilattan 
memnu) olarak tevkif edilen Sat
vet Lutfi beye bir giin kendisini 
polis miidiirliigiine sevkedecekle
rini soylediler. 0, bu sevk netice
ainde gene bir yere siiriilecegini 
tahmin ederken polis miidiirii 
Bedri beyin odasmda kendisini 
bekliyenlerin Talat ve Cambulat 
beyler olduklarmt gordii. 

Satvet Lutfi hey, daha bir ka~ 
aiin evveline gelinciye kadar ken
disine son derece nezaket ve sa-

, ~imiyetle muamele eden Talat be
yin ~omurtgan ~ehresile kart•lat· 
ll: Dahiliye n•zut bu eski «ltti-
" hat ve Terakki» muhalifinin elini 
bile stkmamlf.h. 

Talat beyin siikutu tercih' etme
ai iizerine miistetar Cambulat bey 
aedi ki: 

- Mektuplarmdaki bu ag1r it
~ihamlan ni~in bize yazdm? 

Satvet Lutfi bey gayet hiddetli 
bir tavtrla cevap verdi: 

- Siz kendi terefinize hiirmet 
etmit olaydmt7. ~ni ele vr "<eZ· 

- Vaziyet ba,ka tekilde olay- · 
dt hi~ kimsenin bu kabil tahkirini 
hazmetmezdim! Fa kat sen de 
soylediklerimin samimiyetine iti
mat et! Mecbur olmasayd1m, se
nin tevkif edilmekligin ve 
boyle bir muameleye maruz kal
makhim vaki olmazdt .• 

Satvet Lutfi bey derhal muka
bele etth 

- Benden t-iiphe mi ettiniz de 
benim size vaki tekliflerimi ihba-

Zayi - 933 tarillli mnhromu zayi 
ettirn. MezkO.r mnhnr ile hie( kimseye 
borcurn yoktur. Yenisiul kazd1raca(;1m· 
dan eskisinin h!H: rnn olmad1~tn1 1lfm 
ederim. Be~ikta ~ Cihannorna. mahallesl 
Akdoltan sokak No. 14 Seyyhlo hanun. 

Harfendazhk edenler 
~imdiye kadar sokaldarda ka

dmlara takahp harfendazhk ya-
panlar polis ikinci ~ubesi memur
lara tarahndan yakalan1p hakla· 
nnda takibat yapahyordu. 

Zab.ta bu vakalartn daha ciddi 
ra mecburiyet gordiiniiz? Ben na- lUrette takibi i~in polis ikinci 
s1l Yakup Cemille tetriki mesai tube mUdUriyeti ii~iincu ktsmma 
ederim? Benim otedenberi tenkit mer but olmak iizere harfendazhk 
ve itirazlar1ma sebebiyet veren masas1 namile yeni bir biiro te~· 

kil etmi§tir. 
halleriniz, hareketleriniz ancak 

Bundan sonra harfendazbk ve 
.Y akubun tahaiyetinde temessiil sarkmbhk i§lerile dogrudan dog· 
ediyor. Halbuki ben Yakupla bu ruya bu bUro me§gul olacak ve 
mesele etrafmda goriitmiif degi- au~ular buramn :memurlan tara-
lim. ~iinkii nihayet sizinle bazt fmdan yakalamp ait olduklart 
feyler miizakere ve miinakata edi- mahkemelere teslim olunacak-
lebilir. (Oevam1 var) lard1r. 

I · I Istanbul belediyesi llanlar• I • I 
A§ag1da ciizdan numaralan yaz1h muallim miitekait, yetim ve 

dullarm hususi idareler tekaut sand1ga idare heyeti riyasetince tan· 
%im edilen haziran iii agustos 934 u~ ayhk maa§larma ait bordro· 
Jan Istanbul ziraat bankasma gonderilmi~tir. Miiracaatla maa§laram 
almalara. "4822, 

2309, 2319, 2320, 2322, 2330, 2332, 2333, 2335, 2340, 2345, 
2354, 2362, 2370, 2373, 2381, 2385, 2387, 2389, 2393, 2313, 2396, 
2800, 2401, 2801, 2454, 2458, 2505, 2506, 2507, 2508. 

Posta Telgraf ve Telefon Binalar ve 
Levaz1m Miidiirliigiinden: 

F abrikamn: Varnon pil ihtiyaca i~in 600 adet kuru pi I, 2500 adet 
Varnon pil kadebi, 4000 ·kilo grafit 500,000 adet boncuk, ve an
bar ihtiyac1 i~in da 5000 kilo nil}adar ayr1 ayn, fenni ve idari tart
nameleri dahilinde pazarhkla mUbayaa olunacakhr. Talip olanlarm 
5/9/934 tarihine mUsadif ~ar~amba gUnii nat 14 de Beyoglunda 
bulunan MiidUrlUgUmfiz mUbayaat kornisyonuna % 7,5 teminah 
muvakkateleriyle birlikte mfiracaatlart ve §&rtnameyi her giin ka-
lemden alabilecekleri ilan olunur. (4761) 

Yiiksek Miihendis Mektebi 
Rektorliigiinden: 

1 - YUksek MUhendis Mektebine Lise mezunlara ahmr. 
2 - l<ay1t muamelesi Cumartesi, Pazartesi ve <;ar~amba gfinle· 

rine mUnhas1r olmak Uzere 1/Eylfil/934 tarihinden 22/Eylul/934 
Ak~amma kadar yapahr. 

3 - Taliplerin hUviyet ci1zdam, Lise ve a11 tahadetnameleri ve 
alh adet fotograflaram bir istidaya baghyarak 22 Eylul 934 ak!Ja• . 
mma kadar mektebe mfiracaatlara IAzamd1r. Sahhi muayene mektep 
doktoru tarafmdan yapthr. 

4 - Meccani leyli olmak isteyenlerin miktar1 mektep~e kabulu 
tekarrlir edecek adedi ie~erse aralar10da mUsabaka imtihant icra 
edilir. 

5 - Da ba fazla maliimat almak isteyenlere muktazi posta pulu 
yolland1gt takdirde kaydO kabul tartlanndan bir adedi gonderilir ... 4800, 

Istanbul S1hhi mUesseseler Sat1naln1a 
komlsyonu relslltlnden: 

jlaydarpa'' Q!imune h!stane!i il~ bp talebe yurdu l~in lilzuma 
olan muhtelif ebat ve desende nnmuneleri albi yerll bezleri ile 
renkli tilte yUzDniin ve Akliye hastanesi i~in lfizumu olan 1500 
~ift erkek ve 500 ~ift kadm ayakkabantn nDmuneleri Ye~hile ve 21 
Agustos 934 salt gDnU sast 14 de pazarhkla satan almacakhr. Is· 
teklilerin mUracaatlan. "4799, 

Istanbul l\tilli EmJak Miidiirliigiinden: 
Balmumcu ~iftligi i~inde mevcut metruk ve harap kara\tol 

binasiyle Su deposu ankaz1 muhammen 220 lira bedel Oze
rinden a~ak artbrma usuliyle aablacakbr. lateklilerin S/9/934 ~ar
tamba gtinO saat on dnrtte pey ak~eleriyle mUracaatlan. (M.4758) 
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Buzlar Uzerlnde 60 gun 

<;elyuskin vapurunun 
heyecanh sergiize§ti 

Vrangel adasrna 200 mil kaldr, serbes 
denizde ilerliyoruz 

~elyuskin ileriledik~e, hamule
ainden bir k1sm1 dalgalar tarafm
dan siiriikleniyordu. Biz denize 
diiten sand1klan ve saireyi topla
mak ve kurtarmak ic;in dalgalar 
tarafmdan si.iriiklenmek tehlike
lerini bile miihimsemiyorduk. 
Hatta bir arahk ben bile denize 
yuvarland1m. Arkadatlartm, vak
tinde yeti,erek beni kurtarma
saydt muhakkak donacakbm. 

4-5 eylul - Denizde fiddetli 
bir ftrhna var. Biiyiik dalgalar, 
seyriiseferimizi geciktiriyor. Saat
te 3 mil siiratle ileriliyebiliyoruz .. 
Vapurun ,iddetli c;alkanmastndan 
ambarm bir tarafmdan obiir tara
fma ~arpan ineklerin ayaklart kt· 
rlld1. Zavalh hayvanlan Izbrap
tan kurtarmak ve kendimize taze 
et tedarik etmek i~in bir c;ogunu 
kesmege mecbur oldu. 

6 eylul - Samnikou bogazmm 
methalinde yeni buz parc;alarma 
rastladxk. Maamafih bu buz par
~alan o kadar sert ve mukavim 
degil. Fakat biraz sonra buz dag
larma rasgelecegimizi hesap ve 
tahmin ediyoruz. 0 anlar, heyeti 
seferiyemizin muvaffakiyeti i~in 

kati bir mahiyeti haiz olacagm
dan, timdiden du,iinceli olmaga 
batladtk. 

Y eni Sibiryanm adalart aisten 
goriinmiiyor. Tarihten evvelki za
manlarda Mamutlar buralarda 
yaftyorlardt. Ortahkta derin bir 
siikiit hiikiim siiriiyor. Derken, 
tiddetli bir giiriiltii duyuldu. Va
purumuza ~arpan biiyiik ve ka
lm buz par~alan, teknenin biitiin 
kaburgalanm gene ~ahrdath ve 
yerinden oynath. Galiba, seyaha
timizin son giinleri yaklatJyor. 

7 eyliil- Vrangel adasma var
mak ic;in daha 600 ve Bering bo
gazma varmak ic;in 2000 mil me
safe katetmek laztm. ~arki Si
birya denizinde ileriliyoruz. Tel
~iz memurumuz, civardaki telsiz 
istasyonile muhabereye giri,mege 
muvaffak oldu. Telsiz istasyonu
nun bize verdigi haber fU: 

«~imal burnunda bir telsiz is
tasyonu kuruldu. Ayrlar adasmda 
ikinci bir istasyonun kurulmast 
bitmek iizeredir. ~imal istasyonu
na Vellenden biiyiik bir tayyare 
geldi. Pilot Kukanof ktfl orada 
ge~irecek, civart ketfedecek». Bu, 
bizim i~in ktymetli bir yardxm 
te,kil eder. 

~elyuskin sis ve buzlar mmta
kasma girdi. Tayyaremiz, istik
taf yapmak ic;in havalanm1yor. 
Profesor ~mit tayyareci Kukano
fa fU telsizi gonderdi: 

« Vrangel arazisi iizerinde ve da
ha garpta bir ketif yapmamz1 ri
ca ederim.>> 

8 eylul - Kum ve buz dagla
rmdan dolayt, timalden V range I 
arazisine varmaga imkan yok. 
Yapurumuz, cenuba ~uk~ef ya
rJ.madasma dogru diimen k1rd1. 

10 eylul - Kar yagtyor. Va· 
purun her taraf1 karlar ve buzlar 
ile ortiildii. Giinler k1sa, katede
cegimiz yol iizerinde geceleri de 
aeya.hat etmek laz1m. Kaptanm 
emrile bir projektor haztrlanma
ia ba~land1. ~imal istikametinde 
tarki Sibirya denizinde o kadar 
~ok ileriledik ki, arllk bat vura-

cak bir seyriisefer haritam1z yok. 
Bu taraflarda, gemiler, hi~ bir 
zaman seyriisefer etmemitlerdir. 
Harita memurlartmtz, deniz orta
smda, bu yerlerin haritasiDI yap
maga batladJ. Ortahk kapkaran
hk oldugu cihetle, gemimiz bii
yiik bir buz par~asma ~rph, bun· 
dan teknemiz burkuldu. Yoldat 
Pakidof yamma kotarak haber 
verdi: 

- Teknenin bir kaburgas1 d~ 
ha ktrtld1, ambara su giriyor. 

11 eylul- Ufukta Cuk~es ya
nmadasmm buzlu tepeleri goriin
dii. Gemimizle Vrangel adast ara-
smda daha 400 millik bir mesafe 
var. Tayyareci Kukanof gonder
digi bir telsizde adanm garp cihe
tinden ge~menin miitkiil olacag]
m bildirdi. 

Ufukta, say1stz yabani kaz s~ 
riileri goriiniiyor. Bugiin olmasa 
bile yarm on senedenberi erime
mit olan buz kiitleleri, yolumuzu 
kaptyacak: -

12 eylUl - Biitiin gece ser
bes denizde seyahat ettik. Ya-
nlmtzdan ~ok garip tekilli buz 
par~alarmm kay1p akhgmt gorii
yoruz. Bu buz par~alarmdan ba
zJlan porsilen vazolarma, baztla
rt havalanmak i~in kanatlanm a~
m•t biiyiik kutlara benziyorlar. 
Bugiin ortahgt giinet aydmlattr. 
Kar ve buz tabakalart ptr1l pml 
parhyor. 24 saat zarfmda 200 ~il 
yol aldlk. 

13 eylul- Bugiin buzlar dali~ 
sikttik. Aras•ra, su golciikleri be
liriyor. Sabah kahvaltJsmdan son
ra tayyareci Babutkin istiktafm
dan dondii. Bize soyledigine gore 
Vrangel adasma ulatmak kabil 
degil. Adanm etraft kaskab kahn 
buz tabakasile ortiilmii,. ~arkl 
cenubi taraflarmdan buz tabaka
larmt yarmak suretile Vrangel 
adasm1 tutmaga ~ahtacagJz. 

14 eyliil - Biitiin giin buz 
tabakalaram yarmaga ve kendi
mize yol a~maga tetebbiis ettik. 
Ak~amlaym profesor ~mit Mos
kovaya fU telsizi ~ekti: 

Long bogazma girdik. Buz ta
bakalan, gittik~e kahnlattyor, ge
celeyin projektoriimuzii kurduk. 
Siyah gemimiz mavi renkli buz 
kiitleleri aras1ndan ileriliyor. 

15 eyliil - Deniz aerbes ve
ac;tk, Y akau burnunu athk. Bu 
yerden Vrangel adasma kadar 
200 millik bir yol kald1. Eski za
manlarda bu yerden ~ukc;uklar 
kuvvetli ve keskin gozlerile o Sl· 

ralarda mec;hul ve gayri malum 
olan aday1 ketfetmitlerdir. 
A~1k ve giinetli bir giinde, ada 

uzaklarda gozle goriilebilir. Ada 
daghkhr, yetermesi ktthr, iklimi 
~ok serttir. Ktt miithi~ kar ve buz 
kas1rgalan arasmda tam dokuz 
ay surer. Y az mevsimi k1sa ve 
sislidir. Biitiin sene esnasmda ada, 
at•lmast gayri miimkiin buz ta
bakalarile ~evirilmittir. 

Uzun zamanlar, Vrangel adaSl 
sekenesiz kalmrttJr. Orada kifl 
ge~irenler 4 Avrupah ile 64 eski· 
modan ibarettir. 

- Mabadi var -=.. 
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GUN UN HABERLERij 
Almanyaya 

yumurta ihracl 
Berlin Turk ticaret 

odas1n1n bir te~eb biisii 
Berlin Turk tic.aret odas1, Al

manyaya yumurta ihracatlmtzm 
artmas1 i~in alakatlar miiesseseler 
nezdinde tetehbiisatta bulunmak
tadtr. Tiirk ticaret odas1, bu hu
susta yazd1g1 raporda, timdiye 

· kadar Almanyamn Turk yumur
tacdarma gosterdigi kolayhklar
dan Turkiye tacirlerinin istifade 
edemedigini kaydediyor. Buna 
sebep yaz mevsimi munasebetile 
Almanya gibi uzak piyasaya yu. 
murta gondermenin gii~ olmast, 
yumurtalarm yolda bozulmastdtr. 

Berlin Turk ticaret odas1 bu 
mevsim ge~tikten sonra Turkiye 
tacirlerinin Alman piyasasile ali.· 
kadar olmalarm1 hatta btt itler 
i~in ticaret odasma miiracaatlarr
nt tavsiye etmektedir. 

Bu mesele hakkmda alakadar 
tacirlerle goru•tuk, Almanyanm 
Turkiyeden yumurta almak i~in 
gosterdigi kolaybklarm neden iba
ret oldugu pek anlaftlamamitbr. 
Yumurta tacirlerinin iddiasma 
gore, Almanya hiikumeti, yumur· 
ta ithalatina karfl ag1r kayrtlar 
koymuftur. Yumurtalarm boyla
ri, cinsleri hakkmda yaptlan tas
nifleri karftsmda, Turkiyeden AI· 
manyaya yumurta gondermek pek 

gii~ bir iflir. 
---'--------

T arama dergisi 
Sonuncu fasikiil de 

hazulandt 
Istanbul 14 (A.A.) - r. D. C. 

umumi katipliginden: 
Turk dili tetkik cemiyetinin ~i

kat·makta oldugu osmanhcadan 
turk~eye tarama dergisi «Z» har• 
finin sonunu te,kil eden sekizin
ci fasikiil ile tamam olmu~jtu. Der
ginin tiirk~eden osmanhcaya in
deksi 9 uncu fasikiil ile baf.lamt,, 
10 ve 11 inci fasikiiller de ~~k

mttbr. Bu fasikiiller de evvelkiler 
gibi alttfar formadtr. (A) harfin· 
den ( 0) harfine kadar olan tiirk
~e sozlerin osmanhca karsthklart . 
~tkan fasikiillerde bulunmaktadtr. 
dtr. 

lndeks fasikulleri evvelkiler gi
bi dagthlmaktadtr. 12 inci fasikiil 
de pek yakmda ne,redilecektir. 

Istanbul 14 (A.A.) - T. D. T. 
C. umumi katipliginden: 

1 - tki gun evvel ~tkan Turk 
'dili biilteninin be~inci sayiSmdan 
sonra bugiin de altmct sayt ne,re
ailmi~tir. 

2 - Bu saytda cemiyetin te~i
lab, kurultaya sunulacak iki ydhk 
!;ah!jma neticeleri, ge~en y1l yapt• 
Ian buyiik dil anketi verimleri ve 
Konya mebusu Nairn Haztm be
yin • arap dilinde tiirk~e • tezi 
iizerinde ornekler vardtr. 

3 - «Tiirk dili» hiilteninin bu 
aaytsi evvelkiler gibi gene 30 ku
l'uttur. 

4- Abonelere Devlet matbaasi 
tarafmdan gonderilmektedir. 

5 - Abonelerden ellerine deg
lUemit saytlar bulunanlar umumi 
katiplige malumat verebilirler. 

6 - Saht merkezi Tiirk kitap
~thk limtet ljirketidir. 

:..t 
7
.-:- Biiltenin yedinci say1sl 

ua 1k1 .. 
iUn sonra ~tkacakttr. 

Ati~ada fi cemiyet feshedildi 
Atana 15 (A A) 

l~kle alikadar . 1J - !<omiinist
olunmuttur. cemJyet, fesh· 

Hollanda, Alman
ya ile anla~amadz 
Almanyaya kar~t takas 
usuliinii tatbik edecek 
Lahey 15 (A.A.) - Almanya 

ile Hollanda arasmdaki ticari te
diyelerden ~tkan bir~ok mii~'<iil
leri halletmek uzere ge~cn hafta 
Berlinde iki taraf heyeti murah
hasalari arasmda muzakereler ce· 
reyan etmiftir. 

F akat k1sa bir zamanda mucibi 
memnuniyet bir sureti hal bulun· 
mast imkanstz goriiJdugiinden 
Hollanda hiikumeti diin ak,am 
bir emirname nefrederek Alman· 
ya ile Hollanda arasmda 15 agus· 
tostan itibaren mecburi klering te· 
sis eylemi,tir. Almanya ile mec· 
buri klering usulunii tatbik eden 
ilk devlet Hollandad1r. 

DOnya buftday mahsuiU 
Londra 15 (A.A.) - 25 agua

tos 1933 de bugday lstihsal eden 
22 memleket arasmda akdoluoau 
bir itilaf mucibince dUn topla· 
nan bugday isti~are komitesi ku· 
rakhk yUziinden hadis olan yeni 
vaziyeti tetkik eylemittir. 

Diger memleketlerin aksine 
olarak bugday mabsnlii bu sene 
fevkalide ~ok olan Arjantin his• 
sesine isabet eden ihracat m1k• 
tarmm ~ogalblmasmi istemektedir. 

Soylendigine gore, bu senekl 
kurakhga ragmen mevcut dUnya 
bugday stoku 1922 • 1925 devresi 
vasatisinden yine lki misli fazlad1r. 

Goring yaraland1 
Alman naz1r1 bir otomobil 

kazas1 ge~irdi 
Berlin 15 (A.A.) - M. G6rin1, 

diin aktam Munich • Berchtesga• 
den yolu tizerinde bir otomobil 
kazasa neticesinde yaralanma§br. 

Hekimlerin dediklerine bakabr
sa, mumaileyhin vaziyeti hi~ bir 
endi§eyi .mucip degildir. 

Rosnheim hastanesinde yaralan 
sanldaktan sonra Berchtesgadene 
avdet eden M. Goringi, M. Hitler 
bu sabah ziyaret etmi11tir. 

Fransaya giden izcilerimiz 
ve muallimler 

Aix·en• Provence 15 (A.A.)
Fransaya ziyaret eden Turk ta• 
lebe ve muallimler heyeti bu sa• 
bah ~ehrimize gelmi11 ve mera• 
simle kar§alanma§br. Heyete og· 
leyin belediyede bir ziyafet veril
mi~tir. Heyet ogleden sonra §eh· 
rin §ayam tema~a yerlerini gez• 
mi~ ve ak§ama aogru Marsilyaya 
hareket etmittir. 

-----
Amerika yeni gemiler 

yapttrflyor 
Va~ington 15 ( A. A. ) - Bah· 

riye nazaretf, in,a edilecek on 
biner tonluk 4 kruvazorle 14 des• 
troyer ve 6 tane denizalb gemisi 
i~in, mubtelif in§aat tezgAhlariD• 
dan, fiat teklif etmelerlnl iste
mittir. 

Mllletler cemlyetl maclisl 
toplamyor 

Loodra 15 (A.A:) -12 eyltilde 
toplanacak olan Milletler cemiyetl 
meclisinde lngiltere heyeti mu• 
rahhasastna hariclye naztn M. 
John. ~imon riyaset edecektir. 
Keodtstne M. Eden ve Skelton 
refakat edeceklerdir. 

6andhi urucunu nas11 bozmut? 
Bombay 1~ (A.A.) - Gandhi 

kalabahk bir 'balk kntlesi onilode 
bir bardak gazoz i~erek urucunu 
bozmuttur. Bu miinasebetle btiyUk 
tezahllrler yapalDUfbr. 

AK~AM Sahife 5 

GtJNIJN MESELELERI HEKIM lJ(;tJTLERI 

Almanyada 
iktisadi vaziyet 

Deniz ve giine§ banyo arn 
Son zamanlarda Almanyada iktisadi 

vaziyet fenala~mt~tlr. ingilterenin bil· 
ylik gazetelerinden biri alan Manche,ster 
Guardian bu hususta uzun bir makale 
ne~retmi(ltir. Bu gazete makalesinde di· 
G-""Or ki: 

«Almanvada i~sizlerin adedi azalmt~· 
tJr. Fakat buna bakarak islerin ge·ti~le
digine hiikmetm~melidir .. Nazi idaresi 
her patronu mumkiin oldugu kadar ~ok 
amele kullanmaga mecbur ediyor. Bu· 
nun i~in diger amelenin ucretlerinden 
ve mesai saatlerinden kesiliyor, bir mik
tar daha i~~i ahmyor. Bu suretle adeta 
bir n~vi i~timai muavenet te~kilatt ya
ptlmt~tlr. 

Diger t_araftan hiiku~t bir taktm 
liizumsuz nafta planlan tatbik ederek 
ill bulmaga ~;ah~tyor. Bu gayri tabii va· 
ziyet ne kaQar zaman devam edebilir? 

Yaptlan tahminlere gore 1931 de 
sanayi mamulatmm yiizde 36 st ihrac; 
ediliyor ve ihracat il~ o;; milyonluk bir 
balk kiitlesi gec;iniyordu. Modem Al· 
manya harici ticaret iizerine kurulmu~· 
tur. Bugiinkii nii.fusun ihracatstz ya~nya· 
bilecegi akla stgmaz. Oyle olacagmt da 
kabul et.sek Alman sanayii ham mad· 
deye muhtac;tn. Bunun bedeli ise ancak 
ihracat ile temin edilebilir. Alman ha
rici ticaretinin siiratle tenakus etmekte 
oldugu son raporda yazthdtr. Bu te• 
naku~ keyfiyeti bir c;ok ~ekillerde izah 
ediliyor. 

Ilk ve miibim bir amil gizli veya ac;ak 
(Yahudi boykotajadu. 60,000 yahudi 
memleketi terketmek mecburiyetinde 
kalmt~ttr. Kalanlar ise kendilerini miihim 
mevkilerde gostermege cesaret edemi· 
yorlar. 

Almanyanm mali ve bor~;lar siyaseti 
de miihim amiller arasmdadu. Nafia 
i~lerile mahalli sarflan tamamen tayin 
edilemiyen diger masraflara kar~nlak ola
rak yaptlan dahili istikrazlar hari~;teki 
itimaE• sarsm111hr. Bor~lan tediye husu· 
sunda gosterilen mii11kulat Almanyaya 
parasm1 yatuacak miiesseselerin cesare
tini karmt~hr. Bugii~ alelade ticaret 
borc;larmrn tediyesi hususunda mii~kiilat 
goriiliiyor. 

Buhrana muvakkat bir ~arei hal ola· 
rak gerek ham maddeleri ve gerekse 
ithal~c;tlara laz1m olan ecnebi parasmt 
idare He taksim etmek du~iiniilmu~tiir. 
Bunlann miktan tabii zamanlara ni,!-o 
betle ryiizde 50 den yiizde .bese kadar 
dii~Uriilmii~tiir. Buyiik bir ticari memle
ketin ecne~i parasmdan ve ham mad· 
delerden mahrum kaldigl takdirde eski 
nufusunu besliyemiyecegi asikardtr. 
Kendi yagile kavrulmak siya~etinden 
bir dereceye kadar aynlarak son za
manlard;- Qaves ve Young istikrazlan• 
nm faizlerini odemeyi kabul etmeleri 
Almanya idarecilerinin de bu neticeyi 
gordiiklerine bir delildir. 

lleride ba~ gostermesi melhuz olan 
bir de gtda meselesi vard1r. Almanya 
hali haz1rdaki ihtiyacatmm yiizde 90 Jnl 

k-endi i.stihse.l ettigi ic;in haric;ten fazla 
bir ~ey getirmege muhtac; degildir. Fa
kat ~ muvaffakiy-et pahahya malolu
yor. 

Berlinde ge~en ay ans'tzm c;tlian pa
tatea kttlsgm111 akisleri miimkiin olan 
tehlikelerin bir nevini gostermistir. Ev· 
velce de bir ka~ defa oldugu Sihi Na
zilerin iktisat nazariyesl iktisadi hakl
katler kar~ssmda tadil edilmek zarure· 
tindedir. 

Lastik - Deri 
Ticaret odas1 komisyonu 
tetkikata devam ediyor 

Ge~en haftaki makalemizde de· 
niz hanyolanndan bahsetmittik. 
Bugiin de giinet' banyolanm, bu
nun nastl yaptlmast laztm geldigi· 
ni anlatacagiz. 

Giine~ ~ualart, deniz tarafm
dan vasi bir ~kilde inikas ettiril
diginden ~.iddetleri pek ziyade ar
tar. Deniz bu ~ualann haruri olan· 
lanm mas, kimyevi olanlarrm in
tisar ettirir. Bu sayede deniz, gu· . 
ne,in haruri ~uam1 mas etmesi ha· 
aebile, hava tahakasmtn stcakh
gmt aynen kendi de kazantr. Ay
m zamanda denizde, giinetli saat
lerin fazlahg1, sisin azhgt, havayi 
bozan tozlarm, dumanlartn bu
lunmamast, denizde giine~ teda· 
visinin, kara iklimine nazaran da
ha biiyiik bir rii~haniyeti haiz l?u
lundugunu gosterir. 

Fakat deniz kenarlarinda gii· 
neJ banyosunun bir to.lnm tedbir
ler takibe ve stkt bir usule tabi ol· 
mast laztm geldigini unutmama• 
hdtr. Ruzgar bazan gayri miisait 
bir amil mahiyetine ge~er. ~iinkii 
bazan rilzgar deniz kenarlarmda 
kuvvetli eser. Deniz riizgara giinet 
tedavisi ic;in bir maniadtr. Hele 
giinefin hararetinin az bulundugu 
zamanlar riizgar~ giine~ harareti 
ile telafi edilemiyen bir ziyat ha· 
raret sebebi olur. 

Muhiti havanm hararet dere· 
cesi bilhassa ilk giine, banyolari 
i~in biiyuk bir ehemmiyeti haizdir. 

Giinef banyosuna ~u Jekilde 
batlanmahd~r: Ilk ~iinii el ve ayaK
Iart hirer saat fastla ile u~ defa 
2-3 dakika miiddetle giinefe ar
zetmelidir. 

lkinci giinii el ve ayaklarin gii· 
nete gosterilmesi he, dakikaya ~~
karilmah ve buna ilaveten kollar 
dirsege kadar ve bacaklar, ii~er 
dakika a~1lmahdtr. 

O~iincii giinu ayni miiddet ~o
galblarak tedricen ilerlemelidir: 
Yani el ve ayaklar on dakika gos• 
teTilmeli, bet. dakika da kol ve 
hacaklar btraktlmahdtr. 0~ daki
ka da kolun ust kasmt ve bacakla
rin iist ktsmt arzedilmelidir. 

Dorduncii giinii arka bet daki
kadan gosterilmege ha,Ianacakhr. 

Be~inci giinii yine arka bet da· 
kika gosterilmekle beraber gogiis 
de u~ dakika gosterilmelidir. Ted
ricen ilerlemege devam edilerek 
25 inci gunii butiin ~tplak viicu
dun heyeti umumiyesi bir aaate va· 
stl olmuf olmahdtr. Bu ilk seans
larda ~ocuk daimi surette nezaret 
altmda bulunmah ve giinet bulut
larJa ortiiliir ortiilmez veya riizgar 
~tkar ~·kmaz bir manto ile ortiil
melidir. 

Bu ihzari devrede ya mahfuz 

Ticaret odas1 Jistik ve deri 
ayakkaba arasmdaki farklan tet· 
kik ediyor. Evvelce de yazdagamaz 

·bl t tk'k t k · bir bah~eye ya bir duvar arkasi· g• e 1 a 1 yapan om1syon . . 
· d. k d h •k• t f . na veya ayni plaJda h1r ~adu alb· t•m 1ye a ar er 1 1 ara a aat . ., . . 

f b ·k v • l~th I • na iltica etmehd1r. Bundan bas.ka a r1 a e 1ma a ane era gez· . . • • • • 
a~1k hava 1le dk temasta lyt b1r 

mi~tir. 

Ayakkabacalann lddialanndan 
biri de, liatik ayakkabalann ~rayri 
sthbt olmastdar. Komisyon bu id· 
diantn dovu olup olmadagma 
tetkike liizum gormOttiir. 

Yaprak tOtUn ihracatl 
lnhisarlar umum miidUrliiiU, yap

rak tUtiin ihracata i~in, hari~ pi· 
yasalarda maruf firmalarla an• 
Ia,maktadir. Verilen malftmata 
gore inhisarlar idaresi yakanda 
yaprak tiittin Uzerine mUhim mik· 
tarda ihracat yapacaktlr. 

<;ekoslavakya reji idaresi, TUrk 
UittlnU almak i~iD 22 tetrinievvel
de Pragda bir mUnakasa a~a
cakbr. 

hava se~ilmeli ve daha ziyade sa
baha nazaran ogleden sonra ter
cih edilmelidir. Cunkii aktam ha
va daha az kuvvetli ve daha az 
miinebbihtiT. 

Soguga karfi ~ocugun mukave· 
metini arhrmak i~in ve plajda ao
yunmaga ah~hrmak i~in her sa• 
bah evvela dtk olan deniz suyile 
banyo yapmaga ah~hrmah ve bi
lahare tedricen sogutarak yapma
h, fakat daima kuvvetli bir frik
aiyon bu banyoyu takip etmelidir. 

lstihzari giinet tedavi s'afhas1 
yata ve miit.ahede edilen aksiila
mele gore 20..40 giin kadar de
vam eder. Giinetten yanan ~ocuk 
plajd~, batt& gunde iki giinet 

banyosu yapabilir. Bunlar ko~ 
pe ~ocuklarda iki defada iki santi 
ge~memek iizere be, dakika arh
rtlabilir. Bununla beraber giine' 
banyosu heldm tarafmdan daimi 
bir nezareti istilzam ecler. Hekim 
her vakanm hususiyetini.. nazan 
dikkate alarak hUkmunii vere
cektir. 

~ocugun nabzt ve derecei ha-:
rareti ol~iilmelidir. Nazmt tenef
fus, giineljin cilt uzerinde yapbgt 
lekeler tetkik edilmeli ve ~ocuk
lar veznedilmelidir. Giine" teda
visinin baz1 muvaf1k olmtyan ci
hetleri vardtr. Bilhassa crok asabi 
~ocuklarda artritik zeminde, u~ 
ya~mdan evve! ~ocuklara giinet 
banyosu tathik edilmemelidir. 
~unkii bunlarda ekseriya soluk
luk, uykusuzluk, gece ~trpmmala
rt, yartm hat agrtlan, i~.tahs1zhk, 
hatta hararetin tereffiiu goriiliir. 
Bu halde giine~ daha seyrek, ktsa 
fastla ile ve sabahlarl gostermek--· le iktifa edilir. 

Bizzat biiyiikler de bu kii~iik .. 
arualardan masun degildirler. 
Onlar i~in de ~ok dikkatli bir usu· 
le tebaan ve tedrici bir tedavi usu
lu takip edilmeli ve giinet ted a vi
sine, ,.ahsm sahile, deniz iklimine 
gelmesinden itibaren bir hafta ev
vel baslanmamaltdu. Buna ragmen . 
baz1 giine~e hassas ~ahtslarda haf 
agrtst, bulanh, i~tahstzhk, derecei 
hararet yiikse!meleri goriilur ki 
bun1arm hepsi, hi~ olmazsa mu
vakkaten, muhakkak surette gij. 
ne, tedavisine bir mani tetkil eder. 
Bu $.eraitte giines banyosu yap1l-• • 
makstzln hava kiirlerinden istifa-
de edilir. Ve epey bir miiddet de
recei hararet normal bir seyir ta
kip etmeden yeniden banyoya t~ 
febbiis edilmez. 

Deniz kiirune ne kadar dev-ani 
etmelidir? 

Denize girenlerde hemen her· 
giin iftah tezayiidu mii~ahede edi
lir. · Ekseriya kabtz mevcuttur. 
Hatta meme ~ocuklarmda dahi, 
mutat yemegini yedigi halde, ka
btz goriiliir. Bu, dogrudan dogru· 
ya hava, ziya, ve giinetin yeni 
iklimdeki tesirlerine, o muhitte 
olan intibakma aittir. 

Muzmin ve irsi hastahklarda i~ 
limin tahavviilata i~in dort hafta 
beklemelidir. Deniz banyosu es
nasmda ~ocugun zayJflamasi yal· 
mz iklim ve mevsime tabi olma
YIP ayni zamanda icra edilen kii
re tabidir. 

On be, giin ge~tikten sonra ~o-:
cuk arbk muhite tamamen inti
bak etmiljtir. Kalp siikun bulur, 
kan miivellidiilhumuza cihetin
den zenginle,ir, kiireyvat ~ogahr, 
teneffus daha ziyade derinle,.ir, 

adedi azahr, vezin onda dokuz 
nisbetinde, hele kiir esnasmda iyi 
takip edilmif, ve nezaret altma 

almmtssa artar. Uyku sakin ve de
rin ol~r. Ciimleyi asabiye siikfrn 
bulur. En ziyade vazifeyi hazm~
yede salab olur. 

Buna mukabil bazt ldmselerde, 
bir~ok haftalar ge~tikten sonra 
hafif bir ezginlik, ba' agns1, uy• 
kusuzluk, asabi tenebbuhiyet, 

zaaf hali ve bazan bat donmesi 
gorulur. Bazan mide bozuklukla· 
rt, kahn barsak nezlesi, ishal ve 
bogaz agnlan meydana ~tkar, 

3-6 met haftada zuhur eden hu 
arazalar, denizden uzaklatmagl 
iatilzam eder. Bu uzaklatmak ek· 
seriya deniz banyosunu suiistimal 

(J)pam1 10 uncu sahifede) 
Dr. Ufet Nalnf 



::Sahtte 

·-ltfUHABIR MEKTUPLARI.' 

Armutlu 
kaplrcalart. 

Gemlik 12 (Husuai}: - Mem
leketimizde romatizma ve 1aire 
gibi hastahklar i~in bir~ok kaph .. 
calar vardtr. Yalova ve Bursa bun
Jarm bapnda gelir. Fakat kalp, 
damar sertle~mesi gibi hastahk
]ar i~in kaphca yoktur. Almanya
da Navhaym, Fransada Royat 
kaphcalarl bu hususta pek mef· 
hurdur. 

Son zamanlarda yaptlan tetki
kat Armutlu kaphcalannm bu ev· 
aaf1 haiz oldugunu meydana ~~
karmt~hr. Suyun tahlili ~ok iyi ne
ticeler vermi~tir. Bunun i~in, bil
hassa istanbuldan Armutlu kaph· 
calarma ragbet artmlfhr. 

Armutlu Gemlik korfezinde, 
Mudanyanm kar,tsmda hir na
hiye rnerkezidir. Burada bir otel 
bir lokanta viicuda getirilmi~tir. 

Fakat heniiz laztm gelen tesisat 
yoktur. 

istanhuldan bu banyolara olan 
ragbet na.zan dikkate almarak 
hiikumet ve f1rka erlram Armutlu
da yeni tesisat viicuda getirilme
sine ~ah~.maktadn·. Cuma giinii 
Bursa valisi Fazh bey bizzat Ar
rnutluya gitmi~tir. Her ~eyden ev
vel nahiyeye bir dinamo getirile
rek elektrik tesisabna ha,Iana
cakbr. Gemlik Armutlu yolu ta
mir ve telgraf ve telefon tesisatt 
da ikmal edilecektir. 

Kaymakam Gani, halk fukas1 
reisi doktor Ziya, belediye reisi 
Etref beyler Narh koyiine kadar 
giderek oradan Armutluya giden 
yoilann bir an evvel bitirilmesi 
i~in ne laztm geldigini miihendis
lerle beraber tetkik etmi~lerdir. 

Posta idaresi de telgraf ve te
lefon hath i~in faaliy~te ge~mek 
iizredir. 

Sahile yanm saat mesafede 
olan kaphcalarm deniz kenarma 
indirilmesi de aynca dii~.iiniilmek-
~d~ 4 

Bu kaphca tslah ve tanzim edi
lirse ileride ~ok ragbet gorecektir. 

6emlik haberleri 
Danirnarka demir krah (Bitom_ 

Borol) hususi yatile huraya da 
ugramt~, otomobille Bursaya gi
derek camileri ve kaphcalan gez
mi~tir. 

Gemlik spor kliibii idare heyeti 
azasmdan Mahir hey istanbula si
parit edilen fttalan teselliim et
mek iizere. lstanbula gitmi,tir. 30 
agustos tayyare bayram1 i~in spor
cular haztrlanmaktadtr. 

Burada arkada,Iartmtzdan ve 
okuyucularJmtzdan Nuri paa,za
de Kerim beyin bir ktz ~ocugu 

diinyaya gelmi~., kendisine «Bir
sen» adt verilmi,tir. Kiic;iik «Sir
sen» e uzun omiirler dileriz. 

u,urken agzm) yllan girmi§ 
Mu~tan bildirildigine gore bir 

koylii agz1 a~1k olarak uyurken 
ngzma bir ytlan girmi~tir. Koylii 
uyanarak ytlam '!rlkarmak i~te

misse de nefes alamtyarak bogul-• 
rnu~tur. 

~.-a..-.-a.mma' 

A K ~ A M K i T A P H A fj E S i 
NESRiYATI 
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~irin bir kasaba: Buldan 
Kasaba' meydantndaki sahnede 

oynanan. piyesi . biitii~ halk seyretti 
:._ Buldan '(Umu• 
mi muhahirimiz
Clen) - Vilayet 
merkezinde bir 
gece kaldtktan 
sonra halkevi 
temsil kolu ta
rafmdan oyna
ntlacak bir pi .. 
yeste bulunmak 
iizere buraya 
geldim. Denizli
·den huraya ( 46): 
metrelik mii
kemmel bir fOse 
:vardtr. 

men hemen mli
tekAmil bir hale 

' gelmi§ ve binne· 
lice, mesut bir va
ziyet meydana 
gelmi§tir. <;ocuk
larma varmcaya 
kadar halkm bii· 
tiin mqguliyeti 
dokuma Clhk hr. 
<;ocuklar masura 
sararlar, kadm ve 
erkekler tezgah 
dokurlar, kadm
larm bir~ogu da 
dokumalar iize
rine el ~i zarif 

a~aka§lar yaparlar. 
$ehre girince 

·dogruca parka · 

gittik. Vali Fuat 
Bur ada gomlek· Denlzll halkevlnln temsll kolunu tetkll eden 

mualllmlerden blr k1sm1 lik bezler, pe~te
mallar, havlular, hamam ta.liimla
rt, biirnozlar, sofra taktmlarl, ma
aa ortiileri, kreponlar, yatak ve 
karyola ~arf.aflari, erkek ve ka
'dmlara mahsus yiinlii, pamuklu ve 
ipekli elbiselikler dokunmakta
.dtr. Bunlar i~in laztm olan iplik
lerin yiizde otuzu Avrupadan ve 
yiizde yetmi~i de bizim memleke
timizden tedarik , ediliyor. Boya
lari da hurada yapiimaktadir. 

bey ve diger viliyet erkam da bu
rada idi. Parkta Denizli halkevi 
bandosu ~ahyordu. Parkin i~i ve 
dlfJ, balk ile dolmuttu. Parkm 
diger bir cephesinde de incesaz 
tak1m1 da ahenge ittirak ediyor· 
du. Bu taktmda ayaklart kesik za .. 
valh bir ktzm hanendelik yapma
.Sl nazart dikkati celbediyordu! Bu 
ktz sokaklarda dilenirken sesinin 
giizelliginden dolayt haytr sahip
lerinden birisi onu te~.vik ederek 
saza sokmutt! ftte timdi bu ktz se· 
.si sayesinde hayabm kazanmak-
tadir. 

Kazanm ~ok ktymetli bir dok
toru olan Abdullah bey taraftn
dan vali beyin terefine verilmit 
olan ziyafete biz de davet olun· 
duk. Bu ziyafette misafirlerine 
kar,t Abdullah beyle muhterem 
ailesinin gosterdikleri incelik ve 

nezaket ciimlernizi minnettar bt .. 
rakm1~hr. 

Y emekten sonra piyesi tema~.a 

i~in halkm toplanml' oldugu mey
dana gittik. Burast mektep oniin
deki geni' hir avlu idi. Kasaba 
balkmt stgdtracak miinasip bir bi
na hulunamadtgmdan burada bir 
sahne kurularak piyesin temsili 
miinasip gOriilmiiflii. Bu piyes, 
balkevinkt temsil koluna dahil 

Bugday fiati 
Urfada 60 para ile 2 

kuru~ aras1nda 
Urfa 10 ( Hususi ) - Zahire 

fiatleri ~ok dii~mii~tiir. tBir kilo 
bugday asgari aJtmt~ para ve 
azami iki kuru~a, bir kilo arpa 
asgari 85 saotim ve azami bir 
kuru~ on saotirne sablrnaktachr. 

Bu fiat dii~ukliigii gerek cldn· 
cilerio ve gerek ekincilikle ala· 
kadar ve ekinciden a!acakh olan· 
lann vaziyctJerini ~ok fenala~hr· 
m1~br. Dort be~ senedir devam 
eden vaziyetler yani, s!rasile ~e
kirge afeti, kurakhk, fiatlerin 
tahminin fevkiode du~mesi Urfaya 
miithi~ iktisadi darbeler indir· 
mi,tir. Sacaklar devam ediyor. 
Hararet 40- 41 derecededir. 

Bal1kesirde fennl bagCihk kursu 
Bahkesir 14 (A.A.) - Mem .. 

leketimiz bagc•hgnu inki~af ettir
mek i~in Halkevi son fenoi usul· 
lerle bag yeti§tirmeyi 6gretmek 
Uzere bir bagcahk kursu a~m1~br. 
Kurs yakanda faaliyete ge~ccek 
ve derslere ba§hyaca1i:br. 

bulunan muallim beylerle mual .. 
lim hammlar tarafmdan biiyiik bir 
muvaffaktyetle temsil olunmu' ve 
aon derecelerde alluslanmtsbr! . . 
Seyircileri pek ziyade beyecana 
diitiiren bu (Canavar) piyesin
den sonra oynanan ve eski zaman· 
daki f.eriye mahkemelerinin gii
liinc; taraflarm1 temsil eden bir ko
medi hepimizi giildiirdii! Muallim 
Fethiye hammm ald1g1 rol, hiitiin 
aeyircileri giilmekten lord1 ge .. 
c;irdi. 

Vilayetten gelen kalabahk bir 
misafir kafilesi vardt. Bunlarm 
hepsi de vaktinde alman tertibat
la istirahat ettirilmi~tir. Bir kts
IDimtz doktor Abdullah beyin ha
nesinde ve bir k1Smtmtz da kay
makam beyin konagmda gece
ledik. 

lktisadt vaziyet 
Buldan arazisi, ziraate pek el-• 

veri~li bulunmadtgmdan halk biz-
zarur sanat cihetine ~ok ehemmi
yet vermiftir. Bundan (300) sene 
evvel o zamanlar burada iskan 
edilmi' olan Alaca oglu a'ireti 
kendilerine laztm olan e~yayt biz .. 
zat dokuduklartndan balk tedri
cen dokumacthga ahsmis.lardtr. . . 

0 tarihtenberi bu sanat hura-
larda terakki ederek bugiin he-

Tren yolunda 
bir ceset 

Balta ile olduriildiikten 
sonra hat iistiine 
buaktldJgi anla~dd1 

Salt giinkii Mersin - Malatya 
treni sekiz saat bir gecikme ile 
Malatyaya varmt,ttr. Gecikmenin 
aebebi hat boyunda bir oliiye te· 
sadiif edilmesidir. 

Makinist Vabit efendinin ida
resindeki tren Narhdan Elogluna 
dogru yoluna devam ederken Ma
ra~a bagh Geceli koyii htzalarm
da bir adamm yiizii kuyun hat ke
narma uzanmr~ oldugunu gor
mii~tiir. 

Makinist lokomotifi durdurmu~ 
oliiniin ba~mda balta yaralarl 
da goriilmii,tiir. 

Mara!j adliyesi hadise yerine 
gelmif ve Ahmedin ha~ka yerde 
oldiiriildiikten sonra tren yoluna 
birakddtgmi tesbit etmi~tir. 

Refah ve huzur 
Halk umumiyetle refah ve hu

zur i~indedir! Burada pek ~ok 
zenginler vardtr. Her diikkan do
kumalarla lehalep doludur. Her 
hafta vasati olarak yirmi bin li
ra ktymetinde harice e~ya sevko· 
lunur! Bu dokumalarm standar
dize edilmesi jsin burada hir ~ul
bactlar cemiyeti te~kil olunmu~tur. 

Nazillide bir dokuma fabrika
amm kurulacagt anla~tlmi~ttr. Bu 
sebepten dokumac1hgm ondan 
sonra buralarda hir ehemmiyeti 
kalmtyacagt akla gelebilir. Fakat, 
fUrast muhakkakhr ki bu iptidai 
ve el iti tezgahlann omrii uzun
dur ve hie; hir zaman faaliyetine 
balel gelmiyecektir. Nitekim va
purlarm icadile kaytk ve yelken
lerin itibardan dii~medilderi gibi. 

Ragtp Kemal 

Giilyagt 
lspartada a~1lacak ima

lathane i~in haztrhk 
lspartada giilyaga istibsahibm 

tanzim etmelc: ve diinya piyasala· 
rma temiz mal gonderrnek l~in 
bir ~irket te~kil edilecegi yazd
ml§h. Bu ~irket, Sumer bank, 
I~ bankasrt Ziraat bankasmm bir
le~mesile tetekkul edecektir. 

~irket, ilk ii olarak lspartada 
giilyaga imalatbanesi a~acakbr. 
~imdiye kadar lspartada giilyag1 
i§ini yoluna koymak i~in muhtelif 
tetkikler yap1lmi~h. Esas itibarile 
giilyag~ miistahsillerile, gulyaga 
Armllen arasmdaki daimi ihtilaf
lar giilyaga i§i etrafmda tam bir 
te~ekkiile mani oluyordu. 

Vaktile Ziraat bankas1, Ispar· 
tada bir kooperatif kurulmast 
i~in tetkikat yapmt§tl. Nihayet 
kooperatif fikrinin de giilyaiJ 
i~ini esash bir surette halletmek 
i~in kifi gelmedigi anla~tlm1~, 
milli bankalarm gulyag1 gibi en 
mlihim ihracat maddelerimizle 
alakadar olmalarmdan ba§ka bir 
~are goriilememi~tir. 

OKUYUC UMEKTUPLARI 

OayrimDbadillere para tevziafl 
Ma~kada oturan gayrimiibadillerdeo 

Faz1l bey yazxyor: 

Gayrimiibadillere pulda bu~uk kabi .. 

linden yapxlan para tevziah bir tiiriii 
j]erilemiyor. Gazetenizdeki !fikayeti oku ... !_ 

dum. ,Yazd1klarmxz tamamen dogrudur. 
Bu gidi~le tevziat aylarca, belki de se• 
nelerce siirecek. , ., 1 

Acaba buna bir ~are bulunamaz mi ~l 
T akdiri ktymet komisyonu icap ederse 
gayrimiibadiller cemiyetinden yard1mci 
a1sm. bu olmazsa bir ka~ muvakkat me
mur tutsun, nakit tevziatt bir an evvel 
bitirilsin. Esasen ~;ok magdur olan gay
rimiibadillerin bu feci vaziyetine bh aq' 

evvel nihayet vermek lazxmdxr. 

Sokak lambalara 
Bir okuyucumuz yaz1yor: 9/ 8 934 

per~embe giinkii muhterem gazetenizin 
~inci sahifesinin alt siitununda sokak 
lambalart miktannm belediye tarafm
dan arttmlacagmt memnuniyetle oku
dum. Mahallemiz olan Kadirga ile $eh• -, 
siivar bey mahallesini birlestiren Ka
burga sokag1m ve Cincinin ~ehsiivar bey 
lusm1, mehtap olmad1g1 zaman ge~il
miyecek derece zifiri karanhktxr. Esa .. 
"en kaldmmlan bozuk oldugundan ba
&lan yeri gormedigi ic;in dii~iip bir yeri 
kmlmak. tehlikesi her :zam~n mevcut• 
~~ 4 

Malum ya oniimiiz kt~. yagmur ve 
kar mevsimi geliyor. Yagts havalarda 
bu ~okaktan gec;mek imka~s1z ve <;ok i 
zor bir il,!tir. En i;,;lck bu sokaga her 

1 
nedense bugune kadar bir elektrik ve ha .... 
vagazt lambast konmast unutulmu!]tur. 
B11 yerin aydmlanmas1 elzemdir. I 

Diyebilirim ki lstanbulda yalmz btl 
sokak lambastz kalmll,!hr. Muhterem 
gazetenizin delaletile makamt aidi olan 
muhterem Kumkapt nahiye~i ve bele .. 
diyesi miidiirii beyin ehemmiyetle na• 
zan dikkatini celbederiz. 

Meczuplara sahi§anlar 
Bir okuyucumuz yaz1yor: lstanbulun 

baz• yerlerinde c;ocuklar, hatta ya~n yir .. 
miye yakla~nu~ delikanhlar bazt mec
zuplann arkalarma tak1larak bunlan 

ktzdumagl i!} edinmi~lerdir. Bunu baz1 
~eyyar sat1CI.lara kar~n da yapxyorlar. 1; 

Cet;en gi.in Beyogl!l caddesinde boyle 
c;irkin bir manzaraya tesadiif ettim. BiJ./ 
hassa yabanc1lara kar~I c;;ok ay1p olan , 
bu hallerin onii almmasx i~in nazan d.ik··· 
kati celbetmenizi rica ederim. 

GlirultO mDcadelesi 
Gedikpa~ada Tatl1kuyu sokagmda 

oturan Ali bey yaz1yor: I 
12 agustos 19 34 pazar gi.inkii 

gazetenizde gi:irdi.im.. Gi.iriiltiisi.i en az 
olan yer Kadtk.oy ile F atihmi!}. 

Glpta edilecek bir !}ey dogrusu. Kum.;" .: 

kapt ile Beyaz1t ve <;ar~JkapxyJ, Cedikr' 

pa~ay1 birle~tiren sokagtmxz guriilti.i sa~ 
hasx olmustur. Sabah saat alttda ilk si~ . . \ 
mitc;inin ~agumasile giiri.iltii ba~!ar ve 
ku1un saat 22 de muhtelif seyy~r sah

c•lann bagamalarile nihayet bulur. Bu• 
na bir ~are bulunam-... m •. 

lki hus1z birer buouk seneya 
mahkO oldular 

Seyfi ve Ethem isimlerinde iki 
ki§i F atihte Hay dar civarmda 
oturan Hahl bey isminde birinin 
evine gece girerek htrsiZltk yap• 
mak ve evde kendilerinc manf 
olmak isteyenlere silah te~hir vo 
tehdit etmek su~anoda yakalamp 
adliyeye verilmi§lerdir. 

Ag1rceza mahkemesiode yapdan 
mubakeme neticesinde bu iki sa• 
b1kah h~rsiun ciirumleri sabit ol• 
dugundan hirer bu~uk sene miid• 
detle hapislerine ve okadar da 
emniyeti umumiye nezareti altmda 
buluodurulmalanna karar veril• 
mi~tir. Yine mahkemenin kararile 
bu hustzlar amme bizmeUerindo 
de ~ah~tmlm1yacakJard1r. 

ii~ ka~ak;1 mahkOm oldu 
Esrar, heroin ve saire ka~ak~t· 

lag1 yapmak au~larmdan maznu• 
nen Ibrahim, Rtdvan ve Seyfi 
isimleriode ii~ ki~i yakalanarak 
sekizinci ibtisas mahkemesino 
teslim edilmi~lerdir. 

Yapalan muhakeme neticesinde 
bu ii~ ka~ak~mm su~lara sabit 
oldugundan hirer sene miiddetle 
hapislerine ve sekizer yiiz lira 
para cezasJ odemelerioe karal' 
verilmi§tir. 
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OGLEY:E 
Evden ,,karkell, 

Melunet hey hizmd· 
"'isine tembih etti: 

- Buqiin bir ala
caklr gelecek. Jsmi 
lhsan beydir. Ejer 
beni -sorarsa: Hin. 
Jistana gitti, der· 
Stn. 

Mehmel beg gittl, 
Ogle iistii. gelinu 
sor.du: 
- lhsan .hey gel

di mi? 
-Geldi e/endim. 
- Hindistana rit-

tijimi sogledin mi? 
-Soy l e dim .. 

Ne zaman gelir, dddi. 
- Nededin? 
- Ogle yemejiu - Baydarun. 

- Oyleyse gidip bana kocama bulup getiriniz! gelir, dedim. 

' - ltiraz etmiyorum, mayo at, 
al amma, ayak bHeklerine kadar 
uzun olsun! 

Ala 
Bir giin, tam dort defa girdi. 
- Salamon efendi, dedik, ne

Clen giinde dort defa deniz banyo
su yap1yorsunuz 7 

- Biri kendim i~in, obiir ii~U, 
buraya gelemiyen kar1yla ~ocuk
lar•m i~in ... 

- Posta giivercinleri ticaretin· 
Cle zengin oldum. . 
- - Cok mu giivercinin varda. 

Sarhoflar 
Siz iki sarho,un otomobil ma· 

cerasinl bilir misiniz? .. 
Barda kafalart ~ektiler, sonra 

hususi otomobillerine binip, a~al
mak i~in Biiyii.kdere yoluna &it· 
tiler. 

Bir arahk otomobill kullanmi· 
yan, yamndaki arkadattna: 

-Dikkat et, dedi, ~arpacJ\i•n•z? 
tlteki pek tatb : 
- Ne diyor.aun be?. Otomobill 

sen kullanmayor musun 7 

- Ayol, kocani oldilren Clok· 
torla m1 evlendin? 

- ,Evet, intikam almak i~in. 

Y iyemeyecetiz 
- Jale, bu kira&da 1.0tuz Yatiaa 

ba•acaitn~o .Oyledi. 
· - ~en aeae .kayi.Ida otuzu. 
na baaacagiDl eoyJemitti, JcayJil 
olmada, bu sene de kiraz olmaz. 

( 

K1ydarJa yal,yim. 
Bu aene .evdallYII'Ie. 
Biilbiiliin tiinedifi, 
'Ai~l«nn Jal&yun. 

- Mademki hepiniz ~akmak ia
tiyorsunuz, fU halde kura ~ekelim • 

MANILER 
l~in i~in ailama, 
l~ime ytu baglama. 
Sevginin atqile, 
Giinlerimi dailanut. 
Seviyoram aeni ~ok. 
Beyhude attrgrn ok. 
'Krztm boyle oklara, 
Benim karmm 'fOktan fofi. 
Elma kabt soyulmaz. 
Her aevene uyulmaz. 
Benim bir aevgilim var, 
Sevdcmna aoyulmaz. 

z. v. 

Dotru 
Han1mefendi kocasana ~akitb: 
- 'Yahu fU sigaraya h1raksana .. 
Kocast omuz silkti: 
- Beyhude soyleme .. . Bunu 

bana Jirmi senedir soyliiyorlar 
amma, bot laf. 

- Ne diyorlar. 
- Sigara insam aersem eder-. 

m•f ... 
- Soyliyenlerin hakka ~ar! 

- AyaklarJnan ucuna bal&l'ak 
yiirii, oyun batladt. 

- Seyirciler uyudular m"a 71 

MANILER 
Pem6e giy,U, iUIUn.. 

Bir giil tak.mlf goi•iin& 
Sevgilim •evdaltdcr, 
Dokunmayrn •Urine. ... . 

BALAYI 
Hanrm yiiz kilo. 

luktu, ~irkindi. Fa. 
kat zengindi. 
Bizim Ali onunla 

evlendi. Balayz se-
yahatine r.rktdar. 
Isvi~re hududuna 
gelince, istasyon· 
lardan birinde Ali· 
nin goziine bir yaf-
ta i li~ti ve oteki 
istasyonda, kansl
na vagondan in-
mesini rica etti. EM 
son vagonagilliler. 
Orada Ali kar1szna 
~u yaftayl okuttu: 

"Yer tutan C$ga
laru:zzl bagaja ve
rzntz .• 

-

Oradan diindii vc 
vagonuna yalmz 
girdi. 

- Nitanbm Ostelik annemden 500 lira da bor~ aida. 
- Bir fey iade etmedi mi ? 
-Beni etti I 

Fark 
Y orgi efendi kansi aleyhine 

ayrthk davast a~tt. 
Yorgi efendinin vekili: 
- Miiekkilimin kartsi ~ok gii· 

nah itlemiJtir, bunlar1 burada 
aaymJyaytm, dedi. 

Y orgi efendinin karum1n avu· 
kah ahldt: 

- Jaa peygamberimiz de, aii· 
nahkar Mari - Madleni affetmitti •• 

- Evet amma, Mari onun ka
rist degildi! 

- Sen doland•ricastn! 
- Ne bagutyorsun be, bunu se-

nin kadar herkes bilir. 

Makyaj 
Reuam, kuda sehpas1m haztr-

lada ve aranmaga batladi. 
- Ne arantyorsun? 
- Paletimle f1r~ama? 
- Bende ... Ctkarken aceledeli 

makyajam1 yapamadtm! .• 

Vur Jenizden karaya. 
Su girme•in araya. 
Aman aakan JolrunlfUI, 
J~imdeki ;yaraya! Z. V. 

- Uslu durmazsan kotkii btra
lur, aparhmana gideriz. 

- Bana olan sana da olur! 

Y~ti,ir 
Kocas•, oliim doteiinde yall· 

yor, kanst ortahg1 siipiiriiyor. 
Kocast - Kartc•gam, oldiigiim 

zaman beni yakhr, kiilleri buraya 
getir. .. 

Kartst - Buradaki toz topru 
yetipniyor gibi •• 

- Nitanh oldugumuz zaman, 
tek evlid1m, on iki aparllman•· 
m1z var dedin. 

t - Hay1r, ii~ lane varda amnaa, 
aeri aeliyorlarda. 

~----------~--------------------------------' 

- Y anhf anlamatsm, on ild 
kardetiz, tek aparhmantmlz var. 
dedim. 

AVANS I 
Bir seraerl blr 

ko1klin kap1s1nr ,al· 
dr. /{apryr a,czn 
hamma: 

- 'Kaybolan blr 
kopek arayan sis 
misiniz? 
- Evet. 
- Getirene girmi 

lira miikafat mr 
vereceksiniz ? 

1
~ t - Evet , yoksa 

"'/ /\ kiipegi buldunuzm_u? 
/ .. - Hay~r, henuz 

- ~iyango bileti alma, taliim yoktur. 
- ereden biliyorsun ? 

bulmadtm, arama
ga gidigorum. Ylr
mi liraya mahsa
ben hiraz aflans 
f!erebilir misinlzJ - Seodeo ... lzdiva~ ta bir piyaDiO degil midir? 

- Hizmel!riniz degitmifo 
- Nereden anladtntz 1 
- Parmak izleri degipnitl .\ 

==============-=-
Yuvada 

Karua kocas10a baldJ. bakti aa t 
\ - Son .zamanlarda kuzu aibiain. 

- Eger mahpuslar haplshane
~e gardiyanlarla hot ge~inirler
ae, mahkumiyet miiddetleri azal· 
tlhrmlf diye duydumlt ~ 

MUKABELE 
Napolyon Bona

part krsa boyluydu. 
Bir gun, cener.al. 

larzndan birindc 
yemek vedi. Ge, 
vakte kadar oturdu. 
kalktr ve ~apkast
m almak iizere 

porlmanloga uzandr. 
Ceneral, yeti~e· 

migecgini goriincc 
hemen ko~lu : 

- Miisande edi
niz, dedi, ben siz
den biiyiigiim. 
Napolyon dondii, 

ceneralr siizdii I 
IV • L 

-Jam, uzunum, - Kar1m i~in cenup kutcuna, 
demek istiyorsunuJ timal kutbuna iki bilet •eriniz. 

. 
benfm i~hl 
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Bir doktor tedavi ettigi hastaya L~;;iCorcun harphabrat1 
dogruyu sOylemeli mi ? Buruara gOre ~.:u:.:. ~rar~:=n h~~:~:~ 

Kanserden oliime mahkiim bir basta, vaktile bana haber 
vermedi ki i~lerimi ona gore dogrulta-

yim diye kendine 
b aka n doktorun 
aleyhine bir zarar 

ve ziyan davas1 
a~ml§ ••• 

Hakilct hagat /aclalarmtlan birinl tas vir eden bu 
ldvha m11hur rtssam John Collierin bir tablosu
Jur. Ressam ba tablosuna " /dam karan • isminl 
fJtrml,, blr Jolctorun hastasrna omriiniin pek kua 

oldugunu bildirmesini tasvir edigor 

Mis. Wollie Claus· 
sen ismindeki bit 
Amerikalz kadzna, 
doktoru bir kac 
ayllk hayat1 kal
d1gzm sogleyince 
lcadznzn ilk i~i sev
gilisini iildiirmek 

olmu$ ... 
Bir adamtn bir 

ip zuhur eder de 

bir avukata dam-

sin de hisset
ainlar 
doktor 

Zweige mii· 
racaat etmit. 
Bir ope• 
l'ator olan ar-
kadatt pro-
fesor Fins-
tererle bera
Ler konau1· 
tuyon yap
mtalar... Uzun . 
mii na ka t•· 

lardan aonra 
adama cid
Cii bir teyi 

'Jr is.e bu if bak- Nev Yorkun tanmm11 sima/arm- olmad•itnl ve 
kiDda avukahmn dan G. Zimmerman ise mide kii~iik bir 
kakikati oldugu kanserindan oliime mahkam ameliyatla e .. 
aibi soylemesini oldugunu haber almca butiin kisinden da
ister ... ltin netice- dostlarma ziyafetler ,ekmege, ha ~ailam 
ai ister iyiye ister yigip i~mege, zevk ve sa/a olacaitnl aoy· 
fenaya ~1kacak ol- siirmege ba#amz~... lemitler.. 0 
•un avukat, olup biteeek hakkm- ~ da habere tabii ~ok sevinmit. 
daki kanaatlerini, dii,iincelerini Halbuki itin dogrusu, dokto-
bilip anlayabildigi kadar dosdog- run her ikisi de hastada hir kan· 
ru soy]emekle miikelleftir. Bir ser tethis etmi,Ier . .. Fakat kati-
miitteri kendisine avukattmn bile yetle anhyamadtklart nokta ame· 
bile yalan soyledigini, kanun na- liyatta ge!r kahp kahnmamlf ol-
zarmda hakh olmldigl hal de dugu imi~ .. . 
kendisine sen haklunn dedigini Ne ise hastay1 hastaneye yatlr-
ishat edecek olursa on<lan zarar mitlar, operator vaziyeti anla· 
ve ziyan istiyebil ir. Hatta boyle mak i~in te,hisi kii!riik bir ameli-
avukat barodan bile ~Ikarthr, bii- ye yapml,, bakmt~ ki kanser, OY• 

tiin haysiyet ve itibanm. kaybe- )e ameliyatla ~tkartlabilecek gi-
der. bi degiJ, hastahk ~ok ilerilemif 

Fakat hastasm10 mahvoldu- bir vaziyette ... Operator hasta-
gunu, ya~amas1 ihtimali bulun- Din karmm dikmif ve bir feyin 
madigmt bilen h ir doktor, mii~- kalmadt, yalmz bir iki radyom 
terisine kendisini bekliyen aki- tedavisi yapmahsmtz .. . demit 
beti olanca ~1plakhgile bildirmek amma asistanlardan biri bilme-
hakkma malik midir? . .. Bir dok- den hastahgmm tedavisine . im-
tor hastasma dogru soylemeli mi kan kalmamt, bir kanser oldu-
soylememeli mi? .. . Bu hafta ge- gunu agzmdan ka~trtvermit. 
len Avrupa gazetelerinde oku- Muhakeme esnasmda soylen· 
dugumuza gore Viyanada olii- digine gore boyle oliime mah-
me mahkum bir hasta kendisine kum oldugu haherini alanlann 
bakan Viyana iiniversitesi pro- baziSl bu fena haoberi siikut ile 
fesorlerinden Walter Zweig ve karfthyor, haz1s1 bay1hyor, bazt-
Hans Finsterer isminde iki ta- at da isteri alamc:tleri gosteriyor 
nmmlf miitehass1s aleyhinde veya fena halde biddetleniyor-
41000 'ilinlik bir zarar ve ziyan mu~ ... Kimi ko,up gider, elinde 
davasi a~m1~, fakat muhakeme avucunda kaJan paralart yiyip 
neticesinde davayt kaybetmif. bitirmege, vur patlasm ~1 oyna-

Bu h a-sta Franz Buchlenkiret is- am zevk etmege ba, lannt,. Ba-
minde Viyanah bir miihendistir. ZlSl oliimiin gelmesini beklemek' 
Bir k ac; ay evvel bu za t mide- istemez, kimi gider otedenberi 

taaarladtit bir cinayeti akibetin· 
d«:n korkup ~ekinmeksizin itleyi· 
verirmit··· 

Viyanah miihendis bunlardan 
hi~ 'birini yapmamtf., Beni aldat
tllar ha! diyerek fena halde bid
detlenmit ve olmeden intikamtmi 
alaytm diye bu me,hur doktorlar 
aleyhine hu davayt a!rmlfo. Dava· 
Cl oltime mahkilm bir adam ol• 
mak itibarile mahkeme 'de her itl 
buakarak en evel bu davaya 
bakrntf .• Davac1nm iddiaat fU, ben 
diyor, doktorlarJn arbk iyilettin 
aozlerine inandtm, biitiin serveti
mi miilhim bir ite yatlrdtm. Ben 
oliiraem bu it y(iriimez, ve kan· 
mtn eline bir paralar are!r~Dez, ae
falet ~inde kalu. Biitiin bunlartn 
aebebi doktorlann bana dogruyu 
soylememeleridir. 

Doktorlar ise: «Evet biliyoruz, 
yalan aoyledik. Fakat hangi ha .. 
taya hakikat soylenir, hangisine 
aoylenmemelidir. Bunun tayini 
doktora ait bir hakllr. Bazan adam 
olur ki hakikati bilmediii i~in, 
•on nefeaine kadar daha iki ii~ 
sene mesut yatar. . . Onun bu 
aaadetini elinden alamaytz. On
lart zihnen sukutu hayale diifu
rerek lbedenen zay1f diitmeleri
ne bile bile sehep olamay1z.. Bu· 
nun bazt istisnalan olabilir. t,i 
giicii biiyiik, bir &ok aileleri de 
alakadar eden miihim miieuese 
sahipleri bu vaziyette olurlaraa · 
onlara dogruyu soylemegi bir 
bore;. biliriz ... » diye miidafaala
rmx yapmttlar . .. 

Bunun iizerine davacmm avu
kall: «Benim miiekkilimin hu 
miistesna tahsiyetlerden olmadt
gma nastl hiikmettiniz? .. » diye 
sormut ve doktorlar da: «Bu zat 
lbize paras1 olmad1gmdan bahset
ti, hatta ameliyab da meccanen 
yapttk. ~u balde astl bizi alda
tan, bize yalan soyliyen odur ... )) 
demialer. Bunun iizerine hakimler 

' 
doktorlar1 hakh gormiitler ve be-
raetlerine karar vermitler. 

Bu vakay1 hikaye eden gazete, 
doktorlar i~in miitterilerine ha
kikati soylemek mecburiyeti ol
madtgl tekJindeki kanaatin hu su
retle teyit edilmit olduiunu ilave 
ediyor ve diyor ki: Doktorlar, 

(Devanu 10 uncu sahifede) 

ceneraldtr. Yani en miihim politi
kacdann kendisine iman et
tikleri bir kumandandu. Hal
buki yiiks~k askerlerin na
zarmda «meyhaneciler ve miic
rimler ile dost olmak politikacllar 
tle ahbap olmaktan daha iyidir.» 

Franstz karat~gaht umumisine 
core ceneral Sarrail Alman cene
ralt von Klucktan daha tehlikeli 
bir diitmandtr. Karargalu umumi
nin goziinde olmtyan bir cenera
hn yiikselmesi ve biiyiik if batma 
«elmesi i:htimali, ftrka liderinin, 
yahut inz~bat riiesasmm g.O.Zdesi 
o]mtyan politikacmmki kadar az
(hr. 

Ben Romada ceneral Sarrail ile 
goriitmezden evvel bu zat hak
ktnda resmi menabiden aldtglrn 
mal1imat iizerine bir fikir edin
mittim. Sarrail hakkmda M. Al
bert Thomas ve M. Painleve bir 
~ok methiisenada bulunduklarm· 
dan ehliyetine kani oimu,.tum. 

M. Thomas insanlart ve itleri 
takdir ve muhakemede mahir hir 
miimeyyiz oldugundan Sarrailin 
oyle dedikleri gibi siyasiyat tabi
yelerine tabi miiheykel bir mace
raperest olacagtm beklemiyor
dum. 

Lakin Roma konferansmda ta
ntdJgtm adamm cazip ve rnJkna
bsi niifuz ve tesir sahibi hir tah
aiyet olacagmt hi~ te bekleme
mittim. 

Sarrailin Yunanistana hOcum 
tasavvuru 

Ceneral fevkali.de yakstlkh bir 

adamd1. Yiiksek alnt, panld1yan 
mavi gozleri, munis tavrii hare
keti, Selanige dair sordugum su
allerin ciimlesine dogru, anlaylfh 
ve asude bir tavtrla verdigi ce
vaplar iizerimde iyi intibalar bt
raktt. 

Ceneral, Yunani"tanm miitte
fikler aleybine bir barekette bu-
11lnniaat muhtemel oldugunu ve 
bu i1hti.maU bertaraf i!rin Yuna
niatamn kraliyet ordusuna hiicum 
edilmesi ve Yunanistanm istila 
olunmas1 i!rin kendisine aalahiyet 
ve aerbesti verilmesini istedi. 
Frans1z cenerahmn .hu talebine 
lngiltere hiikumeti namma mu
vafakat edemiyecegimi bildirdim. 
~imdiye kadar alelumum miitte
fiklere kar•• dostane tavtr ve ha
reket gosteren Yunan balkmm 
thusumetini celbedecek bir hare
kete miisaade etmekligime im
kan yoktu. Bundan batka Yuna
nistana yaptlacak boyle hir te
caviizi hareket Almanlarm Bel
!rikaya reva gordiikleri muame
leye 1henziyeceginden hari!rte fe
na tesir yapabilirdi. 

Maahaza Selanikteki askeri 
kuvvetlerimizin yanlarma nagiha
ni bir lhiicum yaptlmast ihtimali
ne kar~1 her tiirlii tedbirleri itti
haz etmekte bakh idik. Binaena
leyh 1 kanunuevvel hadiselerin
den sonra Yunanistana kar,J tid
detli abluka tesis ettik. 

Yunanistan krah vaziyetini ta
mamile tenvir ve izah edinciye 
kadar bu ablukayt devam ettirme
ge karar verdik. 

Ceneral Sarraili temin ve 
tatmin i~in elimden geleni yap
bro. Buna mukahil ceneraldan 
evvela benimle muhabere etme
dik~e Yunanistana kar,J bir ha
rekette bulunmtyacagt hakkmda 
vait aldtm. 

Aiblukamtzm tesir ve tazyiki ile 

yava9 yavat 
ve istemiyerek · olsa da bizim te
raiti kabul edecegi olduk,~a mu
hakkak goriiniiyordu. 

Roma konferansmda ceneral 
Sarraili bir !rok defa gordiim. 
.Amirleri olan cenerallardan tiki
yet etmedi. Halbuki harpte lli~ bir 
ceneral kendisi kadar saygtatz· 
hga ugramam•t oldugundan 
pekala tikayet edebilirdi. Cene
ral Sarraile oyle bir vazife ve
rilmitti ki elinde zengin menahi 
olsa bile muvaffakiyet ihtimali 
azd'1. Halbuki majyetinde kudret 
ve ehliyet salhibi erkam harbi
yesi yoktu. T echizab gerek silah, 
gerek vesaiti nakliye iti~harilc pek 
iberbat idi. 

Kumanda.smdaki Frans1z kttaa· 
b orta derecedeki hir Franstz or-
dusunun ~ok atagism<la idi. Bun
dan baska bunlarm mevcudu da . 
azdt, Ceneralm berbat bir halde 
bulunan agu toplar ve az bir mii
himmat ile diifm&nm miikemmel 
siperlerde yerle{mi~ oldugu yiik· 
sek ge~itlere hiicum etmesi bek· 
leniyordu. 

Beraberindeki lngiliz ordusu 
da yard1m edemiyecek bir vazi
yette idi. 

Ordusu boyle bir peritanhk 
i~inde iken ceneral Sarrailin bi
zimle ten ve tatlr goriittiigiine 
hayret ettim. ~iipheaiz IZl!rap ve 
infialini gizliyordu. Kendhine ve 
ordusuna bu kadar hisset ve ih-
mal gosterildigi halde bir defa 
bile agzsm •!r•P tikayet etmedi. 
Ceneral, benim iizerimde hlraktJ
i• intibalan, konferansa ittirak 
eden diger miimessiller iizerinde 
dahi husule getirmittir. 

Ceneral Sarrail iki senedenberi 
Selanik cephesinde bir tey yapa
mamif ise bu, kendisine bir fey 
yaptirmak istemediklerinden ileri 
gelmi,tir. Gerek Fransadaki, ge
rek lngilteredeki a>akeri junta ya
ni mahdut askeri iimera heyeti, 
bu cesur ve ablgan ve lakin gO
ze girmiyen cenerala bir it yap
maga kudret ve tevk verecek bir 
teY yapmamlftl. 

Roma konferansmm Selanik 
cepheai hakkmda verdigi netice 
au suretle tasvir oluna bilir: Yu-• 
nan hiikumeti miittefiklerin iilti• 
matomu teraitini ifa etmemek ar• 
zusunda bulunmakla beraber bu 
'eraite tedricen riayet etmek meoe 
buriyetinde kalmttbr. 

Briandm nat1kaperdazhk zaferi 
Lakin Setanik cephesinin yeni

den takviyesi meselesi hakkmda 
bir karara gelinmemi~tir. Kon
feransm ikinci giiniiniin sonunda 
Fransa batvekili M. Briand parlak 
bir nutuk irat ederek yeniden Se
lanige iki fuka asker gonderilmer 
si i~in miiheyyi~ bir lisanla bizo 
niyaz ve istirhamda bulundu. 
Umriimde hi~ bir konferansta hi· 
talbetin bu kadar ekmel bir nii• 
munesini ititmemittim, 

Bu parlak nutuk nisbeten ku• 
!riik bir odada ve on iki kiti oniin
de soylendi. 

M. Briand oturdugu yerde nut· 
kunu soyledi. Sesi, evza ve hare
kah, tavtrlart mebusan meclisin
de soylenen bir nutukta oldugu 
gibi hitabet kudretinin biitiin te· 
rait ve evsafm1 haizdi. Dramatik 
bir kuvvetle nutkunu soyledi. Boy
le oldugu balde nutku gizli icrti
malarda soz -soylemek icrin cari 
olan usullere mubalif degildi. 

(Arkast var) 
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Leblebici Horhor Sinema haberleri 
ltalyan sinema 

miinekkitleri ne diyorlar? 

* Ge~en kif telll'tmlzde fran· 
s1zcaa1 gosterile11 Malo iilminin 
almancas1 Romadl\ 18 ll.yda:qberi 
gosterilmektedir. Bu fiiimde Eli
sabeth Bergner ile Rudolph For,. 
ter bat rollerl yap1yorlar. * HoJandada, Holandaya alt 
buyiik bir filim y~plUD'M}tl r. 

Venedikte Lidoda Ekselesyor 

isminde buyiik bir otel vard1r. Bu 

otelin lokanta ve barJDdan bafka 

hususi plih ve einemas1 da mev

cuttur. Bu sinemada yaziD her 
memleketin en gi.izel fi1imleri gos• r 
terilir. 

Bu sene Ekselesyor otelinde 

Tiirk filimi olarak Leblehici Hor

hor gosterilmittir. Filim hakkiD

da ltalyan gazetelerinde ~Ikau 

yaztlar iyidir. Miinekkitler, bazi 

kuaurlarma ragmen filmi iyi bul

mutl~rdir. Bil!hassa Feriha Tevfik 

b~m1m ~ok 'hegenilmittir. Miinek• 

kitler .kendisini Avrupa ve Ame

rika artistlerinden farks1z hulu-o 

yorlar. 

Sinema milnekkitleri «hu fllim
de fazla m\Uild yerine biraz da· 

ha bareket olaaydt lrusursu~ bir 
• 

filim denilebilirdi» diyorlar. 

... 

/ "' 

I 
/ 7 

I f 

Hollhrut&ln gene) Gc; yaldiZI aatda Sally Aller• O~t.4tl&l~ 5.ety 
Furnesa, aolda eenewleve aarrett 

Ge~en h&tta ve.fat eden Amerlkall methl.lll' I<C>n'1f1~1rl 
r-~~:!1 l' .. !=r!= r:!r:-~s•er 

* Methur Fransiz artiati Saclia 
Guitry, Puteur iamlle yazdlit pi .. 
yeaf filim olarak yapacaktlr. * Almanyr.da eakl eairler eaa
rete ail bir filim yapiyorlar. Ffl· 
mtn iaml cSlllhsi:a muharebo» cUr.. * Frauada Delit.r i•mlnde ko
mik btr fUim Qevnllror. 

Ahlak miicadelesi 
Mae West Hollivutun en 

namuslu kad1ntl 
1\merikada a~dt filimlerin or

tadan kalkttitnt ve ~Wd fllim
lerin raibet bulmaia Latlad•imi 
~ende yazmttttk. Bu cereyali 
iizerine lbiitiin Hollivut artistleri 
hirer ahlik mucahldi halini alm•t
lardtr. 

Amerikadaki ahlik cereyan1 fl· 
limlere inlaitar etmekle kalmiya· 
rak artittlerin huau•t bayatlarana 
Cia tetmll edilmittir, bunun l~in 
biitiin artlttler m«imkiili otduiu 
kadar aaf aorilnm.ek ve kendlle
rine taraftar kazaiimak l~in ~ali:. 
tiyorlar. 

Hollivut artistleri araainda ha· 
yah en g{irilltiiUi g~mit olan Ma• 
:W eattir. Bu arti~tin ~virdiii ff. 
limler de blr ~ok dedikodulara ae-
bep olmuttur. Yeni cereyan 6ze
rine Mae Weat kendisine taraf-
tar bulmak liizumunu anlamtt v~ 
~k kurnazca hareket etmittir. 

ArHst birdenbire dindar Lir ka
C:ltn hali takmmtf, kiliselere de
~ama, papazlarla doatluiu alklat
tirmaga batlamiftir. Kiliaelere 
bolca para 'da verince biitiin pa
pazlar bu artistin tarafiDi tut
mutlardir. Aberdeen peskoposu 
Mae West i~in diyor ki: 

«Bunun kadar namuslu, iyi 
kalpli ve alicenap bir kadui az 
bulunur. Bot vakltlerinde 'daima 
kiliaeye gelir. Ne aigara, ne C:le 
~i i~er. Daima itile mefllll olur. 
Biitiin artistler Mae Weati niimu
ne ittihaz etmelidfrler.» 

Bu kadar ahl&kh bir kadm olan 
Mae Weate yeni bir filimde Ma
rie Antoinette roHinii yapmast 
teklif edllince her teyden evvel 
fU suali eormuttur: 

- Bu liadtntn ka~ itigl vardt?!. 

* ltalyada «Colde kartallar» 
itminde tayyareciUge ait bir filim 
~vriliyor. Filim rrablusgarpte 
~evrilmektedir.' 

HolllvuHa qevrllen yenl b_lr 
revO fUmlnde oyn1yan gencr 

artlstlerden blr k1sm1 

·* Pariste Altmdan bir adam is
minde hir filim ~evrilecektir. Fi
litnde Harry Baur, Suzy Vernin, 
J.esseline Gael, Colette Dorfeuille 
ba! rolie~i yapacak)archr, 

Sahife I 

Asri kleopatra 
Anita Page nihayet 

evlendi 
«Asri Kleopatra» ismi verilen 

Hollivutun meshur yildizlarmdan 
Anita Page nihayet evlenmi~tir. 
Artist simdiye kadar bir ~ok ta-

' ' lipler ~1kttg• thalde, evJenmege birt 
tiirlii razt olmuyordu. Bunun se
bebi evlendikten hir miiddet son• 
ra bo~anmaktan korkmas1 idi. 

24 ya~mda olan Anita nihayet 
Herb Brow isminde bir bestekii
la evlenmi~tir. Bestekar bundan 
evvel iki defa evlenmis ve bosan-

' . 
m1~tl. Bunun i~in bu defaki izdi-
vacmtn da ~ok uzun surecegi iimit 
edilmiyor. - ---* Gen~ Franstz artis tl~v ·"1a~n 
P ierre Brasseur ve Edwige f:;o·ril
lere «Beyaz ve siyah» i r~·nde 
·hir filim ~evirmege ~a~lar:~·~!ar-

cl•r. 
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SARAY ve BABiiLiNiN iCYOZD PATRON 
------ BDrhan Cahit 

Yazan: SULEYIIAN KANI ~ TercDme, iktlbas hakk1 maht'uzdur ~ Tefrika No. 338 

~------------------------------~·~----------------------1 
Ali Suavinin Avrupaya ka~mas1 ve 

,. 
·Didis, Grevs ve Lir iki yatli 

vi'lki ma~1 yapmayi tercib 
ederlerken kad1nlar1n hemen bep
ai .filclere taksim oldular. Suat 
Rahmi lbiraz ileride, ~ak, aik 
yaprakh bir mete agacmtn altma 
yiiziikoyun uzandi. . JOntiirklerle · aralar1ndaki ihtilif 

Sami paf& muhterem ve mer'i
yiilhahr oldugu j~in zaptiye mii· 
tiirii Hiianii p&f& Sua viyi konakta 
tevkif etmeie ceaaret edememitti. 

kaybolmut bulunduju rivayet edi-
lir.) ~: 

Ali p&fanin aiyueti yeni O,.. 
manhlar hareket ve cemiyetinin • 
viicut bulmaama aebep ve saik ol
muf olu bile bu .muanzlar1n asal 
yuvaa1 (Ceridei Havadia) degil, 
(Tasviri Efkir) idarehanesi idi. 
Cevdet p&f&DID bu .OZlerinden Ce
ridei Havadiateki iid.eba enciime
ai.Dde Ali P&f&lllD teaJrit edildiii 
anlatthyor. Ancak ben Hafaz Mut
fiiin Ali p&f&YI sevmiyenlerden 
olmakla beraber yeni Osmanhlar 
te,kilabna dahil olduiu hakktnda 
hir kayda teaadiif etmedim . 

rinda harbe ittirali eylemifti. 
Bu hale taacciip ederek harbe 

boyle ittiraki sehebini soranlara 
Mehmet bey: 

Mia Lidya termos titelerile met
. gul olduiu i~in babastntn ve ar· 

kadatlanntn vi-ski ma~lanni ida
. re ediyordu. 

T an.zimattan aonra kalem erba
bmdan tahsi maauniyete - aefy 
ve tebit tarz1nda - ilk taarruz Su
avinin tahsma olmu,tur. (1) 

(Veliefendi) cemiyeti hiikU
metcre ke~fedilince bunun tetkilin
de amil olan Mahmut Ned.im paf& 
biraderi sagtr Ahmet beyin ojlu 
Mehmet bey ka~maga muvaffak 
olmuflu. 

M1s1rh Mustafa Faztl pafa Ma
sar hidivligine nail olmak makaa· • 
dile meslekleri ne olursa olsun 
hiikumet aleyhinde bulunan gen~
leri etrafmda topluyordu. 

0 giinlerde kim ltiikilmet aley
hinde tenkitte bulunsa yeni Os
manhlar luzbandan addolunur, 
balk araamda (Jontiirk) diye ya· 
dedilirdi. 

lptida gen~ ve yeni Osmanblar, 
sonra Jontiirkler muhalefet yo
lunda en ziyade Avrupada ve son· 
ra Mas1rda birler.enlere ve yerle
fenlere, aralar1nda fikir ihtili.ft 
olsa bile ~mel ve hedef itibarile 
kalemlerini kanunu esasiyi iatihaal 
i~in ne,riyata hasreyliyerek ~-

Cevdet pa~an1n Abdiilhamide htanlara deniliyor. 
takdim ettiii maruzabnda bu mu- I Ali Suavi de laiikilmetin miinek-
halefetle,- Jontiirkfiik harcketini kitlerinden idi. .f akat o dijer 
bir tuttuiu anla~.1layor. C.en~ Osmanlalar gibi Franstz (Jan 

Cevdet paJ.• Joatiirkluk hare. Piyetri) mektehinden deiildi; 
ketini uyandarmaia Ali pafayi medrese yeti,mesi idi; Gene; Tiirk-
miisebbi.p goster.ir: lerle mesaisini tevhit etmiyerek 

[Sadaret mektubi hUiefasiDdan miistakillen hareket ediyordu. 
HafiZ Miitfik D&DIIDda cayet ze- Pek gen~ Y~flDda temeyyiiz ey-
ki bir zat var idi ki tiir ve intada lediiind " talel.ei iilam araatnda 
manendi yoktu. Bu zat mektubi (kii~iik boca) diye tohret kazan· 

odasmda miistahdem ve meri usul mlfb. ~ 
icabmca amedi hiilefabima nam· ccUlemayi resmiye:& kendisinl 
zet idi. ~kemiyorlardt. Kaatamonuya 

Amecli odasmda bir yer miinlaal nefyi hususunda cami derslerin· 

lei 
den miiteeuir olan bu ulemanui 

0 u. lliikU.me:t nezdiade aaayeti de az 
Ali P&f& keadi daaaadt Satiltad muessi7 olmamtftl. 

diD DeJi ( altma daire miidiirii ol· 
lllUflur) memur ediverdi. .~ Ms&Jrlt Mustafa Fazd p&f& Su-

aviyi de yan111a alaaak istedi; oau 
Haf1z Miitfiik buadan miitees- Cia Avrupaya davet etti. 

sir oluak aaektubi kalemiai ter
ketti. CerMiei Havadia serkitabe- Ali Suavi Kastarnonudan lne-
tiai • tahrir laeyeti miid.iirireti • Loluya indi; bir Fraaa•z vapura· 

na Lindi. Vapurda kendiaini ta

- Mademki bu memlekette ya· 
flyorum, bu memleketin boyle bir 
giniinde elden gelen muaveneti 
if a etmege de mecburum! 

Cevabtnl vermifli. 
BOyle fazla inaaniyetperverane 

dii{liinceler Suavinin niimayitli 
milliyetperverane fikirlerile kay·. 
D&famazdt. (Arkaai var) 

Bir doktor 
(Bat tarafa 8 i.nci aahifede)' 

haata bakicllari, ve eczactlar, ve 
~rontgenciler .gi·hi yarduncslarile 
hastalar1n1 daimi bir iimit havasl 
i~inde yatatmaya ~ahtmak aure· 
tile her halde .onlartn ve insanh· 
ian haynna ~al~mif oluyorlar ... 
Meslekleri icabt doktorlar bir ~ok 
aile s1rlarma agi.h olurlar ve bun
Jar konsoltasyon odutndan dttart 
~lkmaz. Bu itibarla doktorlar ~ok 
a~ak vicdan yiikleri altana girmit 
bulunuyorlar. Bundan batka dok
tor zengin, fakir berkeain yardt· 
mma ko~magr bir bor~ bilir, zah
metinin, emeginin miika.fabm tak
dirde hi~ bir ol~iisii yoktur. Onun 
hizmeti ne .metre ile, ne tak.ai ile 
ol~iiliir. 

John Colliernin meshur bir tab-
' 

loau var: «ldam kararu> ismini 
t&flyan bu tablo:l.a lha.lcikati haa
tasma soylemege karar veren 
doktorun ~ehresindeki .tzbrap ve 
stk1nb alametleri ne kadar mani
-dardu. Bu kararl oirenince has
t a ne yapacak . . . Georg Zimmen
manm yapltgl gibi baratuu i~i ve 
f&rkl li~nde ai bitireeek, yokaa 
bu J.aberi siik.Un ile .mi kal"fllt• 
yacak, yabut ta biiabiitiili muha· 
kemesini, itidalini mi kaybede-
cek... A. Nulla ildirar ile ~lin ceridehaaeaiu 

postu eerdi. ..,.anlar olduju i~in Anadolu ka- H k• 
vai•nda bertakrip iple aarkma- e I m 0·· g" u·· tler·l 

Vaktin idebaai Latina toplan- rak bir kay1jaatlach; karaya ~ktl. 
da. Ceridebane bir iideba eDCiime- . BeyoilWula JO.tiidderin miil'fldl (Bq taraft 5 inci sahifede)' -· 
ni ,daha dojnuu pmahharen Joa- · ve himia.i Jan Piyetrinin (Kurye eden ve htfzsssthha kavaidini iyl 
tiirk nam•na alan ~~ere bir yu- . Doryan) idarebaaesiae varch. Pi- bilmiyenlerde husule gelen artza· 
va oldu. i yetriain delileti ve Frana& ae- lart izaleye ve aaahi muvazeneyi 

Bualar pek miintiyaae ve mahi- fareti vesatetile AYrupaya ka,. temine kifi gelir. • 
rane bentler ve iphamh f1kralar t1. (2) Giinet ve deniz tedavilerinde 
yazmaga batlamalarile Ceridei Bu auretle 0 da yeai Oamanli- biitiin kavaide riayet edilmekle 
Havadis evvelkinden ziyade fOh· . lara kabfb. Fakat az nriiddette beraber f.ahsm tabammiil kabili-
ret ve itibar buldu. · hh · ikl. · d onlardan istiakal gerclU. 0 da bun- yeti, yaft, .a1 ab ve tmtn ere-

Sonra Haftz Miitfik felege kiia- lardan bir~iun•n llareket tarz- cei tesiri miihim rol oynar. 
tii. lf.retin ~okluiu yiiziinden cii· 1\lnlll bejet~~~~iyordu. Hiilaaa yaz mevsiminde, deniz 
nun gibi bir hal getinJi. : iklimi, deniz kenartnda, IU Ve. aij. 

Mahmut Nedim pqaain biiyiiiC 
10 

Likin onun tak•au aeae Ceride· biraderi ve teliJ'&f, poala naztn net tedavisi stbhat i~in en degerU 
7i idare ederlerdL aaisr A.bmet $ikrii beyin oilu ve zevkli bir vaattadtr. Hele &ii· 

r:.:. "l H f M"' f•w• L • neti bol ve deniz iklimi bulunmaz· 
~~· a IZ Uf lglll aanestne Mehmet Emin bey alyaben muha· • de d" 1 aiizellikleri haiz olan memleket1·· 

~aae e r 1• keme netic.eainde lstanbulda eye- • 
V 

IL- 1 ·1· f 1 mizde bu tedavi ve sthhat kaynak· 
ei.WIIl A 1 paf& maru usu e ni Oamanblar fesat cemiyetinin:D 

hal
.£ 1 k d d lariDdan hekim nezareti altmda: 

mu 1 o ara dama IDI ame I reiai a1fatile idama mabkUm ol-
od d

. H f M f" ve bir metot dahilinde iatifade et• 
asma memur e ap a IZ iit I• muttu. Buna ragmen babasiDin tir-.... "'d · 1· • mek biiyiik bir kazan,.br. 

Yavat yavat bu .,ukaek tepe
deki aia~hia deriD siikUnet ~ok
tii. Ogle yemeginin verdiii agtr· 
bk file sahneaklara dagtlanlara 
tath bir uyku getirdi. 

Viski ina~t arbk gevtemitti. -
·Mister Grevs piposunu yakmtf, 

arkaatnl bir aiaca dayamtf, goz
leri yar1 kapah, keyifleniyordu. 

Uzun yath in.aanlarm zevkinde 
ve eglencesinde bile viicudu din
lendiren ve kendini dinliyen bir 
arzu vard1r. Onlarm netesi viicut· 
lart bir koteye dayandigt, karm· 
Ian doyduiu ve arzularl yapalch· 
i• zaman gendini gosterir. 

Mister Grevs te o kadar aporcu 
olmastna ragmen arttk zevkin bu 
ihtiya~ teklini benimsemege bat· 
lamrtti. 

~imdi o, piposunu ~eke ~eke 
tath bir mahmurluia dalarken 
mis Lidya termoa ti-telerini topla
mtf, otekiler gibi sieste yapacak 
kuytu ve golge bir yer arayordu .• 

Suat Rahminin al~ak mete aia· 
ctnin golgesine aigtndtgtni toriin
ce orasmt tercih etti. 

Delikanh uyumuyordu. 
Y erden ot, yaprak par~alari 

lopluyor. Bu.&ar1 karmc:alarm a~ 
tagt deliklere dolduruyor, eileni· 
y'ordu. 

Birdenbire keskin bir kolonya 
kokusu duydu. Ve emeaine iki ii~ 
au damlast dii,tii. 

Batmi kaldtrdtgl zaman mia 
Lidya ona giiliiyordu: 

- Kolonya ister miainiz Suat 
bey. Serinlik verir. 

Ve ayakta, elindeki titeden ba
fiDa bir · ~ok damlalar diitiirdu. 
0 yeter dedik~ luz botalbyordu. 

- $imdi ·bir de tarak isterai
niz, dedi. Sa~lartnaz blrilbirine 
kantmlf, ve orme Jar ~ntaam-
i:lan ~tkardtit tarai• uzatb. ,. -

- UyumadlDIZIDliDial 
1 Ge~ ka, ttpkt Oll1lll Phi yi
zukoyun ona cloira J'eN uzamr
ken cevap verdi: 

- Uywaak i~n daha ~ok ydl· 
m1z var zannederim. Hyle deiil 
mi? 

Suat Rahmi tarait ceri verir
ken muayene etti: 

- $ak bir tarak. Her halde 
Londra mal• olacak! 

- T ahmin ettiiiniz aiobi... Be-
iendinizae ahn1z. J. 

Suat Ralami bozaldus f 
'!w - 0 makaatla .OylemeC:lim mis. 
Zevkinizl takdir ettiiim ~ia. ! 

- Nezaketinize te,ekkGr ede
rim. Fakat madem ki Lu kii~~ 
,ey zevkim hakkmda size bir fl. 
kir verdi. Ben de onu aize hedl· 
ye ecliyorum, -kabul etmez misi• 
niz? g1 mag ur etb ve emsa ana giicen· pen'e ~tkard•itnl baber almaai 

7 

dirdi. Dr .. lffet Nalm 
iizerine cizvit papaat ktyafetin· Bir gen~ ktzi:lan hediye almayi 
de lstanbula girmekten ve on bet Sanayicll habrmdan bile ge~irmiyen Suat lstanbulda Jontiirk efkirmi 

uyandtrdt.] ·if' 

(Haftz Miisfik efendinin hal· . 
veti tarikatine ve .methur 'eyli 
Kua{.adah Ibrahim efendi hiilefa· 
smdan Botnak Tevfik efendiye 
intisap ile bilahare kendisine cez
be artz oldugu ve bu halile Hin
diatana seyahat ederek ortadaJI 

giin kalmaktan ~ekinmemitti. Bu Rahmi miitkiil mevkide kalmttti. 
Ankaraya gormedin ml? 

hadise de gosterir ki Mehmet bey Cumhuriyet bayrammda ael· Mia Lidy'a onun tereddiidiinil 
nefsini tehlikeye atmaktan ~eki- lacak sergi miinasebetile yapiia• goriince taragt elindeli ald• ve 
nenlerden deiildi. cak tenzilatb tarifelerden istifade delikanhnm mendil cebine koydu. 

Prusya • Fransa muharebesln:- ederek yenl Devlet merkezinl - 0 art1k sizindir. Onu kul· 
Cle ziibaf askeri ktyafetinde fesli mutlak g6r. Hem ziyaret, hem lan'irken bugiiri konuttuklarlmtzi 
ve f.&lvarh olarak Franstz orduau· ticaret 1 habrlayinlZ. IBir gen~ ktztn ne 
na miiracaat etmit, Franstz aafla· Millt iktisat ve tasarru/ cemigeti hediye vermeai, ne de almaai 'dol· 

----------~(_l > __ ll_au_i_~a_t_< _ta_r_il~liy~e~·--__________ L__:(2~) ~H=a=d=is:at:•~~~rl:hi~Y:'·~--------·--~~-~~~~~~~~~~~~:::::::::::~:·~jl~ru~~=a~~~bn::a::z. Fakatbeaof~ird• 

yim ki bugiinden sonra araml%• 
daki diostluk 'boyle telikkilere 
ehem'miyet verdirmiyecek kadaJ: 
samimi olacakbr. 6yle degil mi? 

- ~iiphe ·mi var? 
Gen~ kxz dallar araatndan si· 

ZIP yiiziine kadar gelen giinet 
parc;asmdan kurtulmak ic;in b-.t· 
nt bir kolunun iizerine .koydu. AI· 
tm gibi sac;lar1 giine,ten yana ya· 
na bronz haline gelen yiiziine dO
kiilmiittii. Bu sari sac; demetlerl 
arasmda iri yetil goz bebekleri 
ne kadar canb goriiniiyordu. 

tigle stcagmtn verdigi k1zgmhk 
ve tokluk onun da •iDirlerine teo
air etmi,ti. 

Viicutlan aksi istikamete oldu· 
iu halde ba,Iart biribirine o ka
dar yakmd1 ki arastra nefe:.Jeri· 
ni paylattyorlardt. 

Hafif riizgi.r arastra strtla
l'lnt yalaytp g~iyor. Aiustos bO
cekleri ktsa, gayri muayyen fast· 
lalarla konufuyorlardt. Yerde ezil• 
mit yaban nanelerinin vahti ko
kusu, uzaklardan gelen yeni bic;il
mit ekin ve ·harman kokularma 
kanftyordu. Mis Lidya bu i~in i~in 
konut:an tabiatin sesini bir zaman 
dinledi. Sonra gozlerini ktviicrm· 
landtran bir sinir ve kan bareketi 
ile soylemege basladl: • 

- t>mriimiin en tath heyeca-
mnt bugiin tatbm Suat bey. Size 
maglup olacag•mi itiraf ederken 
tzllrap duymadtm degil. Fakat bu 
tzbrapta o kadar tath bir Iezzet 
vardt ki! 

Ve onun cevap vermedigini 
goriince devam etti! 

- Biliyor muaun. Suat bey. Ara
m.~zda o ~etin apor miicadelelerin .. 
de ne kadar huslamyor, sana ne 
kadar ktziyordum. Fakat her mag .. 
lubiyette artan fbu htncm boyle bir 
anda gururumu da suriikleyip 
gotiirecegini hi~ tahmin etmemiy 
tim. Son giin, bani fU Hisar me· 
zarhgmda dolatbgtmtz giin ken
dimi sana o kadar yaktn buldum 
ki! l 

Bir eli ~nesinde, oteki elile 
yerdeki otlan . oktar 1ihi karttll• 
r1rken devam etti: 

- Baham bir hafta evvel aiz.. 
den bahsediyordu. Kadlkoyiin
Cie bekir 'hayatl g~irdiiinizi oi· 
'l'eaince aizi Bebeie daYet i~in 
tereclclit etmedim ve bunu kabul 
ettiiiniz zaman lbilseniz ne kadar 
eevindim. Sizi ~ takdir ediyo
rum Suat bey. Hayalimde aradt· 
itm arkadat aiz olabilininiz. 

Suat Raluni aozleri yerdeD 
kalkmtyarak onu dialiyordu. Bat
lart biribirine o kadar yalundt ki 
aras1ra eaen hafif riizgir Lidya· 
mn sa~larmdan aytrd•i• albn tel
Jeri delikanlanm aloma ~rpa

yordu. 
Etrafta aes kesilmitti. 

?. • 

1 Ve onlar ideta dinyaya gore~( 
ilk iki inaan gibi, Ademle Havva 
aibi yalmz kalmatfanb. 

Ve Havva cinai cazibeainin bii
tiin avlaylCJ kun-etlerile Ademin 
taJaUDIIU cCizmeie ~&hflyOrdu. 

Seai titriyerek devam etti: ~ 
- Pazar giinlerini ne beye

canla bekledigimi tahmin ede
mezain. Hemen her hafta boyle bi~ 
grup gezintisi, eilence.i yapmali 
i~in bahaneler, frraatlar baztrh· 
yorum. Annemin, babamm da sa• 
na kuvvetli bir aevgileri var. On
larl ve biiwn doatlarimiZt bir si• 
hirhaz gibi liendine bailadm. Bu· 
aiin kimse bizden tiipbe etmiyor. 
F akat ben dostlujumuzun bu te- ' 
kilde devam etmeainde tehlike ' 

1oriiyorum Suat bey. (Arkaat var~ 
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AKDENiZDE 

TORK AKINCILARI 
~ 

Yazan: !SKENDER FAHREDDIN Teftlka No. 1-'11 

Divan katibi tela§la i~eriye girdi: "Felaket .• Felaket .. 
Karaman beyi muahedeyi yere vurmu§. Vine harp 

var!, Sinan pa§a bu sozleri i§idince sararmt§b. 

"Onu, k1rm1z1 sakallndan 
asacaa•m • .l, 

Ahmet ve Sinana patalar Mu-
rad• bekliyorlardt. • ~1,\l;ttJI 

Miittefik ehlisalip ordularmm 
ugrad1g1 hezimetten sonra, garp 
devletlerinin uzun miiddet Tiirk
lcrle harbe girifemiyecekleri tab
min edilmek1e beraber, Papamn 
Romada giiniin birinde kilise c;an
lanna sar1larak diinyayt tekrar 
ate~lemesi muatemeldi. 

1kinci Beyaztt bu ihtimali na· 
:larr dikkate alarak kaptan pa· 
faya: 

- Donanmay1 harekete miihey
ya bir hal de bulundurunuz! 

Demi~ti. 

0 gun Murat bey samimi kana
ahm knptan paf.aya anlabyordu: 

- Venediklilerin bet on sene 
lnmJldamalarma imkan yoktur. 
Amiral (Andiriya) mn son .dar
beden sonra korsanhk yapacagl· 
m zannetmiyorum. lspanyalr {Gon· 
zalve) ye gelince, o iki yerinden 
yaralanmtf ve camn1 miitkiilatla 
kurtarm•• korkagm biridir. Kar
flmtza ba,ka hangi milletin kah
r!'manlan c;tkacak? 

Bu s1rada divan katibi Feyzul
_Jab efendi teli.tla ic;eriye girdi. 

F eyzullah efendi padit.ahm hu
zurundan yeni c;tkmtfb. 

Beyaztdm divan katibi ~ok akrl
h ve tecriibedide bir devlet adamt 
idi. Feyzullah efendiye: 

«- Padi~ahm aktl hocast .. » 
Derlerdi. Ahmet pafa, Feyzul-

1ah efendinin c;ehresinden ho~ bir 
haber getirmedigini sezmitti. 
- F eyzuiJah efendi: 

- F e!aket .. F elaket .. ! - diye s0.. 
%e ba~ladt - Uzun miiddet kan ve 
:barut kokusu duymiyacagtz diye 
sevinirken, Karaman sahillerin
den taarruza ugrryacagtmtzt akh
!lla bile getirmemi~.tim. 

Sinan pa~a Anadolu valisi ol
dugu ic;in, bu haber en ziyade onu 
telata diitiirmiittii .. Kaplan pa~a
~un yiiziine bakarak: 

- Ne var, dedi, Karaman hii
ltiimeti soziinii ve. imzasmr geri 
mi aldt? 

Feyzullah efendi bir koltuga 
oturdu: 

- Karaman beyi dostluk mua
hedesini yere ~arpmtf. Paditaha 
gonderdigi bir mektupta tekr3r 
Karaman devletinin istiklalini ts· 
tiyor. 

Sinan pat.a fAtaladJ: 

- Benim yoklugumdan istifa
de etmege kalktfMlf. 

Ahmet pa,a: 

- Ben zaten Ibrahim beyin 
knnct~ ruh.lu bir adam oldugunu 
tahmm edtyordum. Siyaaette 50_ 

ziinde durmak bir zaaf eseri diyor
lar amma, bu ltadar c;abuk soziin
clen doncne de erkek demez!er. 

Dedi. 
Feyzullah efendi fU sozleri de ., .. 

Jal.Ve ederek: 

- (Koyciik) kalesi muhaftzl 
Hamza beyi esir ald1gmt ve yeni 
••rtlart kabul edilinciye kadar 
Harnza b . K d .. w •• b.. .. eyr a raman a gogsune 
uy~k bir tat koyarak itkence ve 

tazyik altmda bulunduracagmt 
bildiren Ibrahim beye acaba han
einiz haddiai bildirecek? 

Diye giiliimsedi. Bu sozClen en 
%iyade miiteeuir olan Murat re• 
fsti. Hamza bey Muradtn ~ok es• 
ki ve samimi bir arkadaf.iydr. 

- Paditah miisaade ederse, ona 
ben haddini bildirecegim. 

Diye cevap verdi. 
Miizakere olduk~a hararetlen· 

mit, kaplan pafa hiddetinden kiip
lere binmitti: 

- Murat denizden, Sinan pata 
da karadan iki ordu ile Kara.ma
Dl battanbata i§.gal etmek zamani 
gelmittir. Bu i~ hile ve muahede 
ile halledilemez. 

Sinan pa,a: 
- Kaplan pa~amlZ dogru soy

liiyor, dedi, demir tavmda dovii
liir. Padif.ahtmrz ne fikirde aca· 
ba .. ? 

Feyzullah efendi ikinci Beyazi
dm bu ktfl harpsiz ge~irmck niye
tinde o)dugunu soyledi. 

- Efendimizin istirahate ~ok 

ihtiyact vardtr. Harp ve darp ile 
me,gul olmak istemiyor. 

- Kendisi harbe iflirak edecek 
degil ya. Bu iti biz kolayltkla hal
ledebiliri~ 

0 giin sarayda verilen bu karar 
Turk tarihinde miihim bir yer 
tutmuflu. Uzun aenelerdenberi, 
daima bir diitman gibi, Tiirklerle 
f1rsat bulduk~a bogutan Karaman 
devletinin ortadan kaldtrtlmast 
takarriir ettikten sonra, Feyzullah 
efendi bu karart miinasip bir za
manda padif.aha arzedecekti. 

ikinci Beyaztdm bu miizakere
nin verdigi neticedea memnun ka
lacagr tiiphesizdi. <;unkii Beyazt
dm agzmdan bir kac; de fa: 

- ~u herifi ortadan kaldua
madik ... 

Dedigi ititiJmi~ti. 
Feyzullah efendinin padi,aht 

bu hususta ikna edecegi ve kif so

nunda ordu ve donanmamn Ka
ramana hareketi iimit ediliyordu. 

0 gun saraydan dagiidtklart za
man Murat bey memuliin hilafma 
olarak ~ok sevinmi~ti. Ba,ka bir 
milletle harbe tuluf.mak istemedi
gi halde, lbrahim beyle doviitmek 
ve karftla,mak ic;in kendisinde 
kuvvetli bir arzu ve temayiil du
yuyordu. 

«- Ibrahim beyi talih elime 
dii,iirdii .. Fa kat, ftrsattan istifade 
edemedim. Bu sefer elime diiter
se, onu, krrm•z1 sakahndan gemi
nin sancak diregine asmak bor
cum olsun! » 

Diyerek yumruklarrm stkryor
du. Eger padi~ab: 

- Haydi, donanma hareket 
etsin .. 

Diyecek olursa, Murat derhal 
donanmamn haflna ge~ecek ve hie; 
bir fey diitiinmeden yola f:rtka
caktx. 

Bu hadise, Muradm yillardan· 
beri uyuyan keyfini uyandumifh. 

r (Arkasi var) 

AKBA mUesseseleri 
Ankaramn modern tilrk~e 

fransJzca ve ecnebi Jisanlarda 
kitap, gazete, mecmua, fotograf 
levaztml ve modellerini temin 
eder. 

lferke?J: .Maarir v(!kfileti kar~1SlD· 
da telefon 8877 

~ubesi: Samanpa7.ar~nda 

Radyo 
16 Aguatos per§embe 

latanbul : 18,30 plak ne,riyatt, 19,20 
ajans haberleri, 19,30 ')"Gr~ musilr.i net~· 
riyatl: (Kemal Niyazi, Azrai b-.yler Y_e 
Hayriye, Miizeyyen han1mlar), ~ J ~e
lim Sm1 bey .taraf1ndan ~onferans, 
Z 1,~0 Nurullah ~evket bey tarafmdan 
taganni ve etudyo orkestras1. 

Var,ova ( 1345 m.) - 20,1 S oda 
musikiai, muhtelif, 21,12 plak, 21,50 
baberler_, 22,12 eoliat konaeri, 23,1 S. 
dans musikisi. 

Biikref (364,5 m..) - 19 hava ra
poru, 19,05 kan~1k konaer, 20,45 bir 
perdelik paly.ac;o operasile Cavalleria 
Rusticana operas!. 

Pe,te (550,5 m.) - 21 mizaht 
ne,riyat, 21,45 haberler, 22,10 plik, 
23,05 opera orkestrasJ, 24,30 caz ta• 
kim I. 

Viyan{l (506,8 m.) - 20,55 Viya
na musikisi, 22 konser, 22,30 aktiialite. 
22,45 c;ift keman konseri, 23,30 ha
berler, 2.3,50 gece konseri. 

17 Agustos cuma 
Istanbul : 12, 30 plak ne{lriya h, 18,30 

plak ne~ri)atJ, 19,20 aJ&J!S haberleri, 
19,.30 TUrk musiki ne~riyat1: (Ekrem, 
Ru,en, Cevdct beyler ve Vecihe, Ne· 
dime, Nazan F eridun hammlnr, Ovrik 
efendi), 21,20 ajansve borsa haberleri. 
21,30 radyo orkestras1 tarafmdan hafif 
musiki. 

Varfova ( 1345 m.) - 20,15 dans 
plaklart muhteltf, 21, 12 aenfonik atiid
yo konseri, 21,50 haberler, 22. 12 aen
fonik konser, 23 Foyton, 2.3,15 dana 
musikisi. 

Pe,te (550,5 m.) - 21 Pe~te kon· 
ser orkestras1, 22,50 dans musikjsi, 
23,.35 kcman konseri, 24, 15 ~ignn ta
kJml. 

AK~AM 
llan tarifesi 

Sahife 

1 Santim 
2 > 
3 » 

4-5 :. 

KunJf 

400 
250 
200 
100 

1~ enhifelerde > 60 
30 Son ilan sahifelerinde L ,. 

Biray ifinde 100 •antimclen 
lazla ilan verenlere hususi 
tenzilatlt tarile tatbik olunur. 

Mektep ve ne,riyat, dogum, ni,an, 
a'kit, te,ekkur ve olum, icra. tapu 
ve mahkeme ilanlan i!;in hususi 

tarife tatbik lunur. 

Go.zetemizde ne,redilecek 
ilanlar i~in miiracaat yeri: 

illncthk kollektif §irketl 
Ankara caddesi. Kahraman 

zade han. Tel. 20094-20095 

AK~AM 
Abone Ucretlerl 

Tilrkiye .rcnebl 

SENELlK 1400 kuna, 2700 karat 
6 A YUK 750 » 1450 a 
3 AYLIK 400 • 800 » 
1 AYUK 150 » 

Posta ittiharlma dahil olU1ayan 
ecnrbi mcmleket!P.r: Sene!1~i 
360(), alu ayhga 1900, or; 

ayl1ga 1000 kuru. tur. 

A<lres t eiJdili fqin yirmi be'? 
kuru~luk pul gOndermek Jazimdrr. 

f. lmul.: G!ln"-' 0(!\e 11Jodi Al:tem \'a* 
E 8,C9 10,03 5,10 9,00 12 1,42 

\a. 3,17 s,n 12,18 16;07 19,na 20,50 

FaJk SabrJ 

JIAYVANLA 
ALEMi 

I BO) tik k tada 280 sahife • 3GO ro.::im 

4 r nkli l.1vha · 8 motin 1 ar·ci tablo 

Bu merakh, e[; enceh l.atabr okudunuz mu? 
li'iyeti: 

Herycrdo 150 
kuru~tur. 

Ta~ra i~in pof'ita 

ncroU ahnma:~:. 

Tevzl ve sat.l!] merkezi yalmz: 
AK~AM KITAPHANESI - 121, Ankara caddesl, 1stanbul 

J>ara yerine posta pulu da 
gOod ere Lihrsinll:. 

~er ak==--~~~ • ·.:;·= ?ki;i,__l. aka a d_,...,.Z%~ttJ. 
bir hikAye lP'lQS ~ el a •In ,,.,.._ 

Sermet iriyari, sporcu bir cen~- - Fakat miiaaade edin. Aya~ 
ti .. Srhhatine &ok Cfiitkiindii. 0 kalkayrm da oyle el erimi bails./..} 
tlCp.m Yalovamn methur Biiibiil stniz ... 
iuvasmda biraz ·dolathktan son· 
ra erkenden otele dondii. Odasi· 
n.a ~ekildi. Hava kararmitti. Oda
·ainm oniinde giizel bir balkon var
ch. Balkon kapiSmi a~h. Elektriii 
kiatt. Karyolasma uzandt. Elle
ri batmtn altmda, gozleri tavan
da diitiiniiyordu. Yavat yavat uy
kusu geliyor, gozleri agtrlattyor
du. BOyle erkenden yemek ye
yip, erkenden uyumag1 idet edin
mitti. 

Gozleri aheste aheste kapamr· 
ken kulagma bir gicirh geldi. 
Odasmtn kapumt kilitlemegi 
unutmu~tu. Kapt agtr agtr ac;tldt. 
Sermet gozlerini a~ll. Gelen kim
'd•? 1 •••• 

Otelde hi~ bir tamdtgJ, hi~ bir 
ahbab1 yoktu. Kaptda ince, narin 
bir kadm golgesi belirdi. Serme
tin merakt biisbiitiin ziyadelef· 
mitti, esrarengiz kadm kim ola
bilirdi. 

Yathgt yerde 6anki uyuyormut 
gibi yaparak gozlerinin biitiin dik
katile kaptya baktyordu. DI~a

rJdan gelen Iftkla me~hul kadmm 
viicudunu ~imdiden iyice sec;emi
yordu. Gayet endamh, fevkalade 
miitenasip bir viicudu vardt. Ser
met i~inden: 

- Bakahm ne olacak?. diyor
du. Sakm me~ul kadm odasmt 
f&ftrmtt olmasm ... Fakat bu iimit 
edilmiyen ziyaretc;i hie; te odasm1 
tafinDlfB benzemiyordu. 

Sermet onun golgesinden bile 
dehtetli bir heyecan, telit ve 
korku i~inde oldugunu anhyor
du. Bir riizgar gibi i~eriye siiziil
dii. Gtc1rd1yan kapryt kapadt. Gii
riiltii etmemek ic;in parmaklari· 
mn ucuna basarak ileriledi. Tam 
karyolamn hattna geldi. ltte o za
man Sermet fena halde tatirdJ. 
~iinkii tam burnunun ucuna bir 

' tabanca namlusu dayandt ve bir 

ses, ince, lath, fakat korkudan 
titriyen 'bir ses: 

- Eller yukar1!. dedi. Sporcu 
delikanh hayretler i;.inde idi. 
Ttpkt sinemalarda, casus filim
lerinde oldugu sibi bir macera ge
~iriyordu. Yatttj1 yerden ellerini 
havaya kald~rdr. 

- Teslim!. dedi. Teslimim!.. 
$imdi yart karanhkta onu iyi

ce sec;iyordu. Yuziinde siyah bir 
maske vardt. Koltugunun altmda 
bir tomar ip duruyordu. Sermet 
kendisine «eller yukarn> diyen se
si ve bu maskeli yiizii tantyacak
lt. Bir tiirlii kim oldugunu kesti
remiyordu. M~hul kadm koltu· 
gunun altmdaki ipleri a~h: 

- $imdi ... dedi ellerinizi bag-
ltyacagtm .. . 

Sermet cesur bir delikaah idi, 
sonra karttsmdaki maskeli ka
dtnm korkusu ona adeta bir zevk 
vermegc ha,Iaml'b: 

- Kuzum .. dedi. Bir Amerikan 
filmi mi oynuyoruz .. 

Maskeli l:adm hiddetlendi: 
- Vay ... Benden korkmuyor 

musunuz? . .$imdi 11imdi tabanca
yr patlabnm. ifle parmag1m te
tikte ~ekiyorum ... 

Sermet csahte bir korku ile: 

- Aman nman .. Bana ktymayi· 
n1z ... Korktum. Fen a halde kork· 
tum!. 

Diye yalanct lbir telaf gosterdi. 
Fakat bundan daha fazla eglen
digi zamam bilmiyordu. 

Maskeli kadm tekrar etti: 

- Size «ellerinizi baghyaca
gim» diyorum .. ; 

- Haydi bakahm. Dakika «1 
~irmemeli... Yokn ... Htmmm .. j 

Hie; takam yoktur. Hemen tetii\ 
~eke rim. 

Sermet ayaga kalkh. Gen~ ka.1 
d 

A 
ma ellerini uzattt: 

- Buyurun ba.ilaymtz ... 

Maskeli kadrn titriyerek ipi il,,· 
mik etti, eonra bu ilmiii Serme.i 
din hileklerine ge~irmek i~iri' 
uzandt. Fakat bu esnada Sermet 
onun elindeki tabancay1 kaph. 
Elektrik diigmesini a~h. Maskeli 
kadrn miithit Lir korku ile kana•! 
penin iizerine )'lgtkh. Sermet onuf\ 

yanma yaklatarak maskesini ~·· • 
kardt. 

Delikanh hayret1er i~inde idi. 
Maskeli me~ul ziyaret~i bititili 
dairede oturan gen~ ktzlarm en 
giizeli idi. Ka.~ kere balkondaii 
onu uzun uzun aeyretmifti. 

- Ne ar1yorsunuz burada?. 
Gen~ k1z telittan nerede iso 

aghyacakll: 

- Vallahi taka yapttm Sermet 
bey ... Billahi faka yapllm. Bir 
daha diinyada yapmam... Sizi 
arkadatlarla uzaktan iriyar1, guc;· 
Iii kuvvetli gordiik. Balkonda hep 
jimnastik yap1yor, adalelerinizi st'.. 
ktyorsunuz. ~ok cesur bir baliniz 
vard1. Ben iddiacJ bir ktztm. Ar
kadatlanm sizin hie; kimsederi 
korkmad1gmtzt aoyliiyorlar.dt. Ben 
iddia ettim: 

\ 

- Onu korkutur, koca viicudile 
elini ayagmt baglar, odasmdaki 
dolaba tikar1m!. diye iddiaya tu
tuttuk. Sonra bu Amerikan filim
lerinde oldugu gibi hareket et
mek bana tuhaf bir beyecan veri· 
yordu. Giiya sizi yakaJay1p, kls
tnvrak baghyacalc fU dolaba b· 

kacakhm ... 

Sermet iri viicudile bu narin, 
ufak tefek krzm yanma oturmUf• 
tu. Onun sozleri ho,una gidiyor
du: 

- Beni bu viicudumla siz fU 
kiic;iik dolaba llkacaktm1z ha ..• 
Buna kahkahalarla giildii. 

Gen~ ktz hiddetlendi: 

- Beni o derece kuvvetsiz mi 
%annediyorsunuz. Elimden taban· 
cay1 alm1ya idiniz pekal.i bkar· 
drm da... diye meydan okudu. 
Onun bu bali Sermedi biiabiitiin 
giildiirdii. Delikanh giildiik~e 

gen, ktz kiiplere biniyordu 
Sermet birdenbire ciddilesti: J . 
- ~imdi ben sizi n~ yapay1m?. 

Htrstz diye otel miidiiriine teslim 
.edeyim mi? .. Ha ... Hem bana ta· 
banca ~ektiniz. Bunun cezast ya 
idamdtr, ya miiebbet hapis. 

Gen~ k1z dehtetler i,inde kal
mtftl. Sermetin ellerine sartlarak 1 

- Diinyada bir daha yapmam!. 
diye yalvar1yordu. 

- P.eki ben de otel miidiiriine 
haber vermiyecegim ... Amma he• 
ni fU kiic;iik dola.ba nes1l hkacak
tmtz. Ona akhm ermiyor. ~ok 
korktunuz. Size bir likor vereyim 
mi? Giizel tekerler de var. 

Gene; ktz genif bir nefes aldr, 
tath bir giiliimscyi,Ie Sermede 
ibaldt. Bir saat sonra elinde mas
kesi Sermetin odasmdan ctkh .Ar
kndaflan onu koridorda heyecadl. 
Ia bekliyorlard1. Hem en sordu: 

- Ne oldu? , l 

- Ni,anlandtk!. Hem en evle-
necegiz ... 

Sermet hakikaten dolaba gir
Bir yzldzz 
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Can kurtaran 

Ba alet ile, kazaya ugnyan tah· 

ielbahirlerin mii.rettebatt, kimse-
nin yardumna ihtiyaflart olma· 
dan, imdat beklemeden, kendi 
kendilerine suyun yiiziine ~tkabi· 
leceklerdir. 

Aletin tecriibeleri yaptlmlfltr. 

AK~AM 

I Reaimli I Ta.vusluk ta.sla.ya.u. ka.rga. I Hiklye I 
Karga yoldaf, hir giin yolda ta- Boynunu biiktii, gene kargala- Karga yolda~.tan bat ~evirdiler. 

vus kuyrugu tiiyleri buldu. r1n yanma gitmek iizere yola ~tkb. Kimse yiiziine bakmadi. 
Bu bulu~a pek sevindi. lf.te a'r- Kargalar1 bulunca yanma so- Hi~ biri onunla konutmadt. 

hk kargahktan kurtulmuttu. Ar- kuldu: Sade: 
tik o da tavus k utu olmuttu• - Ben geldim kardetlerim.. - Defol yanimtzdant 

Hemen tiiyleri kuyruguna ilit- '· - Git aramtzdan! 
tirdi. 1 -Biz seni istemiyoruz! deCliler. 

Bu giizel kuyruga sahip olduk- Sahte tavus ne yapacagmt, ne-
tan sonra, adi kargalar arasmda . reye gidecegini fAftrdt. 
ya,tyamazdt. l~lerinden biri, karga yoldata 

Gerdan ktrarak, tavuslarm ara- yaklatb: 
sma kartpnak iizere yola ~tklt. - Arkadaf, dedi, eger karga-

Fakat tavuslar, aralarma sahte hgm1 hilip, olamtyacagm bir feY 
lbir tavus girdigini anladtlar. olmak istemeseydin, haddini Afwo 
Kargaya: masaydtn, sana hi~ yakt~mtyacak 

- Defol bura.dan! i:lediler. bir ktltga girmeaeydin, senden 
Karga azametlendi: yiiksek olanlar seni cezalandtr• 
- Ned en defolacakmiftm . .. Bi- mazlar, seninle miisavi olanlar da 

nim de sizin gibi siislii uzun kuy- aeni hakir gor.mezlerdi... 
rugum var. 

Tavuslar, bu budala kargaya 
iyi bir ders verdiler. Hepsi birden 
iitiitiiP onu gagaladtlar. 

Karga yoldat canmt zor kur
tardt. 

Sandt ki kargalar onu giiler yiiz
le kartihyacaklar. 

Fakat kardetleri, tavus kuyrugu 
takan kargamn azametlenip ken· 
dilerine kafa tuttugunu hattrla· 
dtlar. 

e 
Ak§am Bilmecesi 
lsim: -- ------

17 Ag,Istoe 98' 

:f. 'f.¥ 

Yeryiiziinde « Ye kiirkiim ye» 
sOzii bir latifeden ibarettir. lnsan 
kabiliyeti ile ol~iiliir ve muhakkak 
olan bir fey vardtr: AltiD semer 
de vurulsa, efek gene etektir. 

Kopek terbiyesi 

- Sahiplerinin e,yalarmi faflyan 

kopekler Je pek ~oktur. 
Resmimizde, aizzna para altp, 

miivezziden sahibinin gazetesini 

i•tiyen, sonra gazeteyi al1p •ahi
bin~ getiren iyi terbiye edilmi, ze· 
ki bir kopek goriiliiyor. 

Harpten evvel diinyanm bir boks ~ampiyonu vardt z Jim Jefrl. 
Bu §ampiyon boksu btrakbktan sonra bir ~iflik sabn ald1 ve orada 
gene boksla me~rul olmaga ba~lad1. Amma acayip bir boks. Resimde 
gordugiiniiz gibi, bir okuzil terbiye etti ve boksa ah§hrd•. Beraber 

Ataildaki resimde, civcivlerini 
~aylak kapmasm diye kanat a~an 
bir kulu~ka l{oriiyorsunuz .. . Aca
ba ~aylak nerede?. 

Bu gordiigiinUz ki~ane mi, 1ato mu?.. Yal~m kayalarda yapdm11 
evlerdir. lrarun Ucra diyarlarmda balk i~te boyle yal~m kayahklarda 
otururlar. Bu gordUgiinUz yer, a§a&'J yukara, New-Yorkun ktrk kath 
aparhmanlart kadar yiiksektir. boks yaptyorlar. 

Bahk yiyenler 
Bizim lllemleketimiz deniz mem· 

leketi oldugu halde, en az hahk 
yiyen millet biziz. 

Ge~en sene, biitiin diinyada 15 
milyar kilo hahk sarfedilmi,tir. Bu 
15 milyarm 4 milyarmt Japonya 
sarfetmittir. 

S1rasile en fazla bahk sarfedi· 
len memleketler fUnlardtr: 

Amerika: Bir bu~uk milyar kilo. 
Sovyetler: Bir milyar dort yiiz 

• milyon kilo. 
ingiltere: B.r milvar iki yiiz 

milyon kilo. 

Norve~: Bir milyar kilodan 
biraz az. 

Siyam: 900 mil yon kilo. 

Fransa: 300 mil yon kilo. 

Maamafih hi~im memleketten 
~ok az bahk yiyen hir cumhuriyet 
vardtr. Andorre cumhuriyeti. Bii
tiin sene zarfmda ancak. 15,000 
kilo bahk yemi,Ier! 

Amerikada eleldrikle i•liyen 
fevkalade siiratli trenlerin oniine 
kuvvetli projektorler konmu,tur. 

Bir ka~ hafta 
evvel Pomo~uru 

isimli Japon tah
telbahiri batb ve 

W!l!Jmii1rett:eb1ltm.m ~o-

Bu bafta, 
tahtelbahi-

rdrru~ ve kamara duvarlannda ,ayaru 
hayret ve dikkat yazdar goriilmii,tiir: 

«Samurai, Japonlann hepsi. keyiEli 
oliiyorlar.)) 

Resimde, sahibine ahtan 
hir papagamn sahibinin agzandan 
yiyecek yedigini goriiyorsunuz. 

Amerikada Kolombiya Oniver
sitesi talebeleri deniz yarttlan i~in 
itte boyle idman yap1yorlar. 

(:aylagm nerede oldugunu bu
lan ve yerini i~aret edip bize 
gonderenlerden birinciye: Bir 
miirekkepli kalem, ikinciye: If 
hankas1 kumbar~st, ii~iinciiye: ls
tanbuldan Londraya eseri, ayrtca 
200 okuyamm1za muhtelif he
diyeler verilecektir. 

Havuz 
Sekiz ya,rndaki misalirine bah

~ede, leien kadar bir .a birikin
tiri gosterip: 

- Dikkat et Jii,me, senin ka
ilar bir misalirim geldi de dii~iip 
bogalda! 

Deyince ~ocuk giildii: 
- 0 sizi mahcap etmemek i~in 

bogulmu1tur elendim! 

lnglltere liayvana'C l:iah~sinin 
maymunlarmdan biri, bir filimde 
itte b8lye tofor rolu yapmlt\tr. 

lspanya hiikU
meti.. Eliza neh
rinde bi.r koprii 
inp.sma karar 
verdi. Bu kop• 
rii Zamora ile 
Orant ,ehirlerini 
bin"birine baih-
yacakbr. Beton 

armeden yap1lacali olan kopriiniin 
uzunluiu 475 metre olacak, kopriiniin 
istinatstz duran 200 metrelik bir aq1 
bulunacaktar. ---

~ikagoda siit~iiler grev yapmit
lar. Grev devam ettigi miiddet~e, 
siit kuzulari, if.le boyle mahzun 
mahzun bekletiyorlar. 

Viyana - Paris ekspresi yoldan 
~tkmtf.b. Resmimizde bu actkh 
manzaray1 gosteriyor. 

I Mufa.mba. ldtaii] 
Bir lngiliz kitap~tsmm, yaz 

giinleri, kitap satt,Iarmm ~ok 
azalmast nazan dikkatini celbet
mif. 

Ve nevetmit. 
:V az giinleri, halkm biiyiik bir 

k1sm1 plajlara gider, vaktini de .. 
nizde ve deniz kenarlannda ge
~irir. 

insan denize girmege giderken 
pek tabii olarak kitap almaz. 

Bu lngiliz kitap~tsmm akhna, 
aenizde okunacak kitaplar netret- • 
melt gelmi~ · ·• 

Bu kitaplar, ...JU ge~mez, suda 
tslanmaz kagatlar iizerine basil· 
mt,hr ve kaplan, suya batmasiD 
diye, mantardan yaptlmttbr. 

Bu sene, biitiin plaj kitap~tlari 
bu kitaplardan getirmitler ve hay• 
li de satlf yapmttlar ..• 
mu? ... 

Bilmem siz ne dersiniz. Deniz· 
de kula~ ahhrken kitap okunur 
• 

Avrupada da kova ile su taatr-• 
lar. Yalmz biz bir kovay1 ter i~in-
de tatlrtz, onlar dorl tanesini ko-
layca tattr. · 



IIi 

I 

I 

16 Agustos 1934 

Tophanede levaz1m amirligi 
satrn alma komisyonu nanlarl 

Hava Makioist Mektebi i~in 50 
takam Elbise maa tapka 100 
adet Gomlek, 100 adet kravat 
2191934 Pazar gUnU aaat 14 te 
aleni mlinakasa ile ahnacakbr. 
~artnamesini glSreceklerin her 
giin taliplerio belli saatinde Top
hanedo Komisyooa gelmeleri. 
(183) (4588) 

* Levazam dikim evi i~in 15,000 
adet aar1 per~in 'ivisi 20,000 
adet kesme kanca 16/8/934 per
tembe gunn aaat 15 te pazarhkla 
alm1caktar. Taliplerin Tophanede 
komisyona gelmeleri. "198, "4777, 

• Fen tatbikat mektebi emrinde 
bulunan guverciolerin u~uf nak• 
liyahna talip zuhur etmediginden 
pazarhg1 21/8/934 Sah gnnn saat 
14,30 da yapalacakbr. Taliplerin 
T ophanede komisyona gelmeleri. 

"200, "4812,. 

* Levaztm dikim evi i~in 250 
metro yakalak ~uha 19/8/934 
pazar gnnn saat 15,15 de puar· 
lakla almacaktar. Taliplerin Top· 
hanede komisyona gelmeleri. 

"202. "4813" 

* Harbiye mektebi i~in betyUz 
kilo beyaz peynir 18/81934 cu· 
martesi giinii saat 15 te pazar• 
lakla almacaktar. Taliplerin Top
hanede komisyona gelmeleri. 

"201,. "4814 .. 

* Istanbul levazam amirligine 
bagh kataat i~in mllteahhit nama 
hesabma 16.000 kilo ktrmazt do· 
mates, 4.000 kilo dolmahk biiber, 
1.000 kilo ince biibere talip zuhur 
etmediginden pazarhgt 18/8/934 
cumartesi gUnU saat 15,15 de ya• 
palacaktar. Taliplerin Tophanede 
komisyona gelmeleri. "203, "4815, 

lstabnbul dOrdoncll h:ra memurlu~un· 
dan: 
Tamamma dOrt bin dort ytlr. on I k1 bu· 

t;uk lira k1ymet takdir edllen Beyaz1tta 
So~aoa~a mahallesinin eakl Cam!, yenl 
l;e~me sokagmda eski 12 mtlkerrer, yeni 
10 No. h hanenin tamaim a~1k artbr· 
rnaya konulmu~ olup 16/8/98' tarihlnde 
~artonmesi divanl!aneye talik edllerek 
19 9/934 tarihine mtlsadif Qar~amba 
r;unn saat on dCJrtten on albya kadar 
lstan bul dOrd Otwn icra dairesinde a~tk 
arttmna lle sahlacaktu. Artttrmaya i~· 
tirak i~ln yUzde yedl bu~uk temina t 
Bkt;esl altmr. Mnterakim nrgl ve bela· 
d1yo vo vnktf icaresi mo~terlye alttJr. 
A!'tltrma l.Jedeli muhammen ktymo
tin ytlzdo yetmi~ be~ni buldu~u 
takdirde ihalesi yaptlacaktir. A.ksl htt.lde 
en son arttmuun t anhhOdtl baki kalmak 
t'lzoro art1rma on l.Je~ gUn daha t emdit 
od1lerek 4/10/934 tarihlne mOsadif per· 
~em be gl'lnQ nym saatte en ~ok artlrana 
ihalesi lcra ed1lecektir. 

2004 numarah lcra kanununun 126 Cl 

maddesino tevfikan lpotek sahib! ala· 
cakhlar llo diger nlAkadarlann, irtifak 
hakkt sahiplerinln dnhi gayrl menkul 
uzcrlndoki haklanm ve hususile falz n 
masarlfe <lair iddialann1 evraln mnabl· 
t elerlle yirmi gnn i~inde !era dalresine 
blluirmE'leri l!zlmdJr. Aksl halde haklan 
tapu aiclllcrile &abit olmad1k~ satt" be· 
delimn payla~masmdan hari~ kahrlar. 
AIAkadarlarm t ~bu madde ahkA.m1na 
gOre harekf' t etmelerl n daha faa.la 
rnalu mat almak istiyenlerin 98,/6•9 
numarah dosyasile dairemiz;e mtlracaat· 
lan 11An olunur. (19U) -

Bulana naktr mOklfat 
Koyu r~pklo bir kurt kOneii ~~~liueki 

hasta.n •<!'" ~~. - - .. .. "" .. 
1 e on kn~mt~l1r. Bulup ta lla~ka· 
( a. BELVEDE - · 
'L" R apart.Imanmda Azize 
Arep hamm . 
edllec ktl a gcllren nakten ~emnun 

e r. (1926) 

~ Clldlye ve ZQh I _... H . rev ye-.... 

D 
asta.hklan mntehass1s1 

r. C I P RUT 
Beyo.gl u, A~mahmes~l t Bursa pazan 

1ttlsalmde Atlas Han Tel 4 SS6S 
1546)-

AK~AM Sahife t:., 

Istanbul ziraat mektebine l . I Devlet Demiryollan idaresi ilinlan I . I 

girme §artlari l~~!~b .. 1!!i~~!~!m;~~!i~!.~~~~i•l 
Istanbul Ziraat l\1ektebi Miidiirliigiinden: kolayla~brmak ve ,ogaltmak ve hallnmtza memleketi taDitmalc 

1 - Tiirkiye Cumhuriyet teba~tndan olmak. gayelerini gliden Devlet Demiryollara ldaresi •Halk ticaret biletleri,. 
2 - Orta mektep mezunu olmak. T aliplerin miktara fazla oldugu nama altmda 20 Agustos 934 tarihinden itibaren maktu iicretli ve 

takdirde Tabiiye, Fizik, Kimya, TUrkiye cografyast ve tarihten 22 fevkalade tenzilath yeni bir tarife tatbik edecektir. -
eylUl tarihidne aaat onda Istanbul ziraat miidUriyetinde yapllacak 2 - Halk Ticaret Biletleri, on be~ gunllik, bir ayhk ve iki ayh' 
mUsabaka imtihanent kazanmak. olmak Uzere li~ seri Uzerinden tertip edilmi~tir : 

3 - Arazi aahibi ~ift~l ••llc:h olmak. Bunu bulunduklan mahal· Ocretler : Birinci mevki ikinci mevki 
lin idare heyetinden bir mazbata ile teVJik etmek. On bet gUnlUk biletler 35 25 

O~nnc:U meikl 
17,5 lira 4 - Y &§l 19 dan yukan olmamak. 

5 - VncutlarJ ziraat itlerinde ~ahtmata dayanakb olduiuna dalr Bir ayhk " 60 40 
resmi doktor raporu almak. 1ki ayhk , 70 50 

30 
35 " 

" 6 - Ata tahadetnamesi getirmek. Bu ncretlerere nakliye vergisi de dahildir. 
7 - Belediye veya polis merkezinden fyi ablikh olduguna dalr 3 - Halk licaret biletleri hamilleri biletin meri bulundugu mUd· 

mubata getirmek. det~e Devlet Demiryollara lizerinde hi~ bir munzam Ucret vermek• 
8 - Kabul olunan efendiler tahsil esnasmda mektebi terkettik· sizin diledikleri istikamette diledikleri kadar seyahat etmek diledik· 

leri veya mektepten mezun olduktan sonra hnkiimet Uizum gaster• leri istasyonlarda inmek binmek ve durmak hakkm1 haizdir. 
digi hal de be§ aene mecburi hizmeti kabul eylemedikleri taktirde, 4 _ Halk ticaret biletleri hamilleri bareket ve yolculuk esna• 
mektebin kendilerine yapmit oldugu masraflan &deyecegine dair, amda biletlerini istasyonlara kay1t veya vize ettiriDek mecburiyetine 
mektebin verecegi niimuneye i&re Noterlikten tasdikli teahbUt tabi degildir. 
sendi vereceklerdir. TeahhUt aenedi vermeden mektebe devama 5 _ Halk ticaret biletleri hamilleri yolcu aguhklan hakkmdaki 
mUsaade olunmaz. ahkim ve mlisaadelerden istifade edeceklerdir. Buna ilaveten aynca 9 Mektebe girmek isteyenler Halkahda Istanbul Ziraat Mektebi 

ayna cirJsten 25 kilo veya muhtelif cinslerden elli kiloya kadar MUdUrlUgUne yazacaklan iatidalartna Uitik olarak: 1 • Hnviyet 
clizdam, 2 • Ortamektep tahadetnamesi, 3 • Araza sahibi ,ift~l e~ya nUmUnelerini veya nUmline kollekaiyonlanm aym treode paras1z 

naklettirebileceklerdir. 
evlAda olduguna dair fdare heyeti mazbatasl, 4 • Sabhat raporu, 6 - Halkt Ticaret Bilet hamilleri mafevk stmfta seyahat etmek 
5 • A~l 1ahadetnamesi, 6 • Polis veya belediyeden ahnmtt hUanii· iaterlerse Ucret farkana umumi tarifeye gore tesviye edeceklerdir. 
hal kig1dt, 7 • 0~ adet vesika fotografmt giSndermelidirler. (4519) 

10 - · lstanbulda bulunanlar istida ve vesikalaran1 vermek ve 
yazalmak i~in Halkabda Mektep MUdiirlUgilne veya fstanbul Viii· 
yeti Ziraat Mlidiirliigiine mnracaat edebilirler. 

11 - Mliracaatlar gerek latanbul ve gerek Tatra l~in 15 eyllll 
tarihine kadar yapalmat olmahdar. Noksan evrakh miiracaatlar kabul 
olunmaz. (4611) 

Askeri Liseler 
Miifetti§liginden: 

Istanbul ve Bursadaki As. liselerle Erzincan ve Konya Askeri 
Orta mektepleri i~in a~agadaki derslere muallim almacakbr. 

1 - Riyaziye, Fizik, Kimya, Tarih, Cografya, Almanca. 
2 - Birinci Maddede ya11h deralerin mualiimligine talip olanla· 

rio, Oniversitenin o derse ait tubesinden mezun bulunmu~ olacak· 
lar veya maarifin ayna derecedeki mekteplerinde miiseccel muallim 
bulunmu~ olacaklar veyahut mUtekait :zabitandan Oniversitede 1m· 
tihan vermi~ ve ehliyetname kazanmi§ bulunacaklardar. 

Riyaziye i~in yliksek mnhendis mektebi mezunu olmas1 da caiz
dir. Almanca i~in sivillerde Oniversitede imtihana aevkedilir. 

3 - lstanbuldaki Askert Liselero talip olanlar i~in verilecek 
ayhk Ucret 84 ve Bursa liseai l~in 98 ve Erzincan ve Konya orta 
mektepleri i~in 9S-108 lira ayhk tlcret verilir. 

4 - Bu muallimlikler i~in mUtekait zabitandan veya sivil mual· 
Umlerden arzu edenler hangi mektebe ve hangi derse talip olduk
larma dair yazacaklart hirer iatidaya hal terciimelerioi " Fitlerini" 
lli~tirmek suretile 934 Agustos nlhayetine kadar Ankara Askeri 
liseler miifettitligine g&ndermi!l bulunmahd1rlar. 

Kmkkaledeki Askeri aanaUar mektepleri i~in a~aitdaki dersler 
Ye vazifelere muallim Ye memur ahnacakhr. 

1 - Atelye miidiirlugti, Atelye ressam1 ve reaim muallimligi; 
Tekneloji "Sant bilgisi, muallimligi, musiki muallimligi. 

2 - Bu vazifelere talip olanlarm vesikalarmm hirer auretlerini 
Ye fi~lerini bir istidaya ili~tirerek 934 Agustos nihayetine kadar 
Ankara Askeri liseler mUfettitligine gondermi~ olmalan icabeder. 

3 - Atelye Miidiiriyetine 126, ressam ve resim muallimligino 
108, Tekneloji muallimligine 108, musiki muallimligine 98 lira aybk 
Ucret verllecektir. (4555) 

Nafta vekiletinden: 
Ankara • <;anku1 yolunun 106 ca kilometrosunda •20418.61" lira 

bedeli ke~ifli TONEY kopriisU in§aata kapab zarf usulile miinakasaya 
konulmu§tur. 

Taliplerin mUnakasa evrakant iormek Uzere Nafta VekAleti ~ose, 
Kopriiler ve Binalar Reisligine, Istanbul Ye Ankara Ba~mlihendis· 
liklerine mliracaat edebilirler. 

Miinakasaya girmek fsteyenlerlo §imdiye kadar yapma~ olduklara 
in~aata dair vesikalanna mUnakasadan en az aekiz iUn evvel ~oseler 
Reisligine vererek blr ebliyeti fennlye veaikas1 almalar1 lbtmdar. 
MUnakasa evraka ON lira bedel mukabilinde Nafaa Yekileti Malzeme 
MlldlirlUgUnden ahnabilir. 
Mllnakasaya ittirak edeceklerin hazarlayacaklar1 teklif mektuhlartnl 

1/9/1934 tarihine mliaadif Cumarteai gllnn aalt 15 e kadar Nana 
Vekileti miiste,arhk Makam1na tevdi eylemeleri illn olunur. .,4535, 

Posta T. T. Binalar ve Levaz1m 
Miidiirliigiinden: 

4, 3 ve 1, 5 m/m kutrunda 155 ton demir tel kapala zarf usulile 
mlinakasnya konulmu§tur, Mezkiir tellerin 1 EylUl 934 tarihinde 
ihalesi lcra kahnacagmdan taliplerin §artname almak i~in timdiden 

1artoamedeki tarifat dahilinde ihzar olunacak teklifname ye temi
n tlarmt ibtiva edecek zarflar1 tevdi l~in de mezkur tarihe mnsadif 
Cumartesi gUnii saat 14 de Beyoglunda Posta Telgraf binasmda 
3 UncU katta miibayaat komisyoouna mUra,aatlarr, ~3499. 

.. • ..,.:.Jii.ir. --

Ankara Naf1a · 
Ba§ Miihendisliginden : 

Birinci madde - Bedeli ke~fi .. 46312 " lira ve " 98, kuru§tan 
ibaret olan Ankara latasyon etyayl Ticariye Aobara yollarmm 
parke kaldmm in~aah mukavelename tarihinden itibaren 150 gUn 
nrfmda ikmal edilmek Uzere ve kapah zarf He 2/8/934 tarihinden 
25/8/934 tarihine kadar " 23 , giin miiddetle mUnakasaya konul• 
muitur. 

lkinci Madde - Miinakasaya iktidara fenni ve itibara malilerini 
iabat edenler kabul olunur. Bunun i~io miinakasaya dahil olmak 
lateyenlerin. 

A - Bedeli ketfin yUzde yedi bu~ugu olan "3474, lirayi 
VilAyet muhasebesi veznesine tevdi ettiklerine dair makbuz sene
dinin veya milli Bankalardan birioin teminat mektubunu yahut 
esham mukabili muhasebeden ahnacak ilmiihaberi ibraz etmeleri 
lbamdar. 

B - Ticaret Odasana mukayyet oldyklarma ve itibart malilerine 
ait bir vesika gostermeleri icap eder. 

C - Y etlerindeki ehliyeti fenniye vesikalarm1 yevmi ihaleden 
en az aekiz gUn evvel Vilayet Ba~ miihendisligine gostererek mfi• 
bakasaya dahil olabileceklerine dair ya bir ehliyeti fenniye vesikas1 
almalan veyahut elterindeki vesikamn zirine oerh verdirmeleri 
lktiza eder. 

Bu n~ tarh tamamen haiz olmayanlarm miinakasaya i§tirakleri 
oayaDl kabul olmJyacagmdan teklifleri kabul edilmez. 

3 UncU madde - Talipler 661 numarah miinakasa ve ihale ka• 
nununun oouncu maddesi mucibince ihzar edecelderi kapah zarfa 
25181934 tarih ve Cumartesi gOnU aaat on be§te Viliyet miinakasa 
komisyonuna tevdi edeceklerdir. 

4 lincii madde - Evraka ke§fiye ve projeyi gormek veya daha 
r;iyade malumat almak iatiyenlerin her giin Ankara Viliiyeti Nafta 
Ba~ Mlihendisligine miiracaatlera ilfm olunur. (4434) 

Naf1a Fen Mektebine 
§eraiti • g1rme 

Istanbul Naf1a Fen Mektebi 1\liidiirliigunden: 
Mektebin tahsil mUddeti li~ senedir. 
1 - Tiirkiye Cumhuriyeti tab'asandan olmak, ve 17 ya~mdan 

a§aga ve 25 ten yukara bulunmamak ve devam1 tahsile ve ifay1 va· 
z:ifeye mani sari ve uzvi hastahk bulunmamak, husnll ahlakma dair 
&ab1taca tasdikli vesika ibrazile hiiviyet ciizdam, a§l kagtda, sahhat 
raporu ve 4X 5 eb'admda 7 adet fotograf1 bir zarf i~ine koyarak 
ye mektep mndllriyetine hitaben yazalml~ bir iatidaya ili~tirerek 
Yermek lizamdu. 

2 - LAakal orta mektepten veya ayna derecede tahsili haiz ma• 
arifce musaddak hususi mektepten mezun ve riyaziyeden ali not 
almlJ bulunmak. 

3 - Yukariki §eraiti haiz taliplerin maliimah mektep tedrisatam 
takibe kifi olup olmadJgf anlatalmak Uzere " Cebir, Hesap ve 
Hendese , den ••20 • 30, eylnl i~inde bir miisabaka imtiham ya• 
plhr ve bu imtihanda muvaffak olanlar mektebin ihzari samfana 

1 irip onalh hafa nehari okurlar ve 16 bafta sonunda yapalacak 
imtihanda muvaffak olanlar birinci smafm leyli talebesi olurJar. 

4 - Tam devrell lise mezunlart imtibansaz olarak birioci SJmfa 
Subat 1935 i~inde leyll girebilirlcr. 

5 - Kayat zamam Cumartesi, Pazartesi, <;ar§amba olmak Uzere 
15 Agustostan 30 Agustosa kadardrr. Bundan sonra yapalacak 
mUracaatlar kabul olunmaz. .,4600. 



Sahife 14 AK$AM 

KuJU.bara sahipleri! 
1 Eyliil 934 ... tarihine EVLOL • 

kadar Bankada asgari 
yirmi be§ lira yabrmi§ 
oJma)ISIDIZ! 

-

I~§BiJ~i~V_VE~ ~~~~ 

.. 
I?AZAQTESi 

~· '"I 

1 Te~rinievel 934 kumbara ke~ide
sinde talihlerini denemek istiyenler 
Bankada asgari 25 liralar1 bulunmas1 
laz1m geldigini unutmamaltdirlar. 

Senede 10,000 lira miikifat ! 
TURKIYE 1$ BANKASI 

' . .. . J . 

iSTANBUL AMERiKAN KOLECi 
KIZ KISMI 

Amerikan k1z Koleji, Araavutk6y 
Tel. 36.160 

ERKEK KISMI 
Robert Kolec, Bebek 

Tel. 36.3 
lfektep lngilizceyi en iyl O~reten bir mOessesedir. Almanca veya FranSizca 
ihtiyari olarak mnteb.a~sts ruuallimler tarafmdan ogretilir. Aile baya.h ya· 
~atlhr. :Millt terbiye ve koltore sonderece ebemwiyet veriltr. 

BAKALORY A Y A HAZIRLAR 
Bakalorya derslerine zamimeten ticaret ve iktisat, lhtisas dersleri verilir. 

Kotnphaneler1 mokernmehHr vt talebenin vukuflanna, fikrl terbiyolerjn• 
bizrnet eder. K1z ve erkek beden terbiyesi ve sporlan Ue gen\leri bedenen 
yUk:;eltir. 

MUHfNOiS KISMI A~elt v_•. llaz~ri. ~lektrik. makine ve nafia 
miibend1s1 yeb!lllrlr. 

Robert Kolec'de kayat gOnterl : 

1 Agustosa kadar Cuma gUnleri 9-12 ye kadar 
1 Agustostan itibaren Coma ve Sah gUnleri 9-12 ye kadar. 

Amerika.n K1z koleclnde kayat gOnlerl : 

15 Agustostan itibaren Cuma ve Sala gunleri 9·12 ye kadar. 
Fada malumat i~in mektupla da mUracaat edilebilir •• (631) 

iTiMADI MiLLi 
Yangan - TURK Si60RTA ANONIII $1RKETI - Nakliyat 

Bankasa: Adapazar• TUrk Tlcaret Bankas1d1r 
. ---Adapazan TUrk Ticaret BankaatQan MerkeJ ve ~ubelerinin 

balunduia mabalferle memleketio belliba1h Ticaret merkezlerinde 
ACENTALARI VARDIR 

jTel: IYIMAT1tstanbw Galata ltJDladl !Ulll Ham Teteton: .tteJ7 

Istanbul M1ntaka Sanat Mektebi 
Miidiirliigiinden: 

934 - 935 ders senesi i~io Ankara in~aat usta mektebine talebe 
ahnacakhr. A~agtda yazth vesaikle birlikte ve bir istida ile mUra• 
caat edilecektir. 

A - Nufus tezkeresi .. Talebenin ya~1 on U~ten kU~uk vo on 
yediden biiyQ olmayacaktlr., 

8 - Ilk mektep ~ahadetnamesinin asia. 
C - A~a ~ahadetnamesi. 
D - Dort tane kartonsuz vesika fotografa. 
E - Miiracaat ve kay1t mUddeti 18/8/934 gOnll aktamana kadardar. 

MU.abaka imtiha.a& 20/8/934 tarihioda )'apalacaktar. ~4524. 

.. 
Otomatik fototraf makinesi olan • 

bugun en-mu$kulpesenl zevklerf ,.,mr. . .... .. 
eden en ~ur'a!U bir aynah kamarad•fll - - ~· 
faz.h• malumal i~in 1 

C,.Ft15hrich mUPSSesesine_. l,tanbur, Sullan HOllll&ll 

l<endro• llan No. 6,8 

mura;.at edini£J 

PETROL NIZAM 
Sa~an kuvveUendirir. uZ&t1r, ke~eklerl 
ve ya~lan izale eden en iy1 sac; ilAc1dtr. 

Bntuu eczanel$"de bulwlur. 

o·z Tu"rk diline· 
AnahtaY 

Memurlar&, yaz1 yazanlara kol&yl•k 
Osmanlr dihnde ku1lll1ulan kelimt'lt'rm 
·· · ··. T u r: k~ e:.; k £r $.111 g" 1 · 

. - ••. · ' 1 t'fo• .. ·~ .·.;..c , · ;:. 
Murff kita.ph(ri~sirid~ ' IO .kuruttur. 

J' , _ •• 

Musevl Llsesl 
Beyotlu, Kumbaraca yokutu 

TercO.man sokak Telefon 4188' 
Kay1t vo tP.cdidi kay1t muamelesl 5 atu&
tostan itiba:en curna ve cumartesid6Jl 
b~ka ber&nn saat 9·12 arasmda yap1hr. 

16 Agustos 1934 

Naf1a vekiletinden: 
<;aoakkale viliyetiode <;anakkale-Ezioe yolu lizerinde "31951.97 • 

lira bedeli ke§ifli Sarmsalcdere "Arslan. klSpriisUniin mevcut kirgir 
ayaklar Uzerine intasa kap:lla zarf uaulile milnakuaya konulmutlur. 
Talipler miinakasa evrak1n1 gormek iizere Naf1a vekileti;ooae, kop
rUler ve binalar reisligine, Istanbul ve <;anakkale bqmiihendialik
lerine mtracaat edebilirler. 

Mnnakasaya girmek isteyenlerin timdiye kadar yapiDif olduklarl 
ln~aata dair veaikalarm1 mUnakasadan eo az sekiz gila enel fO ... 
ler reisligioe vererek bir ehliyeti fenniye vesikas1 almalan llzn11dar. 
Mnnakasa evraka 10 lira bedeJ mukabillnd~ Naf1a vekileti malzeme 
mndnrlUiiinden ahnabilir. 

Mnoakasaya ittirak edeceklerln hamlayacakJan teklif meldup
lanna 1/9/934 tarihine rastlayan cumartesl &inll saat "16, ya kadu 
Naha vekaleti mustetarhk makaauoa tevdi eylemeleri illn oluoar. 

"4534, 

Deniz Lisesi Miidiirliigiinden: 
Mektebimize yUz sekizer lira iicretle bir cografya, bir riyaziye, 

bir lngilizce muallimi ahnacakbr. 
Madde 1 - lniilizce muallimi: Mutlaka Universitede bilimtihaia 

ebliyetnameyi haiz veya maarifte mUseccel lngilizce mualliml 
olacakbr. 

2 - Riyaziye muallimi: Oniversite riyaziye §ubesindeo veya 
yUksek mi.ihendis mektebinden veya yiikaek muallim mektebt riya• 
ziye §Ubesinden veya maarifte museccel lise riyaziye mualliml 
olacakbr. 

3 - Cografya muallimi: Oniversite cografya §Ubesindeo mezuD 
veya maarifte mUseccel lise cografya muallimi olacaktar. 

4 - Riyaziye ve coirafya mualliml i~in mUtekait &abitlerde 
Oniversitede imtibao vermek ~artiyle ahnabiUr. 

5 - Istekli bulunanlardan hi~ bir yerde vazifedar olmtyanlu 
tercih edilecektir. 

6 - Arzu edenlerin nibayet 20 Agustos 934 tarihloe kadar 
Heybeliada da bulunan mektebimize miiracaatlara. "4685, 

Istanbul Mrntaka Sanat Mektebi 
Miidiirlugilnden: 

934 • 935 Dera senesi J~in mektebimi&e almacak talebeaia kaJ• 
dtna bqlanm1~br. A~a~da yazda vesaikle birlikte bir iatida ile 
mllracaat edilccektir. 

A - Nufu• tezkereal .. Talebenin YAII on n~teD kO~Ok ve Oil 

yedidea bUyiik olm•yacakbr., 
8 - 1Uc mektep tahadetnamesinia ash. 
C - All tahadetnameiL 
D - Dart taae kartonauz vesika fotografa. 
E - MUracaat ve kayat mUddeti 18/8/934 giinil aktamina kadarcbr; 
MOsabaka lmtiham 20/8/934 tarihinde yapdacakbr. (452S) 

Yiiksek Deniz Ticaret Mektebi 
Miidiirliigiinden: 

1 - Mektep Tali ve Yiiksek olmak llzere bq senedir. LeyU 
•• meceanidir. Gayul Tiiccar &emilerioe Kaptao ve Makiaiat 
yetiftirmektir. 

2 - Mektebin yalma Tali birioci s•mfma talebe alaatr ve banla• 
raa da ortamektep mezuau ve on aekiz yattodan bOytik olmamalan 
mefi'Uttur. 

3 - Kay1t muamelesi i~n Cumartesi Pazarteai ve <;ar~amba 
glinlul miiracaat edilmelidir. 

4 - Tallplerio Mektep Miidiiriyetine hitabea yazacaklan iatid' .. 
namelerine hUviyet ciizdalllannt, Bfl kig.tlanai, mektep tabadea .. 
me veya tasdikoamelerini ve poliace musaddak hlisniihal ilmDhabe
rini ve 't'elilerioia muvazzah adrea ve tatbik imzalaruu ve d6rt 
adet vuikahk fotograflarao1 raptetmeleri lizundar. 

5 - Kay1t muameleai 16 Eyllll 1934 Pazar Kilnllne kadardar. 
Taliplerin muayeoei S&bhiye i~in yevmi mezkura miiaadif Pazar 
gUaU Nat dokuzda bizzat mektepte boluomalan lblmdar. (3858) 

Muallim aran1yor 
TUrk Maarif Cemiyetinin Bursadaki Lisesinin orta mektep ve lise 

lusmmda ~u dersleri okatacak daimi muallimler aranmaktadar. 
"Riyaziye, .. Fen bilgisi, Tabiiye, Biyoloji, .. Fizik, Kimya, .. Turk~• 

Edebiyat, .. Yurt bilgiai, l~timaiy~t, lFelsefe, bilbaasa Riyaziye ve 
Fen bilgisi derslerinde lngilizce bilenler tercih edilecektir. 

Lizimgelen va!nflara haiz mnallimlere mente, kulem ve ehliyetlo
rile mUnasip llcret verileceldir. lstcklilerin veaikalarile beraber Anka• 
rada TUrk Maarif Cemiyeti Umumi Merkezi.ae aatiracaatlan. .. 4717.,, 

Hava Y ollar1 Sat1nalma 
Komisyonundan: 

Posta tayyareleri i~in ~artnamesi mucibilace 90 toa 73 okt•nhk 
benzin ve 10 ton yag kapala zarf usulile ahnacakbr. $arbaamerl 
&ormek isteyenlerin her gUo ve taliplerla temioatJarile birlikte 
25 Agustos 934 cumartesi gOnll saat 14 de Tayyare meydaaanda 
Hava Y ollar1 Sabnalma Komisyonuna miiracaatlan. (4625) 

Ankara Jandarma Umum 
Kumandanltgtndan: 

Yeni~ehirdeki Jandarma Umum Kumandanhk dairesinin mefrutab 
kapah zarfla mUnakasaya konulmu~tur. Eksiltmeai EyUUnn birind 
cumartesi gunU saat on bette Jaodarma Umum KumandanhiJnda 
yap1lacaktar. Taliplerin plan ve resimleri almak Ozere jud.riQ 
UmOID Kumandanlak Leva11m Mlclilrl6pe ... aCMtl• •46J2. 



1 o Agustos 1934 

eniz yoll n 
I~LETMESt 

AcC'ntel~rf: Karakoy • Koprtb&fl 
Tel. ~ ~862 - Sirkeci MnhnrdJiada 

Han Tel: 211•0 

Trabzon Siir'at 
Yolo 

C . t vapuru 16 Umhur1ye Apatos 

Per,emb·e 20 de Galata 
nhbmmdan kalkacak. Gldi,te 
lnebolu, Samson, Ordu, Gire• 
1on, Trabzon, Rize, Hopaya. 
DonU~te bunlara Uiveten Pazar, 
Of, Pulathane'ye ugrayacak· 
ttr. (4787) 

Mersin 
Siir'at yolu 

Anafarta Yapuru 17 
Agustos 

Cuma 11 de Sirkeci nhb· 
Dundan kalkacak. Gidi,te 
hmir , Antalya , Mersin'e. 
D6nii§te bunlara illveten Alan· 
Ja, KUllllk, f;anakkaleye ut· 
rayacakbr. ..4788, 

Bart1n yolo 
BURSA vapuru 16 

Agustos 
Per,embe 19 da Sirkeci 
rabtamandan kalkacakbr. (4789) 

Dikkat 
Vapor ba§larmda izdihama 

rnahal kalmamak Ozere bilet· 
lerin bareket gtinleriuden evvel 
Karakoy ve Sirkeci acen-
talaramazdan tedarlk edilmesi 
rnuhterem yolcularm menfaat· 
lart icabmdand1r. "4688, 

THE TURKISH AMERiCAN 
Shipping and Trading co 

Heyrl - Araboftlu ve terlkl 
Arnortcan E.xport Linea The 
Ekport Steamslp Corporation 

NEW • YORK 
Rer on gOnde blr Nevyori: ne lima

Inn~.~; arasmda muntazam posta: 
lier &Ylll 10, ve 16 inci ~lert 

t tv • York 'dan bs.reket. , 
Y akmda Nev ':"Y:k'dan @6lecek n· 

t\lrla.r. 

~Xp1 orter vapurn 2o a~ustosa dogru 
X ria vapuru o EylO.le dogru. 

1:! l"aimda Nev -:"York, Fladelfiya n 
.~fitona i~in yolcu ve e~yayr ticaliyt 
E rak hareket edecek v2:purlar. 
E xarnlner vapuru 8 a~ustosa dogru 
EXporter vapuru 20 agustosa dog-ru 

Xlrla vapuru 8 EylCtle dogru. 
• lrum~anya, mn~terilerinin menafiine 
t aha fy1 hizmet ve fevkallde 881'1 pos· 
::/. takttm emelile lskenderiye veya 
t silyada aklarma snretila ve dogtu 
ono~in1onto ile Nevyork: i~in mu.tnr 

1bnanla.rdan muayyen tarihlerde harebt 
~en ekspres ve ltlks npurlarma yelcu 
•• ~yayi Ucartye kabul edeceliltir. 
• Bu vap~rlar Amerikanm dahill 'ft 

11 
'-tfln l'ilayeUeri iJe Kanada, Golf, :He~ 
~ ve L"~ ~gelos ile San Frana.isko 

ttle vesaire bntnn limanlar ~ 
~•lru Kon~menl:.o lle e~yay1 tlcar:lyt 
•lbul eder, 

l'wa tafelldt 1~n Galada'da 6 mor 
'f t.klf ( Eald Arapyan) hamnda , Qacl 
htta Hayrl • ArabolJu n vertkl ~nrua-
~t. !'el, ,,49~7·8·928 (1542) 

n =- Dikkat I --· 
Gazino ve blrabanelere muhim kolaylLk 
Olt;lller nizamnamesina uygun bir 
surette her to.rln iQki kadehlelerine 
hanuzla santilitre olarak bOyllklO.k: 

1~aretleri vurulur. 
!dr?s: Panayotis ~iyotakis Elektrik 

e Slnema magazas1 Galata, Iiazaran 
caddesl No. 87 • (1928) 

Dr. kEMAL NURI 
CUt ve Ztlh ~ mo.tehas • revt hastallklar 

B S1S1 1\umell Han No. 16 
- eye~!u Telefon: 4:-0163 

SATILIK APARTIMAN 
Galatada, elvhane kar k 

vay caddeE~1nCte iyl lrath a b?lunda. tram· 
lygun fiyatla. satJbk~lr. rm aparhm~n 
Btanbui 176 No 11 p ta rumuzlle 

Zilmns1• (1820) 05 kutusuna ya· 

TORK ANON1M ~tRKETl 
Istanbul Acentahg1 

Umao ban, Telefon: 22925 -
lzmir Siirat Y olu 
SAKARY A vapuru 

HerPertembe gnnn .aat 16 da. 
Galata nhtlmmdan kalkar dogtou 
lzmire gider • Bu vapur her 
pazar gnntt saat 16 da lzmirden 
k&lk1p do~ru lstanbula geUr. 

--Klmyager -
HUSAMEDDIN 

Tam idrar tahlill t 00 kuru~tur. Billl· 
mum tahlllAt. Bah~ekap11 EmlAk n 

• IIIIEillfllltarn Bankas1 k&rfilslnda lzzet 
bey bam 4556 - (1793) 

Oz yede ile 
sat11 

(Mecburi satt,) 
19S4 A.~ustosun 17 nci cuma. gtlnn 

aaat 10 da Beyoglunda ~i~hane karako· 
lunda Ok~u Musa. caddesinde Frej apar· 
tlmam kar~1smda i numarah ~l~ha.ne 
Xarakol apartunanm birincl da1reslnde 

mevcut ve M'. de Zara. efendiye &it ~ok 
Jnymetll e~yalar mnzayede Oe satllacak· 
tlf. Modern n Vienna mamulAt1 maro· 

ken sandalyeli me~e agacmdan nadide 
yemek odasi, Pomiye usulQ salon takl· 

m1, salona ve ya.tak odasma alt e~ya· 

lar, bronz kesme karyolalar, biblolar, 
sofra tak1mlan, ~ik ~ini sobalar, modern 
avizeler, perdeler, tuvaletler, aynab do· 
laplar, portmanto, Tonnet eandalyeler, 
diva.nlar vesaire. Hartmann me~hur 

mflrkah Alman piyanosu ltlke ma~aza 
vitrinlen. (1926) 

Sat1hk Berber DOkkan1 

Giizel Sanatlar Akademisi 
Miidiirliigiinden: 

Akademimizin muhtelif tubelerinden mezuo olup ta tlmdiye 
kadar diplomalarm1 almam1~ olaolarm 350 kuru§ ve d3rt adet 
veaika fotograflarile birlikte biuat veya tahriren akademiye mtlra· 
caat etmeleri ilAn olunur. (4759) 

Hilaliahmer hastabakrcr hemfireler 
mektebi miidiirliigiinclen : 

Gen~ ktzlaramtza ~erefli, emniyetli bir istikbal bazuhyan mekte-
bimize talebe kay1t ve kabul muamelesine ba§lanml§br. 

Kabul ~artlara : 
1 - Tiirkiye cumhuriyeti tebaas1ndan olmak. 
2 - Ya'l• (18) den a§agt (30) dan yukara olmamak. 
3 - Orta tahsili ikmal etmif olmak. 
4 - Evli olmamak ( evvelce evlenmi§ ve ayrllm11 ise ~ocugu 

bulunmamak ) • 
5 - Mektebi terkkettigi veyabut be~ senelik mecburi hizmeti ikmal 

etmeden evvel meslegi terkettigi veya ~lkardd1g. takdirde mektep mas· 
rafma odeyecegine dair noterden musaddak bir kefalelname vermek. 

6 - S1hhati tam olmak ve boyu ( 1,52 ) den a~ag1 olmamak. 
( Ttbbi muayene mektepte yaptlacakhr. ) 

Mektep Hilaliabmer cemiyetinin mah olup tahsil mliddeti iki tene 
alb aydar. Talebelerio iskin, ia~e, ilbas ve tedrisatl tamamen Hililiah· 
mer cemiyeti tarafmdan temin edildigi gibi ayhk cephar~hgt da verilir. 
Mektebe girmek istiyenlerin 15 eylul 1934 tarihine kadar cuma• 
dan maada hergiin, 1stanbulda Aksarayda Hasekl ~addesinde mek· 
tep idaresine miiracaatlara ilan olonur. (1548) 

Istanbul S1hhl Muesseseler Sat1nalma Komisyonu Reisliginden: 
Akliye ve asabiye hastanesi i~in liizumu olan 226 kalem lla~ ve 

11hbi malzeme olbaptaki ~artnamesi vehile ve 28 Agustos 934 aala 
riinii saat 14 te aleni mlinakasa suretile satan ahnacakbr. lstekli-
lerin miiracaatlarJ. (4522) 

I • I Istanbul Evkaf MildUrltlgiJ llinlara 1 • 1 
1 - KU~iik Mustafa pa§a, Kubur beli, ince bel 6 No. h hane 
2 - Alb mermer, Katip muslahattin, cami sokak 57 No. 11 bane 
3 - Bah~ekapt, Sey Mehmet geylanl, peynirci, 22-24 No. Ia dllkkAn 
4 - Gedikpa~a, Divaniali cadde uzerinde 61 No. b dllkkin 
S - KU~tik Mutafapa~ada Kara sar1kla arsasmda baraka 
6 - Ktzlltoprak, Zuhtti pa§a, Bagdat caddesi 34 No. b dUkkin 
7 - Hopyar, yeni postane kar~1 strasmda 56-68 No. b dOkkAo 
8 - Kadtkoy, Cafer aga, oton Nurettin pqa 70-72 No. b hane 
9 - Karagiimrnk Dervi§ Ali, Nurettin tekkesi 25 No. h mektep 
Ballda muharrer emlak 935 senesi MaytS nihayetine kadar kiraya 

verileceginden miizayedeye vazolunmu~tur. Taliplerin 27/8/934 
puartesi giinil 'saat on befe kadar Evkaf Miidiirliigtlnde vak1f 
akarlar kalemine mfiracaatlart. (4807) 

Mersin Belediye Reisliginden: 
12/8/934 tarihinde ihaleai icra edilmek flzere kapala zarf usulile 

miinakaaaya konulmut olan Mersin Irmak auyunun klorizatyon veya 
Verdnnizaayon usulile Baktryolojik ve Hikem! tasfiyesiol yapacak 
~eais~t ile fennt, Slbbi bir tevzi ,ebekesi tesisallna ail lhzari pro
Jelerm. tanzimi i~in talip mhur etmediginden mfinakan hUkUmaQz 
•tddewdlle;ek . bu i.§in pazarltk suretile yapbralmasa tekarrUr etmif 
o u!un an ·~teklderin ,artnameyi paraa&z olarak belediye fen 
mfidurUnden tatemeleri Ye pazarlaga giriJmek isteyenlerln 28/81934 
sah gftntl saat 16 da Belediye Enciimenine gelmeleri il&n olnnur. 

Erzincan Jandarma Mektebi 
Miidiirliigiinden; 

150 bin kilo Ekmeklik unua kapala urf uaulile 3/9/934 pazartesl 
rUnD aaat 15 te lhale edileceglnln ve taliplerin yftzdo yedi bu~uk 
tem(natile Erzincan Jandarma mektebi Sabnalma Komisyonuna 
mfiracaatlar1 ilan olunur. (4809) 

, 
• 

••• Hatta riizgdrlr oe yaj
murlu havalarda bile I 

RtlzgAr eslyor veya y&.gmur ya~1· 
yor. HIQ umurumda deaJL Biliyorum 
ti terkibindeld krem kopngn saye
eJnde Tokalon pudras1 her havada sabit 
kahr. CUdim yaQhdrr. BOyle 1ken Toka.lon 
pudrast, <liaer pudralardan dOrt deta daha fazla 
mQddet yap1~ kallr. Terlemeye mukavemt~t ve 
mnnbesit mesamattn hnsulnne mani olur. 

Her ne yapsaruz, gnndD.z ve gece, 
hiQ bir parl&i:hk izi vermekBizin ~yam 
hayret bir gQzellik, tabU b!r ten temln edecek 
ytglne pudra, Toi:alon pudras1d1r. Kuru blr cllt 
1Qin Petalia Tokalon pudrasmt ve ya~lt blr cUt 
J~n Pero Tokalon pudrss1m kullammz. 

Yavrunuz lshal veya dlzaterl 
olursa, onu: 

IESTLE nin imal ettiGi meehur 
fLEDON AYRANI ile tedavi ediniz. 

Bethea eczanelarde aatahr. 

~oc.uklar• 1 

Biricik gazetenit : 

TUrk Cocuk Gazetesl 
l.tediginiz §ekilde bugiin pktL 

Her yerde araym1z, abmz ve seviniz. 

Mi.ihim bir karar 
Yllzlinlb:n arhk felaketten kurtar1nlZ. Bubran do· 
layaaile bakiki bir ft.rsat ve emsalsiz bir rekabet 

oJO 25 Tenzilat 
10 Adetlik paketi 100 kuru§tan 75 kuru~ 
1 Adedl 10 , 8 1/2 , 
BiitUn diinyada yegane olan 

SOUPLEX- PLATiNE 

(! ~113) 

~aheser ve lllks tr&!? b1~ag1 bugtlnden ltibaren plyaEamlzda yukandaki 
fiatlarla aatllaca.kb.r. Her yerde bulunur. Ba~lJca bah~tek.s.ptsmda Z.A~AX 
ttrlyat ve ecza deposunda. Toptan satl~ • Ketencilflrde 28 No. Ali Asgar 

ve Nissim Nlego ticarethaneler. 

Istanbul Deniz Ticareti 
Miidiirliigiinden: 

Deuizyollari 4Ietmesinin aabip bulundugu •KIZILIRMAK,' S1NOP 
n ZONGULDAK, vapurlarlnan ldare ihtiyacab i~n komilr nakb
yatam deruhte eylemit bulunao Karzade Mustafa ve Hiiseyin Miinir 
Beylere kendilerile miin'akit mukavele abkam1 dairesinde suf kiru• 
arar ve hesaplar1na itl~tilmek ve ldarenin tahriri musaadesi alan• 
madakca ecnebl limanlarma J"8nderi1memek lizere 2/8/934 tarihinden 
itibaren billbedel emirlerine tevdi ve irae YO kendi lirmalar10an 
foraunu koymalarma miisaade edilmlflir. Makavele mucibince i~bu 
Jemllerin Ye yapacaklan •eferleria bildimle riilum, maatat, tamirat 
Ye her nevi masarif ve her tftrJO babrf Ye tticeari mes'Uliyet ve 
mehlliki baclema mumaileybtmaya racidir. Aneak gemilerin mlilkl· 
reti kemafiasahlk ldarece temamen mabfuz tutulmuttur. bAn olunur. 

Erenkoy Krz Lisesi Mi1di1rliigi1ndeni 
1 - A~ustosun Yirminci Pazartesi giiniinden itibaren mektebimiz 

Uk Jasma dGrdfincll ve betiacl &Inaflanna Ocretli leyli talebe kaydtna 
batlanacakbr. 

2 - llk k111m leyli Ucreti 200 lirad11. Baremin yedincl derecesino 
kadar maat alan mcmur ,ocuklarrodan yUzde on, karde§lerin ikin• 
dslnden ylb:de on be17 digerlerlnden yllzde yirmi tenzilat yap1lar. 

3 - Kaytt lpn talebenfn velilerile birlikte gelmeleri, fazla tafsf• 
lit ipo mektep mUdfirlllgune mlirac:aat edilmesi JhJmdtr. "4762. 



Sahife 16 t 6 Agustos 1934 

0 _ ,,~ T1~af 81e8G1 
iyl tarat olmu~ blr ~ehrede fevkalidelik ioze s:arpar. Size bu i7l brata da 

sneak MONO EXTRA tarat b1~aga temi11 eder. Her yede sablar. 

-H~:~••in i blo>At! . ~~~:d.I ·L~§.;. li~ u I 
markalarm fevkindedir. Her yrde 10 adedl 

86 kuru~ sablmaktad1r. 

t 

SAT E • 
I 

tarafmdan VERESiYE satllan 
elektrik cihazlara •ayesi11de 

Sayfiyede Rahat 
YEDl SATI$ MAGAZASI: 

Metro Han Beyoglu Telefon 
Cumhuriyet meydant 
Necati Bey cadde1l 
Elektrik Evi 
Muvakkithane cad. No 83 
~irketi Hayriye iskele1i 
23 Nisan caddesi No 19 

Taksim 
Salt pazan 
Beyaztt 
Kadak6y 
OskOdar 
Bliylikada 

KOMOGENE 

KANZUK 
SAC LOSYONU 
Kepekleri izale ve sa~lara besliyerek 
dokOimesine mani olur. Deposu: Kanzuk 
eczanesidir. Belli ba1h Jtrayat magaza• 
lannda ve her eczanede bulunw·. 

• 
• 
" 
" 
• 

lhtar: Kanzuk sa~ losyonu mOmasillerl 
gibi yath degildir. Te•lri kat't ~mia 
ve raytbast lAtif blr losyondur. 

HUSEYIN CAHJT 

43 en S&J'l bugti.D 91kt1 
tc;INDEKILER 

44800 
40918 
43439 
24377 
60790 
60312 
55128 

(1494) 

Fa~izm Ye hnrrfyet • • • • • • , ~ • • • Joseph· BartQ~lemy 
Yirm!nci asrm ahlakl s1skalti1 , • • , • , • , Francesco Nittl 
Petrol ve ihtilll • • • • • • • , • , • , Antoine Zlscbka 
Edebl hallralar • • • • • • • , • • • , • HO.seyln Cablt 
ha menk1bE>si. • • • • • • • • • • • • • Malvert 
Matbuat hayatl (Yakup Kadel Bey) • • • • , • Hnseyin Cahl& 
Romada ncler gOrdnm? • • , • • • • • • , Henri Beraud 
Allablar su!;am1r,;lard1 (roman) • • • • • • , , Anatole France 
Xitaplar arasmda ( Kn~;nk notiar) • • • • • , • • • • , • • -

Fiyeti her yerde 20 kuruthlr -
1 Numaradan 26 numaraya kadlir olan birincl cildi rOzel blr 
tarzda ciltlenmiotir. Arzu edenler •• Alqam Matbaa11,. ndaa Ye 
.. AK~AM KIT APHNESI,. nden alabilirler. Fiyeti S Urad1r. 

~-------------------------------J Karaclter - Mlde • Baraak • Tat • Kum 11aatahklar1na 

TUZLA :I:QM:BLBBI 
VE OTELI 

iome ve fran fiatlerinde mDhim tenzillt yapllmlfllr. 
Herglin kopriiden 6,30-7,35-8,05-9,50-11-13,15-15,10-16,45 de 

Haydarpafaya giden vapurlann trenleri i~melere giderler. 

MOB.ILYA Salon, Salamanje ve yatak 
odalannan enva1nt ucuz fiatla 

fstanbul'da Riza Pa~a yoku1unda 66 numerol~ 
A S R i M 0 B I L Y A magazas1nda 

bulabUiraiDiz. Telefoa: 23407. AHMET FEVZI 

- •• 

TOPTA 

• • ... 

. -,. 
Y eni kuma§lari ve 

Y eni fiatleri gOrmeden 
ba§ka yere ugramayiniz! 

VE PERAKENDE 
( Toptan sati§Iarda azami teshilat gosterilir) 

MORACAAT MAHALLI : 

Sultanhamam I P E K I $ matazas1 - Blrlncl kat : 
I P E K I $ merkez mUdilriUtU 

lpekit'iD nefis Jr.umatlarlnl htlytlk ticareth&Delerde 
de hulahiHrsiDiz • 

A - AlA REFiK mDessasesl - Bah~ekap1 
B - ZAMAN magazas1 - Ibrahim Ahmet ve All Dervif - Sultanhamam 
C - Mehmet Sefik mahdumu Veil Sefik ticarethanesi - Celli Bey han - BahGekapl 

Kumae kenarmda saUiamhk ve giizelliUin ifadesi 
olan iPEKi$ markas1n1n ii~iincii vasf1 : 

N I$ANTA$1 NDA 

Leyli ve Nehar1 - Ktz ve Erkek 

FEYZiYE LiSESi 
•emleketimizin en esld hususl mektehidir ve resmi 

mekteplere muadn oldutu tastik edilmittir. 
Aaa, Ilk, Orta ye Liae ktatmlan Fen ve Edebiyat tubeleri vardar. (Feyziye Mektepleri Cemiyetinin) 
ldarul albnda manevi bir tahsiyettir. Talebesinin tallm ve terbi~sine kaskan~lakla bagh olduiunu 

muvaffakiyeti ile lspat etmittir. 
lateyen talebe velllerlne mektep tarlfnameal gGnderlllr. 

Ve kait l~n herg011 mektebe mOracaat edilebilir. Telefon: 44039 

II ALOE LokantUJ ve birahanesi, EminonO Valde 
"#4 Ham i~de Noter ittiaalinde No 17 

16/8/3' Tabldot islim kebab1, pUlY, revanl, francala 80 Kurut 

Dubie blra yemekte 12 mezell 15 Kuru1tur. (1873) 

LEIPZIG SONBHAR SERGiSi 
26 Agustoa 1934 de ba,Iayor 

Alman 'lmendlterlerl Ucretlerlnde 
0
/, 80 tenziiAt 

Tafsilat i~in: Leipzig (Almanya) da LEfPZ1GER 
MESSAMT sera-i idareslne veya fahri mnmessiU 
bulunan miihendis H. ZECKSER efendiye mnracaat. 

Galata, Aben ve Munih Han, Posta kutusu : Galata 76, Telifal 
adresi: Zeckser • Istanbul. 

IJ-' Defri7at micliriia Eaia J ... 
~kt- " atnn• 
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