
Biitiin Tiirkiye 
Mehmet Efendl 

Mahtumlar1 
Kahvesini i~iyor 

t~t. lhsir\&r~tSl icap!SI kartunnda 

Sene 16- No: 5638 - Fiatr her gerde S la~ 

Sahin§ah Hz. Gazi Hz. il~ 
birlikte Ankaradan diin 

ak§am hareket ettiler 
lzmir, ~anakkale, 

tarikile Istanbula 
Bursa, Y alova 

gelecekler 

Relslcumhur Hz. muhterem mlsaflrlerlle, blrllkte otomobllde 

Ankara 21 (Huauai) - Muh- j 

terem misafirimiz ~ahintab Hz., 
~azi Hz. ile birlikte bu aktam 
aaat 22 de hususi trenle Anka· 
radan hareket etmitlerdir. tki dev· 
tet reiai memleket dahilinde ktsa 
bir aeyahat yapac.aldard1r. 

-· 
Resmi teblig 

lki hiikumet a rasanda 
her hususta fikir 

birliji var 
Eakitehir, lzmir, ranakkale, A • - (A A) D. ~ -·.. . . - ,..,._ 

Bursa, Y alova tarikile latanbulu · mi teblii: Diift htJlkeuinJe .,.. 
tetrif edeceklerdir. · · rilen tem•ilden •onra $ahin-
' Batvekil hmet pafa ve harici- fa Hz. maiyetlerinde laariciye 
ye vekili T evfik Riittii bey ken· veziri olduiu hal de, hariciye 
ailerine refakat ediyor. vekaletine gelmi, bulunan Re-
, Tren bu aabah Eskit-ehire vastl isicumhur Hz. ne ve ba,vekil 

· olacak, burada bir miiddet tevak· · pa1aya miilaki olmu,tardtr. 
kuf edecektir. Bu esnada tayya- · Hariciye vekili doktor Tevlik 
re mektehi ile ,eker fabrikaam1n Riiflii bey, Rei.icumlaar Hz. 

• ziyaret edilmesi muhtemeldir. nin neztlerinde bulunuyorda. 
lstasyonda te.,i resmi ~ok pa~~o lki memleketi alaluular eden 

lak olmuttur. Meclis reiai, vekil- ifler ve beynelmilel umumi si-
•ler, hiiyiik erki.m harbiye reisi, \ · ycuet hakktnda kardef~e gO. 
hiikumet erkam bulunduiu gihi, ~ rii1ler teatUine mevzu olan bu 

• asker, muzika ~e izc~ler de selam I miil~~t ii~ .Mal kaJar de~am 
Tesmini ifa etma,Ierdar. etm,trr. lki memleket muna-

' Aziz misafirimiz Ankarada gor· aebetlerine ait her hun~sta ve 
: diikleri ~ok sacak ve samimi ka- sulh.everlikte tam bir muta-
bulden ~ok miitehassis oldukla· bakat mii1ahede edilmi,tir. .. 
- .... . ~ 

[Devanu ikinci sahifede] _. -= ·= ·= · -=~ 

Bedia H. mOtosikletle 
Avrupaya gidiyor 

$ehir tiyatroaunun kaymetli aa• 
hatki.rlarmdan Bedia hamm bir 
ka~ giine kadar kocaaa Ferdi bey• 
ie heraber Avrupaya hir motoaik
let seyahati yapacaklard&r. Bedia 
f'erdi hantm uzun uzadaya s:aht-
l taktan sonra motosiklet idaresini 
~ok iyi ogrenmi,tir. Sanatkirla 
"oc:aa1 motosikleti 11ra ile idaro 

I 

\ ~deceklerdir. . ..... 
, ~ Kan koca motosiklete kendile
rine -li.ztm olan her aeyi alac&k· . . 

Jardtr. ' 
· Bedia hanim: r r . 

- Biraz gecikmekle beraber ba 
~aim ~in bir bal ayt aeyabati 
. acaktar!. demektedir. ... 
, kart koca evveli F erdi be yin 
baemleketi olan Viyanaya ugnya-

. hllard&r. Bedia .hantm: 
... - Viyan~da kaynaaamin elini 
ISpeceiim. .• diror." 

Bedla nen1m ve zevcl Ferdl bey 
• Viyana aeyahatinc:len dondiik
~en aonra Bedia Fercli hanUD 
hir aene daha aanatine devam ede
c:ektir. Ondan ·aonra aahneden 
tamamile ~ekilecektir. 1 

f Salmeden ayr&ld&ktan sonra aa
~atki.r evile menul olacak ve pi· 
yealer ten:iime eclec.ektir. -

• 

PE~EMBE- 21 Huiru 1934 

Biitiia Tiirkiye 
Mehmet Efendl 

Mahtumlar1 
Kahvesini i~iyor 

lst. Jlam~rflSI kaptll karfiSind& 

Tele/on : 24240 ~dare)· 24249 (Tahrir) • 24248 (Matbaa) • 20113 (Klite) 

Relslcumhur Hz. muhterem mlsaflrlerl lie blrllkte harlclye veklllnln zlyafetlnden ~akarlarken 

Bugiin 

Sahife 
u,akta seller 
tc;thribat yaptr 

Bir ~ok evlerin duvarlar1 
ytkdd1, e~yasa siiriiklendi 

Ut~k, 20 (A.A.) - BugDn saat 
16 da ani yatan dolu ve yaj'mur
du tehrin her taraft au i~inde 
kalmatbr. Afet balinele gelen 
seller bir ~ok evlerin duvarlarani 
ylkmtf, baza evlerin etyalartnt ahp 
gotDrmU§tur. 

Postane sokagmdan ge~en sel 
lalice maballesinde bet evi k1smen 
barap etmi,tir. Aybey ve Konak· 
arm mahallesinden cereyanana 
kaybeden sular Yalanct fabrikasana 
girmitse de menfezlerinden akt· 
blmttbr. F abrikada zarar azdtr. 

Aybey maballesinde elli evin 
duvarlara sulardan delinmi~ ve sel 
evlerin e§yaaant siiriiklemiJtir. 

U tak 20 (A.A.) - Diinku bU. 
yiik ifetten aonra saat 21 de ha· 
fif iki zelzele olmuttur. Gece sa• 
baha kadar yagmur devam etti. 
Murat ve Elma daglanna tiddetli 
kar ve dolu yagmathr. Baglar ha· 
Sllab tamamile su is:inde kald1. 

Koylerden haberler gelmekte
dir. Teabit edilmekte olan zarar 
biiyiiktiir. Jandarma kumandanh
it koylerin vaziyetini tetkik is:in 
tedbirler almaktad&r. 

DeYam1 ikirci sahifede 1 

No. 67 
~ Otuz Tabutlu Ada 

-r . Bu barikulade heyecanh maceranm 
ilk ktsmt bu formada ba,hyor. 67 nu• 
marah forma bedava dagtlmaktacLr. 
• Kapaimda i.ic;i.incu cildin fonnalarla 
bedava miihadelesi tafsilatile bundan 
sonra Anen Li.ipenlerin nastl c;•kacagma 
gosteren ilanlan mullaka okuyunuz . 
•• Bu bedava formayi her zaman Ar
ten liipen aldajmaz muvezzilerden 
iat • . l eJUUlo . -

_ __ Terazi hileleri 

800 gram nasd bir kilo 
·gelir, bir sabct anla~yor! 
Bazt hilelerin isimleri: Sarma, degme, 

dizlik, igne itme •.• 
- ~unu da bir tartaana.. der

ainiz. Sizin yemit tartthr bir de 
bakaraanaz ki bir kilodan 250 - - -

.. Bazan bir yerden bir kilo ye
mit ahrstntz. Adam goziinuziin 
oniinde tartar. r erazinin iki ta· 
raft da denk gelir. F akat kese 
ki.i.dana elinize ald&gmaz zaman 
bir hafiflik duyarsamz. Bu yemit 

gram bird en ekaik. Kan tepenize-

h&kikaten bir kilo mu? .: sorar· 
SlDlZ, 

- Bir kilo beyim!. Biz de bile, 
yalan yok ... der, yiiriirsiiniiz, ka· 
aapta etinzi ahrken yemit kig1d1 
size biisbiitiin hafif gelir. Kasa
bm s:aragana: 

~1kar. lki yiiz elli gram eksikten 
ziyade aldattlmak, budala yeri• 

ne konulmak insam hiddetlendi· 
rir. 

I Eakid.en, okka zamantnda te
razi hilelerinin bin tiirliisii vardt. 

~imdi kilo ~aktt. Hileler ortadan 
kalkh m1?. Haytr. Hatti terazi 

[DeYanu 4 imdi .Mifedr.] 
·-111-IIIIY-.HIWUY._.IIIIIIIII_,IIIIIHIIIIIII-IIIIIIINIIIIINIHIJIIIUII_IIIIIII ... UUIIIIIUII-IUIIftBIIHDIIIIIIU--

- Ne eski J..afah muharrirler varl ..• 
- Yabanca kelimelerle mi yaZ1 yaztyorlar>' '- -. 
- Hayar, bu .ilihlanma dnriode hili ~e&ikten Nhan, kazma. kurek. yap .. 

-· y.&ZJ¥orlarl ••• i ....... . 



Sahife 2 

Alacak yiiziinden 
cinayet 

Bir alacakh bor~luyu ve 
~uag.n1 agu surette 

yaralad1 
Dun gece Fincanciiarda alacak 

yiiziinden bir cinayet olmuf, iki 
ki,i oliim halinde yaralanmttllr. 
.Vaka f.Udur: 

Fincancdarda sandlk~Ihk ya· 
'pan lranh Ali ile Hasan isminde 
diger bir sand1k~~ otedenberi re
kabet yiiziinden &eiiimsizlik yapt
yorlarm•t· Bunlardan Hasanm da 
Aliye bir miktar borcu Tarmtf. Ali 
rakibini stktfhrarak pa.rayt iati
yorsa da Hasan paras1 olmadtgtnl 
soyliyerek kendisini ~a,mdan sa
VIyormUf. 

Diin gece alacakb Ali gene Ne
aip Ali hamnda Hasamn diikkim· 
na giderek paray1 istemif ve bagt
rlp ~agtrtnlfbr. Bu yiizden arala
rmda kavga baflamifbr. Diikkan
da bulunan ~Jrak araya girerek 
bunlar1 aytrmak istemipe de Ali 
fena halde hiddetlenmis ve belin-• 
den kamasmt ~ekip Betirin bog
rune aaplamlfhr. Tehlikeli suret
te yaralanan Betir kan i~inde ye
re yuvarland tktan sonra goz!eri 
donen Ali bu defa da kamay1 Ha
sanm karmna saplaytp bagusak
lannt defmif ve kamay1 yaramn 
iistiinde b1rak1p ka~mlfbr. Biraz 
sonra cinayeti haber alan polisl~r 
yeti,mitler ve oliim halinde kan 
i~inde yatmakta olan Hasanla Be
firi bastaneye kald~rm~lardJr. Ya-

. rahlara dernal ameliyat yaptlmtt· 
tlr. Bunlardan Hasamn yaras1 ~ok 
agtr oldugundan hayahndan iimit 
kesilmittir. Betirin yarast da teh
likelidir. Vakay1 miiteakip ka~n 
Ali beniiz bulunamamt~tir. Zab1ta 
tahkikata devam ediyor. 

Balkan tenis 
· ~ampiyonlarz 

geliyorlar 
~ehrimizde ii~ gfrn 

kalacaklar ve miisaba
kalar yapacaklar 

Balkan tenis tampiyonlan M. 
$afer, M. Bokolovi~ ve madam 
Gotisf3, bugiin Romanya vapu· 
rile fehrimize geleceklerdir. ~im~ 
diye kadar Balkanlarda ~yapllmif 
olan biitiin tenia ma£1arma itti
rak ederek rakiplerini biiyiik fark .. 
Iarla yenmif olan bu ii~ f&mpiyon, 
ayni :zamanda Davis diinya kupas1' 
ma~larma iftirak edecek kadar 
beynelmilel bir fOhret kazanm•t· 
lard1r. 

Bu ii~ fampiyon fehrimizde ii~ 
~giin kalacakl r ve Atef - Giine~ 

kliibiiniin Taksimdeki tenis; 
kortlarmda gosterit miisabakala
rl yapacaklard1r. 

1 - Bunlar cuma giinii ogle-
4len sonra ii~te fampiyonlartm1:zla 
aingl miisabakalarmda kartllata
caklardlr. Bunlarla singl tenis 
miisabakast yapacak tampiyonta
rmuz Sedat, ~irinyan ve madam 
Sigerdir. 

2 - Cumartesi giinkii miisaba
·kalar muhtelit ve ~ift miisabaka· 
lard1r. 

~ - Pazar giinkii ma~lar re· 
:vanf mn~lar1dir. 

-----
Veladet gecesl 

l&tanbul miiftiiliigtinden: 24 ha
:dran 934 pezar giinil rebiiilev· 
Telin 12 sine mfisadif olmakla 
onUmUzdeki cumartesi gUnii ak
,aml ( pazar gecesi) Hazreti pey• 
gamberin veli:detleri gccesi ol· 
dugu il!n olunur. 

AK~AM 

( Sabahki "'.•eJgrafl.ar ) 
Avrupanin ~a~k1nda yeni 

anla~malar yapiiiyor 
M. Barthou Biikre§e vastl oldu 

Biiluet 21 (Huausi) - Kii~iik 

itilif hariciye nazularmtn konfe

ransl bitmittir. Bu defaki toplan

tu:la ~ok miihim meselekr gorii
tiilmiittiir. Bunlann battnda kii· 
~iik itilif1n komtularile olan mii

nasebatt vard1r. Gelecek ay kii~iik 

itilif ve Balkan devletlerile Sov

yet Rusya arasmdaki baglarm 

mmtakavi misaklarla kuvvetlen
dirilmesi muhtemeldir. 

Fransa hariciye naztn M. Bart

hou Biikftte gelmittir. M. Bart· 

hou k~Uk itili.f hariciye nazJr· 
larile goriitecektir. 

Viyanadan geGerken 
Viyana 20 (A.A.) - Avustur

ya te1graf ajans1 bildiriyor: 

Afyonda zelzele 
Bir ~ok binalarda ~atlaklar 
var, niifus~a zayiat yoktur 

Afyon 20 (A.A.) -Dun gece 
saat 20 de 15 saniye kadar siiren 

~ok t-iddetli hareketi arz olmut· 

tur. Bugiin saat doku:za kadar fa

silalarla sarsmlllar devam et
miftir. 

Zelzele merkezde oldugu gibi 
Sand1kh, Dinar, Bolvadin kazala-

rmda ayni ~iddetle duyulmutlur. 
~ehir ve koylerde ufak tefek ha-

sarat olmut ise de nufus~a zayiat 

oldugu heniiz anlatllamamttbr. 

Hiikiimet konag1 ve belediye dai
resinde miihim ~atlakhklar goriil· 
miittiir. 

Mektepler, diger dairelerde tet
kikat ·yaptlmaldadtr. 

lsparta 20 (A.A.) - $ehrimiz
de bu gece sekizi yirmi g~e bir 
zelzele olmuttur. 

Y aramaz ~ocuklar 
Birisi, arkada~1n1 bt~akla 

yara!adt 
-·-

Fener civarmda iki ~ocuk ara
smda kanh bir kavga olmu,tur. 
Fenerde oturan on bir ya,Iarmda 
Cavit ve ibrahim isimlerinde iki 
~ocuk diin sokakta oynarlarken 
bunlardan Cavit bir tekme vu
rup lbrahimi yere dii~iirmii~tiir. 

Bundnn hiddetlenen ibrahim de 
arkada,ma bir tokat vurmut ve 
aralarmda kavga ba~lamifbr. lki 
~ocuk sokak ortas1nda biribirleri· 
ni epeyce dovmiitler, bir arahk 
lbrahim cebinden bir bt~ak ~~

karip Cavidin iizerine ahlmflbr. 
Cavit b1~ag1 goriince ka~maya 

batlamt,, fa.kat Ibrahim arkaam
dan yetiterek b1~ag1 ~ocugun sol 
bogriine saplamJ•br. 

Vaka polise haber verilmif, Ca
vit hastaneye kaldu1larak Ibra
him yakalanmtfbr. 

lptidaT mevat tenzilat cetveli 
Ankara 20 - Muamele vergisi 

kaoununun be~inci maddesi mu
cibince lktisat ve Maliye vekalet
lerince mii~tereken hazarlanan 
iptidat mevat tenzilat cetveli Icra 
vekilleri heyetine sevkedilmi~tir. 

Biikrete gitmekte olan Franstz 
hariciye naz1n M. Barthou diin 
aktam Viyanadan g~it ve is
tasyonda batvekil M. Dollfun 
tarafmdan selimlanm•tbr. lki 
devlet adamt trenin hareketine 
kadar goriitmiitlerdir. 

M. Barthou bu fusattan istifade 
ederek, FransJz hiikfunetinin, iic; 
hiiyiik devletin 17 subat tarihli . 
beyannamesine tevfikan, Avustur-
yaniD, yalmz istikli.linin degil, ay .. 
ni zamanda Stresa. konferanst• 
nm tavsiyeleri ~e~evesi dahilin~ 

de iktisadi ve ma.li inkitafmln da 
temini i~in lngiltere ve ltalya hii· 
kumetlerile tetriki mesaiye devam 
edecegini teyit eylemittir. 

Viyana 20 (A.A.) - Havas 
ajans1 bildiriyor: M. Barthou Vi-

Avrupa vaziyeti 
karr~rk 

Fakat iimit verici bazt 
~alt~malar vardu 

Biikref 21 (Hususi) - Kii~iik 
itili.f daimi meclisi itini bitirdi 
ve bir teblig nefredildi. T eblig· 
de Avrupa vaziyetinde enditeli 
baz1 alametler mevcut oldugu, 
bir k1s1m devletlerin muahedele
rin tadili talebinde urar etmesi, 
silablan btrakma konferansmm 
bir neticeye varamama~1 bu en
di~eyi artttrdtgl beyan edilmek
tedir. 

Maamafih muhtelif devletler 
arasmda sulhii muhafa:za i~in ya· 
ptlan anlatmalarm ve silahlan 
b1rakma konferansmda emniyet 
meselesi hakkmda Franstz, lngi
liz, Amerika noktai nazarlarmm 
birle,mesinin umit verdigi ili.ve 
olunma:kta, kii~iik itili.fm sulhiin 
muhafazasma ~ah~acag1 bildiril
mektedir. 

Balkan misakt 
Romanya ve Yugoslavya da 

tasdik ediyor 

Biikre$ 21 ( Hususi)- Romanga 
ve Yugoslavga hiikiimetleri Bal
kan misakzm tasdik etmege karar 
vermi§lerdir. 

Cenevrede )''eni 
iimitler basladr 

:f 

Emniyet komitesi 
miizakeresi miisait §ekilde 

devam ediyor 

Ceoevre 20 - Silablar• btrakma 
konferansamn emniyet komitesi 
toplanmi~br. ~imdiye kadar Ingil· 
tere emniyet meselesinde miiza
kereye yaoa§mazken bu defa 
daha miisait bir vaziyet alml§br. 
Bir Avrupa misalu yapdmas1 ibti
mali tetkik edilmi~tir. 

Lokarno anla§mas• veya Balkan 
misaka esast dahiliode mmtakavi 
miitekabil anla,malar yap1lmasa da 
gorii~iilmii~tiir. Muzakerelere uzun 
zamanlardanberi Cenevrede tesa
diif edilmemi~ bir hOsnii niyetle 
devam ediliyor. 

yana istasyonunda M. Dollfus ile 
miilakahnda tabii olarak Stra kon· 
feranst hakkmda da goriitmiit-tiir. 
Bu hus1,1sta ahnan uygun maluma
ta nazaran, bu konferanstan dip-~ 
lomatik mahiyette neticelerden 
ziyade pisikolojik mahiyette neti
celer beklemek icap eder. 

M. Barthou ile M. Dollfuss tet
hit hareketlerinden de bahselmif· 
lerdir. Bu hareketler Stra konfe
ransmm daha ilk dakikalarmdan 
itibaren hafiflemittir. Eger M. 
Hitler tarafmdan M. Dollfussa 
verilen teminata ragmen bu hare
keller tekrar c;ogahrsa, Avustur· 
ya daima Milletler cemiyetinin 
yardtmma miiracaat edebilecek ve 
tabii Fransa bu miiracaabnda ken· 
disine miizaheret edecektir. 

Takas suiistimali 
1\laznunlann kefaletle 

tahliyelerine karar verildi 
Takas suiistimalinden mevkuf 

bulunan maznunlardan Yusuf Zi
ya ve F aik beylerle Prikli efen-
di de tahliyelerini istemitlerdi. 
Sultanahmet birinci sulh ceza 
mahkemesi dun bunlar hakkmda 
da karanm vermittir. 

Bunlar hakkmdaki karar da ev-
velki reaznunlar gibi kanuni ika· 
metgah gostermek, tahkikatm her 
safhasiDda ha.zrr bulunmalan ve 
hiirriyeti tahdit eder bir ceza ile 
tecziyeleri tahkdirinde hiikmiin 
infaz1n1 teminen su~taki derecesi 

ittiraklerinin nazan dikkate aim
mast kaylllanm ihtva etmekte· 
dir: 

Bu terait dahilinde bunlardan 
Prikli efendinin bet bin, Yusuf 
Ziya ve Faik beylerin de otuz be
.er bin lira kefaletle tahliyeleri 
kararlallllrllmitllr. 

Hem~ire katili 
~erif, hem~iresini 

namusunu korumak i~in 
oldiirdugiinii s<>yliiyor 
Akhisarm Gok~e Ahmet ko

yiinde dort ay evvel Fatma na
mmda bir kadm oldiiriilm,iif ve 
faili me~hul kalmtfl!. 

Miiddeiumumi Muzaffer beyin 
mahirane tahkikah neticesinde 
ge~en hafta bu esrarengiz cinaye· 
tin faili yakalanmi~tlr. Katilin ad1 
teriftir ve maktul kadmm kar
detidir. 

~erif cinayeti fU tekilde itiraf 
etmittir: «Ktz k.ardetim Fatma 
rna ~k aglr geliyordu. 

Son defa Fatmay1 Akhisarda 
gordiim, koye hayvanla gitmek 
i~in yola koyulduk. Koye yaklat· 
tlglmlZ Slralarda k1z kardetimi (j}. 

diirdiim ve oliisiinii evvela ~am· 
lar i£inde yakhm. Kemiklerini de 
bir ~ukur a~1p gomdiim. Vaka 
boyle olmuttur. ~imdi cezamt 
~eksem de miisterihimdir» de· 

mekt.edir. 
Katil $erif, koyden birisiniri 

1rzma tecaviiz etmekten de SU9" 

ludur. Yakmda muhakemesine 
batlanmak iizere Manisa ag1r ce· 
:zasma sevkedilecektir. 

21 Haziran 1934 

Sahin,ah Hz. 
(Btq tara/& 1 inci aahilede) 

rm1 bir ~- defalar beyan etmit .. 
lerdir. 

Ankara 21 (Hususi) - Muhte
rem misafirimiz ~ahintah Hz. 
diin Ca..zi 'Ye ziraat enstitiilerini, 
hifz1n1hha miiessesesini ve An
kara civanndaki Cubuk bendini 
ziyaret etmittir. R1za ~ah Hz • 
enstitiilerde ve htfz11smha naiies
sesesinde gordiigu miikemmeliyeti 
ve Cubuk bendindeki ameliyatl 
~ok takdir ebniflerdir 

Mubterem misafirimiz camel· 
hk enstitiisiinii de gezmif, burada 
camdan yaptlan alit ve edevatm 
nas1l yap1ldtg1D1 tetkik etmitler· 
dir. ~hinta.h Hz. niimune hasta· 
nesini ve Himayeietfali, askeri 
fabrikalart da ziyaret buyunnu4-
lard1r. Her tarafta gordiikleri in
tizam ve miikemmeliyeti ~ok tak· 
dir etmitlerdir . 

Mubterem misafirimi:z biiyiik 
erkin1 harbiye dairesini ve milli 
miidafaa vekiletini de ziyaret et• 
mitlerdir. 

Bursa 20 - ~ahin,ah Hz. ni : 
istikbal i~in biiyiik hazuhklar ya• 
pthyor. 

Hillliahmere teberrii 
Muhterem misafirimiz ~ahin-

tah Hz. hilaliahmer cemiyetine 
miihim teberriide bulunmu,lardtr. 
Cumhuriyet refikimiz bu teberrii
un 100 bin lira oldugunu ya:ztyor. 

~akta seller 
(Bat tara& 1 inci aahifede) 

Muglada yagmurlar 
Mugla 20 ( A. A. ) - Bugiin 

ogleden sonra saat on be~te ,id
detli yagmur yagm•~ dereler tat
ml~ sokaklardan seller akml~br. 

Ara sara civar daglara y1ldarun· 
dii~miitiir. 

Oolu ve ylldtrli • 
Mugla 21 (A.A.) - Dunkii 

Yagmurla beraber merkezin baz1 
mmtakalanna dolu da dii~mii~ 
tur. Dolu merkezin Dogrek koyii
niin iist tarafmdan ge~erek bu 
mmtakadaki tiitiinlere biraz za
rar yapmtf&a da yagmur tiitiinle
rin heyeti umumiyesi i~in c;ok fay .. 
dah olmuttur. 

Mugla 21 (A.A.) - Diinkii 
yagmur eanasmda Ahi koyiiniin 
Sogutlii mevkiine dii~en bir ytl• 
d1r1m tarlada bulunan iki koylii· 
den birini a.g1r, digerini hafif su .. 

J 
rette yaralaml,ttr. 
Ge~en cuma giinii Bodrumda ~ 

yagan tiddetli yagmurlardan hu• 
sule gelen seller Misgibi koyiinden 
bir kadm, bir deve ve iki s1glf1 
denize siiriiklemittir. 

LAstik iptidal rnaddelerden 
alman resim artbnhyor • 

} 

Ankara 20- Kundura sana: 
yiini himaye i~in memlekete giren 
lastik iptidai maddelerin kilosun• 
dan ahnan 50 kuruf istihlak res• 
minin 150 kuru'a ~tkanlmasma 
karar verilmi~tir. Kanunda bu su .. 
retle degitiklik yap1lacakttr. } 

Viyanada gizli sillh depolarl 
bulundu 

Viyana 20 ( A. A. ) - Polis; 
Viyanaom bir ~ok yerleriode Na• 
1ilere ait gidi miihimmat vo 
bomba depolan bulmu!jtur. 

Yedi senelik imar program1 
.Ankara 20 - Ankara §ehri 

lmar mfidfirliigiiniio, Ankara §eh• 
rini imar etmek Uzere haZlrladtjl 
7 senelik imar program1 icra vekil
leri heyetince kabul edilmi§tir. 

Siirtte f1rtma 
Siirt 20 (A. A. ) - Olduk~a 

kuvvetli bir fuboa olmu~, basta• 
nenin ~absao1 riizgar atmi§br. 
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lmtihan numaralar1 
Bu sene 1iselerde muvaffak ola

mryan talebenin tekrar imtihanla· 
rma miisaade edildi. Yiiksek tah
Gilin cidd iyetini temin i~in tale be
n in iiniversiteye yetitmit bir hal· 
de gelmesini dii~iinen vekalet boy
le bir feye tahiidir ki miisamaha 

sevkile meyletmemi~tir. Bunun, bir 
bakkr muhafaza ve tamir bissin
den net-et ettiginde fiiphe yoktur 
ve bundan dolayt cidden ••yam 
tebriktir. 

Hakikaten lise ve bakalorea 
-imtihanlart iizerinde esash suret
te metgul olmaya degecek bazt 
hususiyetler arzediyor. Evvelce de 
bir iki kere itaret ettigimiz v~hi
te, g~ vakitlere kadar helecan ve 
heyecan i~inde imtihan odalan 
l~:ap1larmda bekletilmeleri talebe
nin maneviyatmda biiyiik tahri· 
bat yap1yor. 

Sonra, miimeyizler meselesi ve 
kanaat notlart meselesi. Eline dev
lete ait ufak bir niifuz ve kudret 
ge~iren bir memur kendisini adeta 
mutlak bir hUkiimdar telikki et
mege az ~k meyyaldtr. Bu, ~ok 
zor i~tinabt kabil olacak ruhi bir 
halettir. 

_ Bundan miimeyizler de azade 
kalamtyorlar. Biz bu noktada ta
lebenin biitiin -tikiyetlerine hak 
vermek dogru olmtyacagt fikrin· 
deyiz. lmtihanda muvaffak ola
mtyan talebenin kusuru l;»iraz da 
kendinde bulmas1 heniiz hi~ ititil· 
memit bir hadisedir. Hep hocalar, 
hep miimeyizler onlara hakstzhk 
ederler ve kendileri hep o haksJZ· 
hklara kurban giderler. 

Hepimiz mektep sualarmdan 
ge~tik. Hepimiz imtihan verdik. 
Bu sozleri biliriz. Belki kendimiz 
bile ebeveynimize, ailemize, dost
larimtza bu tazallumlarda bulun· 
mutuzdur. Fakat, ayni zamanda 
baz1 miimeyizlerin insafstzhklan· 
m da pek yakmdan tecriibe etmi· 
f.izdir. Eline kudret ve kuvvet ge
~en bazt miimeyizler talebeleri 
taiitkiil mevkide btrakmaktan 
adeta zevk ahrlar. Onlart sasut· . . 
magi bir marifet bilirler. imtiha
na girmit bir gencin ne biiyiik bir 
ge~it kartlltnda biitiin varhgile 
titredigini idrak etmezler. Kimisi 
~ocugu azarlar bile. 

Baz1 talebenin yaradthtlari ik
tizast tutuk, mah~up, muhteriz ol
cluklan, ufak bir telatla biitiin bil
diklerini unuttuklart muhakkakttr. 
Bunlar inaafstz, if.iiizar, kendiai· 
ni gostennege meyyal bir miimeyi. 
ze dii~ecek olurlarsa mahvolup gi· 
derler. 

Maarif vekaletinin bu seneki 
·imtihanlara kart• goaterdigi has
sasiyet kalbimize biiyiik bir ferah 
verdi. c;unkii korktugumuz ifrat 
ve fiddetlerin mevcudiyeti kartt· 
smda meseleyi daha yiiksekten 
daha canla diitiinecek ve derhal 
icap eden tedbiri almak cesareti-

AK~AM 
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Sine malar 
lki gllndenberi 

biitiin sitJemalar 
kapandz 

,.• ~ehrimizCie bulunan biitiin si
nemalar belediye tarafmdan ka
pattlmttbr. lid giindenberi lstan· 
bulda sinema yoktur. Kaymakam· 
lar sinemalann makine daireleri
ni temhir ettikleri halde Kadtkoy 
kaymakamt buna liizum gorme
mi!-t yalmz sinemalartn temsil 
vermemesi i~in hirer memur ika· 
me etmiftir. 

Sinemactlarin vekili Hatim Re
fet beyin belediye aleyhine a~tlgt 
dava hakkmda diin belediyeye 
tebligat yaptlmt,hr. Davaya bu
giin ogleden sonra ikinci hukuk 
dairesinde baslanacakhr. . 

Sinemactlar nizamnameye miis· 
teniden vergi almamiyacagtnt id
dia ediyorlar. Belediye, mahke
menin bu iddiayt dinlemege sala· 
hiyettar olmadtgt kanaattndadtr. 
T etkilab esasiye kanununa gore 
bir nizamnamenin kanuna muga
yir oldugu iddia edildigi takdirde 
bu iddia ancak Biiyiik Millet Mec· 
lisinde halledilebilir. Belediye hu· 
rada ayni vaziyet mevcut oldugu 
fikrindedir. 

~ehir meclisi 
lntihabat i~in defterlerin 
haztrlanmasJna ba§lantyor 

Bu sene yaptlacak olan yeni 
belediye intihab1 i~in intihap 
hakkmt baiz olanlarm isimlerini 
gosteren defterlerin tanzimi bele· 
diye reisHginden belediye fube
lerine emredilmi~tir. Her belediye 
~ube1i mahallelerdeki, isimlerin 
doldurulma11 i~in yazrat dUzgiin 
kAtipler ~abtbracakbr. 

lntihap i~in bilt~eye konan tah· 
sisattan defterlerin tanzimi i~io 
isim ba~JDa yirmi para verilecek· 
tir. Defterlerin ktsa bir zamanda 
doldurulma11 da aynca emredil· 
mittir. 

SDrp Agop mezarhg1 
Belediye ile Ermeni patrikha· 

nesi arasmdaki SUrp Agop me· 
zarhit davasJDa bu aym otuzuncu 
gununde devam edilecektir. 

Dava son safbas1na girmi~tir. 
Adliye yan~rmmdan evvel mah
kemeye tevdi edilen vesikalardan 
baz1lannm evvelce verllip veril
medigioin tetkiki i~in dava talik 
edilmi~ti. 

BUtUn vesikalar mabkemenin 
elinde bulunursa o gUn mahkeme 
kararant verecek ve mezrahitn 
da akibeti kati aurette anl&fiia· 
cakbr. 
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ni gosterecek bir makamm mev- . 
cudiyetini meydana koymuttur. 

Ak1amci 

Garip kitabeler 
"l{an dudbstndan vefat 

eden Ahmet aga •• " 

Sur haricinde yaptlan biiyiik 
'~ dolayuile buradaki mezar
hklardan bir kum1 kaldartlmak· 
tad1r. Bu mezarlarm tatlan i~in· 
de bazan pek garip kitabelere te· 
sadii.f ediliyor. Mevlevihane kapt· 
smdaki mezarhkta ele ge~en bir 
tat bilhassa hayreti celbctmittir. 

Giizel bir talik yazt ile yaztlan ve 
iizerinde bir de sartk resmi bulu
nan bu tat iistiinde ~u sabr okun· 
maktad1r: 

«Kan dntltumdan vefat eden 
Esseyit Ahmet aga ruhuna fati
ha 1260». 

Gene ayni mezarhkta diger bir 

ta, daha ele ge~mi~tir. Bu tafJn ki
tabesinde de: 

«Her kim ki mezar1ma doku
nursa yllanc1k illetinden kurtul
maarn!.» 

Ciimlesi vard1r. Ve altmda da 
«yilanc•kh kadm» kelimesi imza 

makammda kuliamlmifhr. Bu ta· 
'm hangi kadma ait oldugu da 
malum olmamakla beraber vak
tile «yilancik» illeti tedavisile 

me,hur ~irine ait oldugu ania,tl· 
mi,br. 

Gerek «kadm» dan !-ikayet 
edip go~iip giden Ahmet agamn, 

gerek yllanctkh kadm1n kim ol
duklan malum olmamakla hera· 
her her iki ta, ta kitabelerindeki 

garip mealtleki yaz1lardan dolayt 
miizeye gonderilmitlerdir. 

c;amlica cinayeti 
Behi~ beyin yeniden 

muhakemesine ba~lanJyor 

Bundan iki sene evvel Camhca
'da bir gazinoda garsonluk yapan 

Aleksan isminde biriai sabaha 
kartt gazinoya gelen bir mii,teri 

tarafmdan oldiiriilmiit ve hadiae
nin faili olmakla maznunen Behi~ 
bey isminde biriJi yakalanmiftl. 

0 :~;aman aguceza mahkeme
sinde yaptlan muhakeme netice
sinde Behi~ bey yedi buc;uk sene 

hapse mahkum edilmitse de tem
yil: mahkemesi bu karart nakzet
mif- ve ikinci defa yap1lan muha
l;emede Behi~ beyin beraetine ka
rar verilmifti. 

Bu defa temyiz mahkemesi ev· 
rakt gene nakzan iade etmittir. 
Fakat bu nak1z karar esastna ait 

oll'llJlyip usule ait bir noksanm 
ikmali noktasmdan yapdmttbr. 

Gelecek per,embe giinii Behic; be
yin tekrar muhakemesi yap1larak 
karara raptolunacakhr. 

Amca beye gore! .. 

Oskiidar tramvay1 
Yeni vagonlar 

yaktnda fehrimize 
gelecek 

Oskiidar tramvay firketi Hay
'darpatadan itibaren Kad1koy ve 
Modaya dogru temdit ettigi yeni 
hatlarda ifletmek iizere Alman· 
yaya yeni vagonlar siparit etmitti. 
Bu vagonlarm muayene ve tesel
liimii i~in ~irket tarafmdan bele
diye fen mii~aviri ve miibendis 
mektebi makine profesorii Mus· 
tafa Hulki beyin Almanyaya gon
derilmesi kararlathrilmtthr. Mus
tafa Hulki bey bugiinkii trenle 
Almanyaya gidecektir. 

Y eni arabalar yeni batlarm a~tl· 
rna mevsimine tesadiif eden cum· 
huriyet bayramlna kadar fehri· 
mize gelecektir. 

M. Piyos aleyhindekl dava 
Onyon sigorta mUdiirU M. Piyos 

aleyhine Turklfigii tabktr su~un• 
dan dolaya mUddeiumumilik 
tarahndan bir dava a~almt~ ve 
takibata ba~lanma~tr. 

Y edinci istintak dairesi tara· 
fmdan yaptlan tabkikat netice
sinde M. Piyosun memleketten 
ka~m11 oldugu tespit edildigi 
cihctle kendisinin yakalanmaarna 
kadar takibat durdurulmu§tur. 

F1~1da ne varmi§! 
San jozefin kurnazca 

hustzh~·• 
0 

Si.ileyman efendi iaminde birisi 
Kantarc1lar civanndan ge~erken 

online bir adam ~·kmt~ ve Siiley
man efendiyi yolun kenarma ~e· 
kerek kaldu1m iizerinde duran 
biiyiik bir ft~IYJ goaterip: 

«- Efendi bir defa egil de fU 
f1c;mm i~ine bak, neler var? .. 

Demittir. Siileyman efendi bu 
garip teklif iizerine egilip f1~1ya 
bakmtf ve biraz sudan batka bir 
fey goremeyince donmiiJ.liir. 

Adamcag1z battnt c;evirdigi za
man kendisini ft~tya baktaran ada· 
mm aavu~mut oldugunu gormii' 
ve bundan bir 'ey anlamiyarak 
yoluna devam etmi,tir. 

Biraz sonra Siileyman efendi 
bir '-ey almak iizere elini cebine 
sokunca ciizdanile paralanmn 
nt•nlmlf oldugunu gormiit ve o 
zaman f1~1 meselesinin i~ yiiziinii 
anlay1p poliae miiracaat etmittir. 

T arif edilen etkal iizerine za· 
brta bu ac;1kgoz yankesicinin san 
Jiizef isminde tanmmtf bir aabi· 
kah oldugunu anlamtt ve biraz 
sonra Ji.izef yakalanmtt-br. Azth 
hus1z adliyeye verilmit ve tevkif 
edilmiftir. 

Sahife 3 

~11.--.-p•d.a II 
Bu seneki maskeler 

Bir gazete 934 mod eli zeh · rl 
gaz maskelerinin fotografl tn ...iiiiiiiii• 

hasmif. Demek ki ge~en se ek 
maskelerin bugiin arllk modalan 
ge~mif. lnsaf arttk. Zehirli ga:r 
maskelerinde de moda olursa • • 
mem ne demeli. 

F akat ne dersek diyelim, 
dem ki gelecek dovii,Ierde .1\ 

erkek hepimiz maske takaca ... 
ve sokaklarda bununla dolataca• 
gtz. 0 halde muhakk~ ki maske 
modast da ~Ikacak. 

Bilhassa kadmlar, fapkalar n , 
iskarpinlerini, elbiselerini, den· z 
mayolarmt, pijamalarmt, terlikle· 
rini, ev elbiselerini, balo elbise· 
lerini, ~antalarmi, mantolart , , 
pardesiilerini nas1l modaya uygun 
olarak se~iyorlarsa yiizlerine t 
bklan maskenin de boyle olma.· 
stm tabii istiyecekler. Bu sene ktr• 
m1z1 gaz maskcleri moda imifw 
Haydi biitiin kadmlartn yii:zler· 
k1pkrrmtzi. Evlerde: 

- Bey .. Bana iki maske Ismar
la.. Aldiklarimiztn modast ge~-

. ' .b. . I m1~ ... g1 1 emu er. 
Aktlhmn birine yeni bir fik·r 

gelecek: Maskelerin etrafma ka· 
dife, dantela, tiil gibi siisler ilave 
etmek .. 

Haydi arbk Beyoglu caddesin
de kadifeli, dantelah, tiil1u mas
keler takmtf hammlar.;k~-
kiden kadmm yalmz f&tesis 
beresinden, gomlegincerru-
den, ~orabmdan, isk. 
terliginden, eldiveninden, manro
sundan, entarisinden bluzundan 
ve sairesinden bahsederlerdi 

~imdi bahsedilecek yeni bir fey 
~tkacak: Maskeleri .. Arttk «siyah 
maskeli giizeh>, «krrmtzt maskeli 
gen~ sihi tiirler okuyaca· 
g1z .. 

Gazetelerin moda siitunlarmda 
yeni haberler: 

«Bu seneki kadm maskeleri o 
dukc;a dekoltedir. Y eni moda mas· 
kelerde burunlarm iist kum1 dtfa· 
nya ~tkartlmaktadir. Burnu gii 
zel kadmlar bu senenin maske 
modas1ndan son derece memnun
durlar.» 

Bari maskelerin iizerine tiiy 
takmak filan gibi gariplikler, tu· 
hafhklar ak11larma gelmese .. 

Hik~•IJ..o ""-u .... al .,. 
• ve lm ~rtna.· 

Wl"ttiNtllftllllnrnn•tnr•n••n•n••••n•n•nn tnti 

lsveole tic~ taUplerin hu lnr· 
Isve~le TUrkiye 1r banka tarafmdan 

ret mUnasebetini •u lJir gaz maskesl 
~ah,an lsve~ vapur~ olduklanna. daJr 

s1rf bu hat fizer fcnni bir moe sese 
Uzere yeni bir V<t mQec;sese narmoa 
mi~tir. "'lduklanm ve haDgl 

Vosland ismini ta~ . ., 
pur 4700 tonluktur, mey~ ~4f> • 
sair bozulacak mallan mub ~ 
i~in frigorigik t i!lat: d2 ha ~·c;;)'. 
Kumpanyanan .. Turkiye ~nm~~ ~,.:t'l) 
Hayri Arap oglu bey yeaa vap ~~ 
yaktnlarda ilk seferini yapac1 ~ 
soylemi,tir. ~'? ~" 

~· 
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Bunun iizerine Enver pa~a di
harp miistantigi Vehbi beye 

'pDnla torarak dedi ki: 
diNevzat bey sizde mi? Mev
~u? 

- Evet efendim. Miiaaade bu-
yururaamz Yakup Cemil bey me
aeleainden isti~vap edilecektir. 
. - Tahliye edemez misiniz? 

- Birakiiacak vaziyette de
iildir. 

- Peki, itinize devam ediniz, 
isti~vap ediniz! .• 

itte Nevzat beyin tevkifile (Be
kiraga boliigii) nde mevkuf bulu
nanlar; Yakup Cemil, Sabancah 
Hakk1, Nevzat, Murat, Yenitehirli 
Haydar, polis ikinci ~.ubeye me

mur Oskiiplii Ismail Hakk1 (sa
bik Tahniye miidiirii, ~imdi avu
kat) beylerle Y ahya kaptan ve 
Meserret oteli i~timamda bulu
nup ta Y ahya kaptamn maiyetin
deki dort kitiden ibaretti. Bundan 
ba,ka Bursada tevkif edilip geti
rilen Satvet Liitfi bey de - miis
tantiklik tarafmdan tevkifine lii
zum gosterilmeksizin Bursa polisi 
tarafmdan - getirilerek mevkuf
' r=-u}1~\WJl!c ettirilmitti. 

siri hastKlik~e isti~vap edilen-
. ;altlara ':srev Sami, Miimtaz, 

br. Bunl!u katibi mesulii Tev
.. _<n:r...ll.F denmekle maruf ~im

di Istanbul tchir meclisi azasm
dan), jandarma yiizha~ns1 Hasan 
(Babtali muhaftzt Hasan boca 
denmekle maruf) gayri mevkuf 
olarak istintak edilmi,.Ierdi. Tev
kif edilenler derhal tevkif edil
rnekle beraber, digerleri aneak 
i.sti~vap strasmda ve tahkikat iler
ledik~e divam harbe ~agtnlmtt·. 
lar ve. maliimatlarma miiracaat· 
edilmitti. 

Miistantiklik, gerek mevkufla
~n istintaki gerek digerlerinin 
sorguya ~ekilmeai ve daha baz1 
kimselerin maliimatma miiracaat 
edilmesi, yani tahkikabn ikmali 
ic;in Y akup Cemil beyin tevkifin
den itibaren on iki giin me~gul. 
olmu,, tahkikat evrak1 ii~ giin 
-•;JA.-+·-n••pilikte tetkik edilmi~ 

ve muhaKem0 • • •• 

d ~ree de y1rm1 dort saat 
devam e ere-: . . . 

• tk nehcelenmtsti. 

"Bektr ~~a ~aoluau, nun ici ve 
dlfl s~ngOia Ulerle dolmu,tu 
Yakup Ceml'e. . . . . 

h .. k.... t · l beym tevk1f1 b1z· za.t u ume ve . .... 
h f .1. d b.. merkeza umum1 rna a. 1 m e usa . . 

k t lA kk' _!. • yi.ik btr had1se olara e a 1 emc· 
• .L ...• Jilmis., Yakup Cemil oeyan !'1\ll•"- ' 
~ ... 1anaiyetini yakmdan bilen-

ler heyeeanlara dii~mii,lerdi. Sene
J~rnenberi hinb~t kanla ve tehli-
teli macera petinde ko,an, olii

me, kazaya yana~tlk~a, oliim ve 
kazantn kendisinden ka~hgt bu 
me,hur ihtilalcinin tevkif edil
mesinden ~tkacak vaziyetler ~.up
he ve tereddiitlerle tef&ir eai\i
yorau, 

Bilhassa Yakup Cemil beyin 
muartza bul~nan ittihat~tlar, bir 
taraftan bu tevkiften memnun ol
- .kla beraber, diger taraftan 

•\\l1 kiraga boliigii) niin duvarlart 
(\)e ~na sokulan bu ihtilalcinin 
~:c"'~\1\eket dahiJinde biiyiik bir 

e • . . ... . . 
se 1sbnat ethgam samyor-

. bil bir hareketle Yakup 
~~._\ ·~ mahpustan ~Ikarll

). ~6\ \ 'Ue ciddi endi,eler 
~ ~e 

dugra ..... ~.1: ~ 
;; 

miisamaha ebneksizin, gayet. ge
nit bir sahada ~ok merhametsiz 
bir intikam tesebbiisiine girisece-• . 
gi muhakkak goriiliiyordu. 

ltte bu endife yiiziinden Y akup 
Cemil beyin (Bekiraga boliigu) n
de mahpus bulundugu odamn ka
ptst oniinden batbyarak binanm 
koridorlart ve binantn dit taraft 
siingiilii askerlerle doldurulmu,
tu. Koridorlardaki her siingiilii 
neferin arasmda ancak ii~ adlm· 
hk bir mesafe bnaktlmt~b. Bu 
kuvvetler, hem Yakup Cemil be-· 
yi muhafaza edecekler, hem de 
hari~ten gelebilecek bir hiieumu 
defedeeeklerdi. 

Bununla braber kendi fukasr
na me:psup hiikiimeti eebren dii
tiirmege kalk1fmak dirmile hap
sedilen bu eski ittibat~1 ihtilalci
nin miimkiin oldugu kadar gonlii
nii almak, sinirlerini hiisnii mua
mele ile teskin etmek yollann1 
arayan divam harp, Yakup Cemil 
beye kar't - tabir caizse - adeta 
hiirmetkar bir vaziyet alm1,, ar
zusunu yerine getirmege !rah~.mt~
b. Bunun i~in tevkifinden bir iki 
saat sonra evinden yatak, yorgan 
ve ~amaftr gibi effa getirtilmitti. 
Fakat Yakup Cemil bey bu e•yaya 
el bile siirmemisti. . 
Yakup Cemil, tala istintak 

edilememitti. 
Y akup Cemil bey, (Bekiraga 

boliigii) nde ge~irdiji ilk gece 
yatagt~na hi~ ginnemit, odamn or
tasmdaki sandalyada ayak ayak 
iistiine atarak oturmuf, sabaha 
kadar goziinii ktrpmamiJ.b. 
· Y akup Cemil beyin uyk-.1 uyu

mamasl korkusundan, akibetini 
dii,iinmesinden ziyade, hiddetin- . 
den, omriinde ilk defa maruz kal-. 
dtgt bu muamelenin asabmda hu
sule getirdigi tesi;lerdendi .. 

Divam harp, ktrk selliz saatten
beri (taklibi hiikiimet tetebbiisii) 
tahkikatma batlamlf bulundugu 
halde bu hareketin battnda bu· 
lunmak stfatile tevkif edilen Ya· 
kup Cemil bey, heniiz tahkik he4 
yeti huzuruna ~tkmaml~, ve miis
tantik tarafmdan istint~k edilme
misti. 

Mevkuflar arasmda . evvela is4 

tintak edileee'k maznunun her hal
de Y akup Cemil bey olmast liztm 
geliyordu. F akat tahkik he yeti iki 
giindenberi Y akup Cemil beyi bir 
tarafa btrakmi,., Meserret oteli i~
timamda bulunan Nevzat, Murat 
beyler gibi mevliuflarm istintaki
le metgul olmu~tu. 

(Devamt var) 

Mevludu ·,erit 
Gordesli Muhendis Sevket Bey 

merhumun ruhu i~in 22 Haziran 
Cuma giinli Cuma namazmdan 
sonra Ni~anta~mda Te~vikiye ca
misinde Haf1z Kemal Beye mev
lidi ~erif okutturulacaktar. (559) , ' BUyUkadada gaip kopek 

Orta boylu bemheyaz ve 
uzun tuylii siyah gozlii {Volf) 
isminde erkek bir rus kopegi 
Biiyiikadada iki giin evvel 
kaybolmu~tur. Bulan §U adrese 

I 
getirdigi taktirde kendisine 
nakdi miikafat verilecektir. 

Adres: Biiyiikada Azaryan 
yoku!}unda mer hum F aik be yin 

'Onitnrk I 28,95 Banka.s1 66,50 
• II 28,46 Ana.dolu hisse 27,75 
• III 28,46 Telefon 11,60 

M nmessll I 6 7,- Terkos 19, •o 
. • II 4:7,60 Qimento 11,60 

• Ill ,- lttihat de~r. 16,-
tv BankaRl 8,25 ~rk • 1,25 

Para ( Cek flatlerl ) 
Paris 12,05,25 Sofya 
:Condra 685,1/i ~~~ITo 
Nev York 79,60 
Milano 9,26,87 
Atina e 89,61 
Cenevre £,45 
Brtlks&l 8,41 
Amsterdam 1,17,45 

Madrit 
Belgrat 
Zloti 
Pengo 
BUkre~ 
Moskova 

6~,68 
19,1.(,76 

2,09,80 
5,82,16 

S4,94,2o 
4,22 

8,94,60 
79,66,75 
10,89.25 

MeviCit K1raati 
MuhP.ndis izzet Bey ve refika· 

lar1 hamman mahdum,ara kii~uk 
$iiranm ve diger akraba ve 
taalliikatlarmm ruhu i~in yarmki 
Cuma namazmdan sonra Kada· 
koyiinde Osman aga camiinde 
Hafaz Riza Bey tarafmdan mev• 
Jut kJraat edilecektir. 

MeviCidu $erlf 
~ebir Meclisi ve Ticaret Odas1 

atasmdan ve memleketimizin ma• 
ruf tiiccarlarmdan havlucu bact 
Recep Beyin ge~enlerde rahmeti 
rahmana intikal eden validei mub
teremeleri hammefendinin ruhla
nna itbaf edilmek iizre veladeti 
hazreti peygamberiye mUsadif 
oniimuzdeki Cumartesi ak§am• 
yats1 namazm1 miiteakip $ebzade 
camiinde mevludu ferif ktraat 
edilecektir. Herkes te~rif edebilir. 

Beyotlu dHrdOncO sulh hukuk 
mahkemesi nden: 

Beyo~lunda Tumtum mahaUe· 
elnde posta sokaglllda (13) nurnarall 
Ctlavam apartmamnm (5) numarah dai· 
resinde sakin iken 8/5/93(. tarihinde 
vefat eden italya devlcti tabasmdan 
Rober Kazareto efendinin terekesine 
mahkemece vaziyet olunmu~tur. llan 

. tarihinden itibaren alacakh ve verecekli· 
lerin bir ay ve mirasc1lann OQ ay i<;inde 
Beyo~lu dOrdlincli sulh hukuk ma.hke· 
mesine moracaatlan Jnzumu ilil.n olunur. 

Miiz:-yede ile sab1 
1931 Haziranm 22 inci Cuma gonn 

sa.bah saat l 0 da Beyoglunda Galatasa· 
ray ci varmda M1s1r apartJmanm 15 nu
marah dliiresinda mevcut ve me~hur 
bir aileya alt e~yalar mozayede suretile 
satilacakhr. 9 par~adan mnret.:kep knbik 
gayet zarif yemek oda taknm, diger bir 
ufak yomek oda tak1m1, mllkemmel asrl 
yatak octa tak1m1, diger ufak bir ya.tak 
odast, hakiki alman marnuliltt som me· 
~eden mamul yaz1hane ve kitaphane 
tak1m1, kadife ortulu kanape ve k0ltuk 
tak1m1 rna perde, iki takun gUmll~? kap· 
lama mtJ.kemmel c;atal bt~ak, ve saira 
Japon, canl on ve sair hayli vazolar, 
hayli blblolar ve senayil nefise parc;alan, 
tablolar, perdeler, elektnk avizeler ve 
abajurlar, sabibinin sesi ml'lkemmel sa· 
lon gramofonu ve plaklar, dikil? masasr, 
tavlu, bronz mO.cevher kutusu, mokem· 
mel &inger makinesi, asri portmaoto ve 
saire. Adam·Wesel markah m!lkemmel 
a.lruan piyanosu, anadol ve acem hnh· 
Jan, pey sllrenlcrden 100 de ~5 teminat 
ahmr. Satr~ pe~ind i r. 

MUzayede ile sab~ 
Cuma gUn(} sabah saat 10 da Kad1· 

knyunde Feneryolu Bagdat caddesinde 
161 numa.rah hanede mevcut vo Simeon 
Papazo{5lu efendiye ait nefis e~yalar 
mozayede suretile sabacag1 ihlu olunur. 
Kanape, 2 koltuk, 6 adet sanJalye ve 
3 c;ift peru eden rnurek kep salon takmu 
~am kuma~mdao mamul kanape, 2 
koltuk ve iki ~ift perdeJen ibaret diger 
salon takum, aynah dolap, lavabo, tu· 
alet vo somye!i 2 adet karyoladan 
mtlrekkep ceviz oyma:1 mUkemmel ya· 
tak oda takmu, cevi~ bUfe yemek ma· 
sasl, r,ortmat1to, tonet snmlalye, ,ini 
sobalar, Ei~ara masalarr, kolonlar, yal· 
dtzlr aynah konsol, buro, bronz ve de· 
mir karyolalar, kanapeler, sandalyeler, 
kadrolar, avlzeler, kUtUpbane, bayo, 
orta ma!'la~J, perde ve 1~torlar, mangal 
nitre, b<'\lt'e sandalyesi, mutfak tak1m· 
Jan, l.Jil.Jlololar, vazolar ve sair anaJolu 

Terazi 
(B&f tarah 1 iaci sahifede) 

hilelerinin yanmda kiloya, gra-
ma aklt ermiyenleri aldatmak i~in 
yeni yeni usuller bulundu. 

Ne zamandanberi ahm ISabmda 
yap1lan hileleri, bilhassa terazi 
hilelerini ogrenmek istiyorduk. 
Tesadiif kars1m1za cok eski bir . ~ 

belediye memurunu ~1kard1. Eski 
memur bilhassa terazi hilelerile 
~ok metgul olmut-tu. Onun yardJ
mile biitiin hileleri ogrenmek ka
bil oldu. 

Terazi htleleri akla hayale 
gelmiyecek dereeede ~oktur. Te
razi gozlerinin alttna kurtun koy
mak, eksik gram kullanmak, te
razmm gozlerini, terazinin kol 
demirine rapteden zincirlere, bon· 
cuk, kur~un ye saire baglamak 
arhk piyasada basit telakki edi
len ve belediye memurlan tara
fmdan kolayea yakalanan hileler
dir. 

Hile yapanlar i~in yanhf terazi 
her zaman i~in tehlikelidir. Astl 
mesele dogru terazi ile eksik tart
maktadtr. Ve bu tarz hile ~ok ta
ammiim etmi,tir. Belediye me
muru bu gibilerin yanma gelip 
terazilerini muayene eder. Terazi 
sayet dogrudur. K1l kadar §at
~az ve tabii ~ekilip gider. 

Eski be)ediye memuru: 
- Astl miihim hileler el tera· 

zilerinde yap1lar. Sizi brisine gO. 
tiireyim de goriin .. dedi. 

SatJe1lar i~inde ilerledik, be
yaz ku~akh, yamk yiizlii, kaske
tinin arasmdan uzun sa~lan fir
lami~ ~ak1 gibi bir delikanlmm 
oniinde durduk. Memur: 

- Haydi hakahm. dedi, ~u tera
zide oyna da gore lim!.. 

Delikanh fa,udt: 
- Efendi a·gabey .• Haddimiz 

mi?. Biz oyle teylerden arllk eli
mizi ayag1mtzt ~ektik. Agzlml
zm paym1 ald1k. Bir daha m1?. 
TovbeJer tovbesi.. 

- Haydi eanun .. Biz de sahi
den yap demiyoruz ya.. Bey ya
banel degil.. Marifetlerini yap ta 
gorsiin. 

- Unuttum agabey, eskidendi 
o ... 

Uzun bir nazlanmadan sonra 
teraziyi giilerek eline ald1. 

Memur: 
- Bu islerden ustadtr bani. . 

Oatiine yoktur. dedi. 
Sahel miitevaztane giiliimsedi: 
- Estagfurullah agabey.. Es

kiden usta idik.. 
Fevkalade numaralanm go~ 

teren bir camhaz gibi marifetleri
ni yapmaga ba~ladt. Evveli bir 
kilo kiraz tarth: 

- Bu hilesiz bir kilodur. ~im
di hakm. 

Terazinin dirhem goziinii kol 
demirine rapteden ii~ zincirden 
birini yukar1ya, demire bir Kere 
doladt. Dofar dolamaz kese ka
g1d1 dehf.etli surette agu geldi. 
Halbuki biraz evvel iki goz mii
savi idi. Oteki gozde bir kilo
luk dirhem duruyordu. Sahel: 

21 Haziran 1934 

hileleri 
- En fazla kullamlan usuller

den biridir. Haydi bakahm ote
ki marifetlere basla ... . . 

T eraziyi gene eline ald1. Bu se-
fer zinciri dolamad1. 

- Kese kagadmda 800 gram 
kiraz var degil mi?. ~imdi bu 
tam bir kilo geleeektir. Hem de 
agtr agu. 

. Teraziye koydu. Hakikaten 
hem de agar agtr bir kilo geldi. 
Hemen kiraz1 teraziden ahp ba
na uzath. 

- Buyurun beyim bir kilo .• 
F azlast vardtr amma caba.. ~ii

riiyeeegine size afiyet olsun .• 
Memur: 

- Nas1l yapbn beye anlat .• 

- Beyim ben tartarken sizin 
goziiniiz terazinin ignesinde ... 
Ben teraziyi tutarken kolum bir 
par~ac1k kese kagrdmm bulun
dugu tarafa, demirin iistiine deg
di. i~te hepsi bu kadar. Kolum 
biraz deger degmez kese kagtdl 
gozu sanki ~ok agum1~ gibi a4a
gtya dii~.tii, ben de fazla fazla 
size verdim. Buna da «Degme» 
derler. Bu ak,amiistleri kalaba
hk ~ar~nlarda, tablamn oniine ka
Jahahk geldi mi ~buk ~abuk tar 
tarken olur. Hi~ kimse de !rak
maz. 

Memur: 

- En miihim usuller bu ikisi
dir. Otekiler kolay farkedilir. 

Sabel gene teraziyi eline aldt . 
Gene kagttta 800 gram kiraz var. 

- ~imdi bir fey yaprnlyaea
gtm. Gene bir kilo geleeek.. 

Kese kigrdmt htzla terazinin 
goziine kodu. Agtr ag1r bir 
kilo. Hemen terazinin goziinden 
ald1. 

-Ne yapbn? 
- Vallahi bir tey yapmad1m 

beyim .• Y almz ,oyle kese kagtdt
ni h1zh athm. H1zla atinca goz 
~gu geldi. Bu da ak,amlan kala
hahk basmea olur. Siz· de «fazla 
fazla! » diye ahr gidersiniz. Amma 
hemen kese kag1d1 gozden ahp 
sanki aeele i_,iniz var gibi mii!.te
riye vermeli. Biraz beklettin mi 
it meydana ~1kar. 

- Bunun ismi? 

- Bunun ismi yok amma .. Sen 
«~ok bekletme» de .. Daha ~ok 

hileler .. Tartarken terazinin ig
nesini elinle ~oyle bir itersin .. 

Eger oniinde tezgah gibi bir ~ey 

varsa dirhem goziine 'oyle dizi
ni hafif~e dayadm m1? l>teki go
ze yanm kilo koysan bir kilo olur. 
Bunlardan birine igne itme, oteki
ne de «Dizlik» derler ... En kulla
mlanlar da bunlardar. 

Sat1c1 bu tafsilah bitirdikten 
sonra memura sordu .. 

- Agabey, efendi sahel m1 ola

cak? 
- Yok gazeteci ... Yazaeak 

- Goziinii seveyim agabeyci-. . 
gim, beni yazma. Arhk biz tov-
bekar olduk. ..• 

- ~imd i baktn!. 
' 

Suasl dii,ti.ik~e obiir hileleTi 
de hirer hirer yazacag1z. Dedi. Kese kagidmden tamam 

iki avu~ kiraz ~akard1. 0 zaman 
kilo ile kag1ttaki kiraz denk gel
di. Bundan sonra kirazt hilesiz 
tarth tam 800 gram. Y ani terazi· 
nin zincirlerinden birini demire 
foyle bir dolamak 200 gram 
Jfark ettirmisti. Sahel giiliimser-• 
ken memur sordu: 

- Bunun ismini beye soyle-
sene .• 

- Bunun ismi «Sarma» d1r be-. 1m .• _ ___ _ 

lLAN 
Osmanh Bankast 

umumi heyeti 1934 
19 uncii Sah giinii 
toplanmJ~llr. 

hissedarlar 
H<iziramnm 

Londrada 

ldare Meclisi tarafmdan hisse· 
darlarm tasdikma arzedilen mu
karrerat ittifakla kabul olun· 
mu~tur. 

25 Haziran 1934 tarihinden 
itibaren1 65 numarah kuponun 
ibra:u mukabilinde hisse ba tr 



YAZ MEVSiMiNiZi 
( EGE ) nin giil ada11 olan 

R&DOS'ta ge~iriniz. 
Lloyd Triestino'nun luks vapularile muntazam postalar 

90 giin i~in muteber gidip gelme biletleri: 
Birinci stmf lkinci s1mf D~oncO. s1mf 

80 lira 60 lira · 40 lira (takriben) 
lstanbul· rire n Rados arasmda Aero Ekspres Italyananm haftahk tayyare postan 

Biiyiik OTE~ DES ROSES 
Her tQrln au;ri konfor - Lnks otel • llokeromel mntbak • Hususl Plaj • A'f 

n at gezintileri • Golt • SOrek av1 • Tenis • Boyo.k gazlno 
41/2 liradan itibaren komple pansiyon 

Uzun ikametler n aileler i~in tenzilatlt fia~ler 
19 iii 26 Agustosta bUyiik spor ve otomobil yar•,lan haftasa 

(800 metro irtifrunda) PROFET ua~1 tepeside da~ istasyonu 
• 

CERF OTELI 
<;am ormant - Miikemmel iklim • Tenis • Av • Miikemmel 

gezintiler • Aileler i~in giizel eglenceler. 
3 Jiradan itibaren komple pansiyon 

Uzun ikametler ve aileler tenzilatb fiatler 

CALITEA KAPLICALARI 
SARKIN KARLSBAD't , 

Karaciger, bobrek, mafsal, ~ek~r, vesair hastalrklarm miiessir tedavisi 
Sair bir ~ok miikemmel oteller vardrr. Komple pansiyon 

2 • 3 Turk lirasadar. 

Atik ve artistik asara ziyaret • Adada miikemmel tenezziihler 
Balolar • Konserler • Spor turnuvalan - ~enlikler • Sinemalar • 

Patinajlar vesaire ... vesaire ... 

Urfa Giimriik Muhafaza 
Taburu Kumandanhg1ndan: 

Cumriik Muhafaza te~kiJah i~in a~agada cinsleri yazah 22 kal~m 
erzakan 11 Temmuz 934 <;ar~amba ve 12 Tem·muz 934 Per~embe 
giinleri saat 9 da Mardinde bulunan Giimriik Taburu Sabnalma 
Komisyonunda kapah zarf ve a~ak k1rdrrma yapllacakbr. 

2 - 1stekliler kud1rmanan tasdikli ~artnamelerini her giin Ko
misyondan alabilirJer, ahncak erzakm 

3 - Kardtmaya girecekler ahnacak erzakm Komisyanca tasar• 
Janm•~ tutarlar1nm % yedi bu~ugunu Mardin Gumruk veznesine 
yabrdtgma dair makbuzunu veya teminat mektuplarile gelmeleri 
ilan olunur. . 

A,ag•ya erzaklann cinsleri Ye miktara yaz1lma~hr. (3357) 
Mnlahazat Erzalun cinsleri Mukaveleye raptedilecek miktar 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Un 
Sa de 
Bulgur 
Et 
Fasulya 
No hut 
O:liim 
~eker 
Sogan 
Tuz 
Gaz 
Sa bun 
Sa man 
Arpa 
Kuru ot 
Sal~a 
<;ay 
Kum1z1 
Palates 
Odun 
Zeytin 
Pirin~ 

huber 

Kilo Gr. 
82000 
1900 
8700 

18000 
6200 
6200 
1400 
1100 
4100 
4000 
3900 
1550 

2!000 
36000 
16500 

451 
80 
90 

2500 
393000 

500 
2000 . 

Kapah zarf usulile 

A~lk " I " 

" .. " 
" " " .. .. " .. " " 
" " " 
" " " 
" " 
" " " 
" " " 
" " .. 

" .. 
" " " 
" .. " 
" " " .. " " 
" " " 
" " " Kapah zarf 

" A~ak , 

" .. " 

SiNEK.KARINCA,HAMAM BOCt 
GivE. 8aiP HA~ARATI OLDiiRiiR 
= TE.CRU8£5i PARASIZ.= 
•TULJUMBfl luB {3//(II.JMIIZ • 
Bir damlast bir liaffa 

. · · fesirlni 9ayhelmez . 
ANADOLUDA ActNTA ARANJYOR 
· /JUTUN .~ARK UMUAti OEPOZITER,/ 

NAIIV1 u TOJ..;BDO 
I5TAN.UL ,.SUl.TAN NAHIIM HACOPULOHAN-3$ -

KiSARNA 
Maden suyu 
Harareti teskin eder, i~ 

tatn arttmr, en a~1r ye
mekleri kolay hazmettirir, 
l~imi lezzetli, temiz ve 
Blhhi soft·a suyutlur. Ka· 

Diinyanm en saglam, en dayamkh ve §imdiye racJ~er ve bObrek t~Janm 
kadar hi~ ~ikiyet gormeden nam ve muvaffa· do~orur, ta~Iarm te~k· 
kayet kazanmat olan yalmz ktllon,e mani olur, her 

OTOMOBIL, OTO- ~e~it hazimsizli~e, mlde 

..,~r="'r='i~':i::i=~~ BUS ve KAMYON ek~;tmg-ine, ~i~kinlige, kum 
... ve fi!eker hastah~ma en 

lastlkleri olmu,tur iyi ve tabit il~hr. 
En tabil i~tah fAlCl 

BUYUB. TENZiLA.T KISARNA maden 
suyudur. (148) 

Sab~ merkezi : istanbul, Kantarcalarda Nobut~u --------------
Han altmda No. 1 

LOKMA6oZYAN BiRAOERLER Tel. 20465 
Sab~ magazasa: Galata Kemeralh caddesi No. 26 Fran <;ark~ayan (554) 

Mer sin Belediyesinden: 
Belediyemizin Fen Dairesinde MUohal bulunan Doksan Lira 

SATILIK ARSA --

1 Vefa'da Ok Meydamna naz1r ve 
fabrika in~asma clveri~li altmda de-

po llillindo kullamlaLilir geni~ mun• 
tazam mahzeni bulunan uir arsa ch· 
ven f•yatla sahhktrr. Gormek is· 
teyenlerin Vefa'da San Beyaz1t so· 

T~QKiYE· 

liRAAT 
BANKASI 

Dkelaztiz- EFTALYA HANIM Bu kere keabi afiyet eylediginden 

PAR KIND Bu .·.k~amdan rJ·F,....'Ll~"' 
thbaren 'r'· J J n: 

Bilyftk ·saz heyetine i1tirak edecektir. .. (569) 

Tiir~iye· . hililiahmer 
Cemiy~~i : ~.e.r~~~i . u~1umisinden: 

Cemiyetimiz tarafmdan yaptmlacak olan Gaz mnskesi fabrikasmm ~artnametd 
ve~;bile ve kapah z;rf' us.ulile i 6 haziran 1934 cumartcsi grmo. saat 15 de yap1· 
Jan monak:isasm<Ja, • bu mnnakasaya girenleirn az olmasmdan \'6 tckllf olunan 
fiatlerin haddi Jhytkmda gOrnlmemesinden monakasa liUkOm50.:& adued1lmi~~ 

Evvelce tan1im olunup isteycnlere verilmi~ olan ~artnameye ye bu ~arUla· 
m~nin on ikinci maddel)ine gore: 

A - ~artnamede y}l.zth ~artlar dairesinde yaptlacak teklifte taliplerin hu lnr· 
mette bir fabrika tesisina muklerlir olduklanm bildiren yo bir banka tarafmdan 
verilmlf} iktidan mali ~ahadetnamesi ile beraber ~imdiyo kadar blr gaz maskesl 
fabrikaSllll alat VO cdevatile birliktl3 yapm1~ V6 le!iiS etmi~ OldukJanna dd 
resmi tasdikli ve resimli ve::;ikalan; 

D - Yine ~artnamede yaz1h ~artlar dairesinde herhangi fcnnt bir mO.essese 
namma teklifatta bulunacak mtlmessillerin temsll ettikleri moessesa narmoa 
teklif yapma~a ve mcsuliyet dt)ruhte clme~e selnhiyettar olduklanm ve haogt 
muessese r:umma teklif yaJJllklanm bildiren resmi ve:.ikalrm; 

Gostermek kay1t ''o ~arti!e yeniden aleni olarak mOnakasaya konulm 
MO.nakasa 1~84 ba?jrammn ~8 nci per~embo gono. saat 15 de yap1lJ< 
A ve D ftkralannda yaztll veslkalan mevcut olmtyan voya kflfi g 

taliplE'r, mnnakasaya giremezler. 
Alakaclarlann mezkCtr tarih ,.e snatte veslkalanm hamilen Ankarada \ cni~ 

l1irde Emniyet rr.t-ytlanmda din cemiyetimia merkezi umumislndo haz1r bu• 
lunmalan lllzumu ilan olunur. (555) 

TEPEBASI BAHCESi 
Cuma ve pazar gUnlerl 

· · saat 10 dan itibaren · 

MUZiK ve DANS 

iTiMADI MiLLi 
Yang1n - TURK SIGORTA ANONIM $1RKETI - Nakliyat 

Bankas1: Adapazar1 Tiirk Ticaret Banl!~~tdlr ---- ..... ~~-Adapazara Turk Ticaret Bankasmm ' ~ ~ 



OTOMOBiL ve MAKiNiST 
mektebl 

Taksim • CUmhuriyet 
abidesi kar~asmda 

~oforlere yeni ders devreai 
Temmuz iptidasmda !,athya• 

tkbr. Miiddeti 3 aydar. Direksiyon talimleri, emniyet ve muvaffakiyet 
emini i~n cift direksiyonlu otomobil iizerinde yapbrahr. Kadao ve erkek 

amatorler : Her zaman kabul olunur. 
Tafallat l~ln program lsteylnlz: Telefon: .tl108 

Zamaoamazda SO ya11ndaki lea· 
danlar bu 3 noktaaan burutuk· 
loklarma giderenk ve cildini 
temizliyerek JO ,.taadaki kadan
lara benziyebilirler. Viyana Oni• 

·· ,i;.Iha1
1

1
.k" ''"'~nden doktor 

K 1 ~e ... u... . t 
rahlar A\'UJriDI ve ara• 
t 8 <'~« tayana hayret bir 
Jr. ur r. •Biocel, namtna 
.a~ _ol.bsuJ gen~ bayvanlar· 

dan &uanarak, harikullde bir tarzda 
tekaif olunmu1 bir miistahzardar. 

Bu Lullsa, timdi "pembe renkli 
Tokaloo kremi"nde mevcut olup, 
aolmut ve burutmut ciJdi derhal 

healer. Gen~lettirir, ~okmu, etleri 
kuvvetleodirip aertlettirir, cildin 
rengine gen~lik ve tazelik kazan• 
danr. " Tokalon Kremi , hi~ bir 
vakit muvaffak1yetsizlik gorme
mi,tir. Onun muvaffaktyetini te· 
kefful eder ve, akai takdirde 
paranazt geri veririz. 

HUSEYIN CAHJT 

FiKiR HAREKETLERi 
36 ci S&J'I bugtlD qlkt1 

t<;INDEKILER 

J a1yan clttaU~rlOAQnOn tabiati , , • • , , • • Oomte Sforza 
Don. ay1 Baal '86rOyorum , • , • 4 • , , , Albert }~nt~teln 
B r sermayedar bl!' lnrstz m1d1r? • • , , , • • , Hartley "Tithers 
Edebi b&ttralar • • • • • • • • , , , , , • Hnseyin Cahit 
Medeniyetimlz uereye do~ru gldiyor? • , • • • • , Julio Dantas 
tlatbuat bayata (AYIUpaotn mlra~alan) , • • , , , Htlseyin Cabit 
Romada neler gOrdl\m? • • • , • • , , • • , , Henri :Beraud 
AI al1lar sasam1~ard1 (roman) • , • • , • • • • Anatole France 
Kttar.tar araamda ( KO<;Dk notlar) • , • , , • • • • , • • , - ~ 

Fiyeti her yerde 20 kuruttur 

:Ftklr Hareketlerlnin 1 cl say1smdan illbaron bntlln nOshalan 
Ak~am llatbaastnda koHeksiyo11 hahnde mevcuttur. Gerek p!r&· 
kende 't'e gerek toptan almak t~;ln Ak~m YatbaasL MMoriyeUne 
mOracaat edllmelldlr. Eski nllshalarm fiyah da 10 kuru~tur. !;,tan· , 
uu dan ye t&fradan posts. ile gOnderilmesl btenilirse po~ta tlcreti 

almmaz. Para yerine posta pulu gOndermek de k3fldir. 

1eyin J 

~~iiksek Miihendis Mektebi 
Sat1nalma Komisyonundan: 

1 - Mektep llah~eainde yapbnlacak olan ve bedeli kqifi (3460) 
liradan ibaret bulunan (Demontable) pavyoo 11n1934 tarihine mU· 

f <;artualaa fllDO ... t (14) de kapala zarf 1aretile, 
2 - Meldebin bir seaelik ibtiyaca olan leYazama t•rsimiye 

ttnl934 Catla•b• ginO uat (14,30) cia alent mlaakaH auretile, 
y ~ - Meldtbia ReYiri i~la lun•u oiiD eczaya bbblye 11/7/934 

1fBIDba llldl saat (15) de alent mllnakasa auretile ibale edile
cektir. 

Yakarada yaah iDfUt ile leva:aau teraimiye ve eczaya tabbiye 
mliaaka .. leiaa lftlrak edeceklerin bu hnultaki tartnameleri 
(.Jl'IU'ek Dave Komllyona mUracaat eylemeleri ve anu edenleria 
(2) lira _.,aWiiade iapat prtnamesini mektep vezneaiaden teda· 
rik eclel.i&e•lderi •• taUplerin temioab evveliyelerini muayyen 11· 
atteo enel yabrmalan luzumu ilin olunur. (3367) 

Miijde: F E N E R 8 A H «; E --
Gazino ve Plaj1 A~IImt~tir. 

22 Haziran Cuma a&DUnden itlbaren bah~emizde en mute11a eaz· 
· .., beJMi cce kadar placaktar. Temiz baYa, 

ARSEN LOPEN 'in 
Muhterem Okuyucularzna 

Arsen LUpen Ciltlerl 
ucuzladr. A§agrdaki sat1rlar1 

dikkatle okuyunuz : 
Arsen Li.ipen, <liinyamn en me· 

rakh maceralarml fas1l fas1l nakle
den harikulade bir {laheserdir. 0 
kadar merakh ve o kadar heye
canlJ lei bu vale' alan formalanndan 
haftada bir kere okum1ya lean· 
<tmyar8llc. biiti.in formalannt toptan 
satm almtya kalkab karileri vard1r. 

Karilerimizden aldtgJmlZ mek
tuplarda. bu maceralann forma 
forma uzahlmwarak si.ir' a tie cilt 
halinde ne~rcdilmesi isteniliyor. Bu 
taleplerin ~ogalmasJ karstsmda 
karilerimizin arzulanm yerin.e ge· 
tirmeyi ve meraklannt bir an 
evvel tatmin etmeyi muvaftk bul
duk. 

Karilerimizin bu arzulanm ye· 
rine getirmeyi di.i,i.iniirken, okun· 
duktan sonra at1lmakta olan forma 
kapaklan ic;in yapt1gtmt:z kaat, mii· 
rekkep ve cilt masraflanm ka· 
rilerimizin lehine cilt fiatinden ten· 
zil etmeyi du~iindiik. Bu suretle 
karilerimiz hem Anen Li.ipen 
formalanm daha sur·atle ve cilt 
halinde elde edecekler, hem de 
~imdi verdikleri paradan daha az 
para vereceklerdir. Bunun ic;in 
6 7 ci formadan ba~hyan 4 cii 
cilt yakmda yirmi for.mahk bir cilt 
halinde intillar edecek ve fiati 
eski hesapl~ I 00 kuru, yerine 80 
kuru' olacakt1r. Arsen Liipen'in 
t~kmil maceralari 6 cilde stgdm· 
labileceginden karilerimizce tasar· 
ruf edilecek para miktan da o 
nisbette faideli bir yekun tutacakttr. 

Binaenaleyh ~imdiye kadar c;Jk· 
mJf olan ciltlerin her birisini de 
bir kanfJkhga mahal kalmamak 
ic;in Sf.KSEN kurut~a salmaga ka
rar verdik. 

Her cildin fiati 80 kurustur. 
Ta~radan llipari' edildigi za~an 
posta iicreti alm!J1az. 

Tevzi ve moracaat yeri : 
AK$AM KITAPHANESI 

Ankara caddesl, 121 - 1stanbul 

narn~~afata 
MUdllrlUUUnd~n: 

Mektebin bir senelik odunu ile 
komiir kok ve maden komUril 
kapah zarf usulile ahnacajandan 
feraitini anlamak isteyenlerio her 
gun ve miinakasaya i~tirik i~in 
25 Haz.iran 934 Pazartesi giinU 
saat 14 de Nuruosmaniyede Cemi· 
yeti Tedriaiye Merkezine mUra· 
caatlarJ. ..3209, 

lLAN 
Oamanh Bankasanan Galata, 

Yenicami Ye Beyotlu devairi, 
Milli Hakimiyet Bayraml mUnate· 
betile Haziran1n 24 ncU Pazar g(i· 
nil kapala bulunacakbr. 

SATILIK I 

Mektep, k1Qp veya ufak slnema 
salonu i~in p!A.k tlzerine seslendirme 
cthazl lie mncehhez ve mOkemmel 
bir halde blr projeksiyon makinis1 

Keleplr Flyat1na Sat1hkllr 
Beyo~lunda Auadol Hamnda blrinci 

katta Metro • Ooldwyn • Mayer 
mO~+ssesosine mnracaat. • (514) 

B 0 K 0 
MObadil 

ARSEN 
•• 

LUPEN 
Clltlerl bun dan sonra 80 kuruta satllacaktl 

.. .. .. 
U 9 UN C U cilt (forma 4 7- 66) 

bugiin c;zktr 
Fiyeti: Her yer i~in 80 kuru§ 

.. .. .. 
DORDUNCU cilt (forma 67-86) da 

haz1rland1. 5 Temmuz Per!Jembe giinii 
ciltli olarak safl$8 t;lkanlacakttr. 

Fiyeti : Her yer i~in 80 kuru~ 

~imdiye kadar 115 kuru~a sattlan 
ciltlerin fiyeti de 80 kuru§a 

indirilmi~tir. 

* * * 
ARSEN LUPEN CiLTLERI 

Yaln1z AK$AM KITAPHANESINDE sabhr. 
Ta~radan istiyenler dogruca kitaphanemize miiracaat etmelidir. 

Ayrzca posta parast almmaz. 

Para yerine posta pulu kabul edilir 

inhisarlar U. Mudiirliigiinden: 

Ahududu «Aga~ Qilegi" altntyor 

Bah~e sahiplerine 
lnhisarlar tdaresince, tdarenin Kabata~ anbarmda teslim edilmek 

Dzere beher kilosu ,.27" yermi yedi kuru~tan Aga~ <;ilegi sabn 
alanacaktu. Bedeli anbarda yapdatak tarta Uzerine derhal tesviye 
edilir. •3:i26 .. 

Cinai Miktara 
Bobin Trifil aga~lan Tahminen ••tO,OOO,. Kilo. 

Cibali Leva!lm ambannda bir aene zarfmda toplanap peyderpey 
tealim edilecek olan bobin Trifil aga~lara 117/934 tarihine miiaadif 
Pazar gOon 1aat 14 de bilmilzayede sablacakhr. Taliplerin % 15 
teminatlarile Cibalide Levaz1m ve miibayaat 1ubesine mUracaatlara. 

''3327 It 

'* Mecidiye Likor Fabrikasma teslim edilmek ~artile "15,564, 3 M. 
<;am kerestesi sabn almacakttr. Taliplerin pazarhga i1tirlk etmek 
iizere "% 1,5" teminatlarile beraber 23/6/934 Cumartesi gUnii saat 
"15,. te Cibalide Ahm, Satam Komisyonuna miiracaatlara. .,3173,. 

Ankara v:aliliginden: 
Ankara vilAyeti ~ift~Heri i~in ~artnamasi ve~bile "200.. adet sap 

arabasa almmak Uzere kapala zarf usuliyle 28/haziran/934 per1enbe 
gllnll saat 15 te ihale edilmek 1artiyle miinakasaya konulmu~tur. 
Talipler kanunun tarif ettigi v~bile "1005, liralak teminah muvak· 
kata makbuz veya bir baoka kefalet mektubunu teklif mektubiyle 
beraber bir zarfa koyarak ibale aaatinden evvel Aakara villyeti 
daiml encUmenine vermeleri •e teraiti anlamak i~in Aakara daiml 
encUmeni kalemine ziraat miidUrllliUne ve Istanbul ve Eski,ehir 
ve Borsa vilAyetlerile lneg61 ve Adapazara kaymakaaabklanna mOra• 
caat etmelidir. •3102,. 

Posta T. T. Binalar Levaztm 
MiidiirliigOnden : 

ldare ihtiyact i~in 500 tanesi 8 metre ve 190 tanesi 7 metre 
tulde olmak ve Afyonla Balmahmut istaayonuna teslim edilmek 
~artiyle 690 tane ~arab ~m direk mubayaa olunacaktar. Pazarlak 
27 Haziran 934 tarlhine mOsadif <;artalllba gUDll saat 14 te icra 
oluaacaitDdan yevml mezkOrda muayyen olan aaatte 0/o 7 ,S temi• 

bamlleD Galataaaray llseal P~ T. T, 
ko-



. 
GU N HABERLERi 

Moskovada 
edebiyat kongresi 

F alih Rifk1 ve Y akup 
Kadri beyler gittiler 

Y akup Kadri ve F alih Rtfkl 
heyler, evvelki giin ltalya vapu
Jile Odesaya hareket etmitledir. 

Evvelce de yazdtgtmtz gibi, iki 
edibimiz, Moskovada toplana
cak olan beynelmilel edebiyat 
kongresinde bulunacaklardtr. 

Kongreye Maksim Gorki riya
set edecek on bet senelik Sovyat 
Rusya edebiyah hakkmda bir kon
ferans verecektir. 

Diger taraftan lzvestiya bat
tnuharriri M. Karl Radek te dun
Ya edebiyahna dair yazdtgl bir 
:raporu okuyacakbr. Bundan bat· 
lea Sovyet Cumh~riyetleri dahi
lindeki milletler de kendi edebi
Yatlarma dair raporlar hazJrlamlf• 
lardtr. 

Beynelmilel edebiyat kongre
ainde, Bernard ~ov, Andre Vid, 
llanri Barbusse, Tom as Mak gibi 
heynelmilel fOhretler alan sima
lar da bulunmaktadtr. 

Tlcaret muahedelerl 
Japonya ve Hollanda ile 

miizakere ilerliyor 
japonlarla aramJZda yeni bir 

ticaret muahedesi yapmak i~in 
Ankarada ba~hyan mlizakerat 
ilerlemektedir. Turkofis, bu mlina
sebetle ticaret odasmdan ba11 
malumat istemi~tir. Hazarlanan bir 
tapor vekalete gonderilmi~tir. 

Diger taraftan, verilen malii· 
Illata gore , Turkiye - Hollanda 
arasmda da ticaret muahedesi 
lniizakerabna devam edilmektedir. 

M. SuriG veda etti 
Ankara 19 (A.A.) - Berlin 

hiiyiik el~iligine nakledilen Sov
Yet biiyuk el~isi M. Suri~ cenap
lart bugiin ogleden sonra Reisi
cumhur Hz. tarafandan kabul bu· 
Yurularak vedanamesini takdim 
'Ve Reisicumhur Hz. ne arz1 veda 
eylemittir. 

Bu mulakatta baridye vekili 
doktor T evfik Ru,tu bey bulun
znu,tur. 

Karaaga~ istasyonu 
Umumi harp iptidasanda ba,Ia

llan ve i§galler dolayJsile ikmall 
kabil olm1yan Karaaga~taki bU· 
Yiik istasyon binasmJD bu sene 
lonuna kadar ikmali memuldiir. 
Infaat ikmal edildikten sonra ~ok 
hliisait olan binaya Karaaga~ta 
\'azife gormekte olan giimrUk 
hlerkez mUdiirliigii gi bi baz1 resmi 
dairelerin de ta~mmasa dii§iinUI
tnektedir. 

Amerikada kurakhk azald1 
Nev York 20 (A.A.) - Ame• 

tikanm miihim ziraat mmtakala
tanda kurnkhk hilkiim siirmekte 
devam ediyor. Fakat son yirmi 
dort saat i~inde §ark hiikiimet• 
lerine bol yagmur yagm1~br. 
V agmur ~if~ileri sevindirmi~tir. 

Mariland ile Delavarda tufan 
gibi yagan yagmurlar zararlara 

..! . olmu~tur. 

HergUn bir ata sOzU: 

Avrupada szcak 
ve kuraklrk 

Her tarafta orman 
yangtnlart ~ogald1 

Londra 19- lngilterede sJcak
Iar ve kurakhk devam ediyor. Su 
gittik~e azalmaktad1r. Bir~ok ~e
hirler belediyesi halka suyu idare 
ile kullanmalarma ilan etmittir. 

S1caktan ve kurakhktan orman 
yangmlan ~ogalmaktadlf. Bir~ok 
mmtakalarda mabsul vaziyelinden 
korkuluyor. 

Viyana 19 - Merkezi Avrupa· 
da §iddetli sJcaklar hukiim sUrn
yor. Devamh bir kurakhk vard1r. 
Bu yUzden ~if~i endi~e i~indedir. 
<;ekoslovakyada bir~ok orman 
yanganlar1 ~·km11br. Bir yangmda 
bir kasabamn miibim bir k1sma 
mahvolmuitur. Hemen bUtiin fe
hirler belediyeleri halk1 suyu 
idareli kullanmaga ,davet etmek
tedir. 

Mls!r krah Hz. geliyorlar 
Ankara 19- M1s1r krah Fuat 

Hz. nin agustos ay1 sonunda mem• 
leketimizi tetrif edecegi soyleni
yor. 

Parlak istikbal 
<;eliuskin kahramanlar1 
Moskovaya vasll oldular 

Moskova 20 (A.A.)- <;eliuskin 
kazazedelerl bugUn Vladivostok' 
dan trenle Moskovaya gelmi§ler
dir. ~imal denizl kahramanlan 
yaolannda keodilerini kurtaranlar 
oldugu halde dogruca ktzal mey• 
dana iiderek orada ~ereflerine 
tertip olunan mitingte haz1r bu· 
lunmu,Iardtr. 

Kahramanlar istasyonda hUkO· 
met erkam tarafmdan kar§alan• 
mi§lard1r. YUzbin ki~ilik bir balk 
klitlesi istaayon civanm doldur
mu§tu. 

Amerika sahillerinde met 
dalgasa 

Baltimore 20 (A. A.) -
Cbaschapeke k6rfezi sahillerlnde 
timdiye kadar gorUJmemi' dere
cede kuvveUi ve miihim bir met 
dalgasa huknm siirmektedir. Dal· 
ga gece sahillerde ve nhbmlarda 
tabribat yapm1' ve Baltimore ve 
Annepolis tehirlerinde cezirlere 
sebebiyet vermiJtir. ~imdiye ka• 
dar kimsenin oldligUne dair hi~ 
bir haber ahnamamJ§br. 

Hindistanda mUsademeler 
Y eoi Delhi 20 (A.A.) - Polis, 

Rampurda, gayri kanuni bir 
niimayit esnasmda tevkif edilmi1 
be1 siyasi lideri kurtarmak istiyen 
halkm tizerine ate~ etmi§tir. Bfr 
ki~i olmU§, alb kiti yaralanma§br. 

MUsademede polis miidiirU ile 
bir ka~ polis yaralanmJ,br, 

~in korsanlara 
Londra 19 (A.A.)- Daily Mall 

gazeteaine bildiriliyor: DUn, 
<;inde <;e • fu mmtakasanda 
lngiliz band1rala ~antiyen vapu-
runa taarruz eden yerll korsan• 
lar, 26 kitiden ibaret olan yol· 
culan alap g<Stlirmiitlerdir. Bu 
yolcular meyanmda iki lngiliz 
babriye zabiti lie li~ lngiliz tabaaSI 
vardar. 

HastanJD ba~tnda • .; 

Sovyetler - Almanya 
V enedikte M. Hitler ile M. Mussolini 

arasmda vuku bulan miilakatta Alman~ 
yamn Sovyet Rusya ile rni.inasebatmtn 
mevzuu bahsoldugunu baz1 gazeteler 

yaztyorlar. 
T em.ps gazetesinin Romn muhabiri 

bu miina.sobetle !}u telgraft gondermit

tir: 
Siyasi mahafile gore V enedik miila~ 

ik.atmda gorii~iilen meselelerden biri de 
Rusya ~ Alm_any<\ mi.inasebahdtr. M. 
M~Msolini, Almanyantn Moskovaya kar• 
~~ gayri ll'\akul hir siyaset takip ettiii 
fibindedir. Rosenberg etrafmda topla~ 
nan bazt Hitlerci mahafilin Rusyaya 
kar~t yaptJgt ta}ui¥!t, Romaca anla~nl~ 
rnaz bir hareket olarak telakki edil~ 
mektedir. Hi.ilasa. Romada Almanyanm 
Rusyaya kar~ tak1p ettigi siyasette bii~ 

yiik hatalnr meveut oldugu ve bu aiya~ 
setini degi~tirmekle Almanyamn Av~ 
rupada ,sulh ve miisalernetin saglam~ 

lanmasma yard,m edecegi fikrinde 
bulunulmaktadtr. 

Lavoro Fascista gazetesi, bu me&ele~ 
den bahsederken, bu miihim mesele 
iki ba~ekil arasmda gorii~iildi.igii tak~ 

tirdc Almanyantn Sovyet Rusya ile iyi 

cniinasebetler beslemesi liizumu takdir 
edilecegini yazmaktadu. · 

Son sene zarfmda Almanya, !}imdi~ 

lik Danzig koridoru meselesini bir ta· 
rafa buakttktan sonra bi.iti.in teve.ssi.i 
faaliyetini cenuba, yani Avusturyaya, 
rnerkezi Avrupaya ve Balkanlara tevcih 
.etmi~tir. Ve ahval ve hadisahn tuhaf bir 
tesadiifii neticesi olarak Almanyarun 
bu faaliyetinden dogrudan dogruya mu~ 
tazarnr olan memleket, Alman kuvve~ 
tinin yeniden dogmastn& c;alttsmt~ olan 
ltalyadu. 

Bu itibarla Almanyamn iktisadi te~ 
vessi.i emellerini ~ark istikametine dog~ 
111 tevcih etmesinde, ltalyamn .hayati bir 
Dlenfaati vardLr. 

Hatta Hitler ile Stalin arasmda vultu 
bulacak bir miilakatm ALman - FranstZ 
mi.inasebatt i.izerinde de tesir yapacait 
ve bir giin MoakovayJ, Adriyatige kadar 
faaliyete sokabilecek olan itilaflar fe~ 
bekesine kar~ muk&bil bir sigorta letkil 
edeeegi iimit edilmektedir. 

Her halde M. Musso\ini, Almanyayi, 
Rusya ile iyi gec;inmege sevketmege c;a~ 
ht~acaktu. Eger Venedik mi.ikalemeleri, 
ltalyan ba~ekilinin arzu ettigi gibi bir 
l[lekil altrsa Alman siyaset1nde derin bir 
~egifiklii'i bek.lemek laztmdtr.::. -

M_oskovadan Tan gazetesine telgrafla 
~ildirildigine gore, Soyyet matbuab, AI· 
manya ve talya ba~vekillerinin anla~a~ 

hileceginden ~iipheli goriini.iyorlar. 
Pravda gazetesi, Venedi.k miilakatina 

<lair yazdaga bir makalede diyor lci: 
c:- Roma, Berline aiyasi yaid1111Cfa 

bul!:lnmakta devam ediyor. Fakat Avus
turya mesele.si ve Almanyantn Yugos~ 
laV):'a, Bulgaristan, Macaristan, Yuna~ 

nistan ve Romanyada siyasi ve iktisadi 
genit~leane niebetleri, Romada derin 
endit~eler ~yandnmaktadu. Venedik go• 
riil[lmeleri, l.!.alyan - Alman mi.inasebatt~ 
nm saglamlagma bir delil addolunamaz. 

Bu mi.ilakattn, otedenberi M. Musso~ 
lini ile gorti,mek istemi~ olan Alman 
ba,vek.ilinin t~ebbiisi.i ile vaki olma.si 
fa,ist Almanyanm, zaman Zaman ltal
yan - Alman do.stluk oyununa avdet et
mege mecbur kaldtgmt gosterir. 

Ojger taraftan bu oyun, ltalyan nol::~ 
tai nazanndan bi.itiin ehemmiyetini kay~ 
betmi~ degildir. Franstz - ltalyan tes
rik.i mesaisi, Avusturyantn Almanyaia 
ilhakt meselesi miistesna, her ~ey ve ik
tisadi bir te,riki mesai c;er~evesini ge
~ememi~ir. Bu ~erait alhnga ltalyamn 
Alm~a ~!e mua,ak_!lst, hala semeresi
ni verebilir.::. 

.JIIIIIliiiiiUIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIJIUIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIItlhlftllltnflm..-

Hanlmlartn nazara dlkkattne: 

YAKUT 
Gn~ellik mnstahzamb; gOnden gone 

fazla ra~bet kazanrnakta ve tantniD.l~ 
hammefend1ler taraflndan komali mem· 
nuniyetle kullamlmaktachr. Siz de ba 
mnstahzarlan kullamm:r. • 

Bafllca parfQmOrilerde sattllr. 

- Ecelli oturur t •• ~ 

Bafrada tiitiin sab~I hara
retini muhafaza ediyor 

lvi tiitiinlerin kilosu 100 - 150 
k~u§a sat1~yor 

Bafradan blr manzara: lstlkiAI caddeal 

Samsun 16 (Samson ve bava
lisi muhabirimizden). - Befra 
denince ipitida habra tiitiinleri 
gelir, nefis ve kokulu tiitiin yeti1· 
tirmekle cihantumul bir ,ohreti 
olan bu verimli kasabamtzda bu 
a~meki tiitiin ekimi ge~en aenenin 
bir misline yaktndtr. 

tlci milyon yedi yijz bin kilo re
koltesi olan 933 mahsulunun sa· 
btlar.r hararetini muhafaza etmek
tedir. tyi nevilerin kilosu 100: 150 
kuruta sablmaktad1r. Bafrada en 
~ok tiitiin alan muessese, inbis-;;:
lar idaresidir. tdarenin tutiin it
lerini daima goz oniinde tutmasJ 
ve yiiksek fiatle mubayaa yapma
ei koylii iizerinde iyi tesirler b•
rakmttbr. 
~unu da ilave etmek laz•md1r 
' . 

ki piy.asa bu tekilde devam eder-
ae Bafra koylusii bekledigi refaht 
yakmda gorecektir. 

Miihim bir ticaret ve istihsal 
merkezi olduguna regmen Bafra
ya haftada ~ gun posta gelmek
tedir. Halbuki Samsuna kadar 51 
kilometrelik olduk~a muntazam 
bir fOSesi ve bolca vesaiti olan 
bu kasabaya her gun posta itle
mesi ~ok laz•md1r. 

Bafrahlarm hakh dilekleri a· 
rasmda muhimlerini mektep ih
tiyacl tetkil etmektedir. Merkez· 
Cle tahsil ~gmda (1600) talebe 
oldugu halde okuyanlarui sayisi 

bunun u~te birisi kadard•r. Baf
rahlar merkezdeki ilk mektep
lerin adedini arthrmak temen
nisinde bulunurlarken, orta tah
ailden mahrum kalan ~ocuklart• 

nm istikbalinden de endite et
mektedirler. 

GeCien sene maarif vekaleti bu
rada bir etiit yapbrmt!, Bafrahlar 
iimide diismiislerdi. Halk bu mii-. . 
him ihtiyac1n tatmin edilecegini 
zannederek bir hayli teberriiatla 
bile bulunmu,lardt. Fakat tahak
kuk etmiyen bu arzu onlan suku
tu hayale ugratmtf, den ve tesis 
masraflarr i~in verilen teberru· 
lar da geri ahnmtfhr. 

Bafrada yaz giinleri stkmhh ve 
iiziiciidur. Deniz seviyesinden 
biraz daha dii~uk olan merkezde 
fU mevsimde 'Slcak insantn bey:-ti· 
ni kaynabr ... Bunu nazart dik
kate alanlar, halkm temiz ve se
rin hava almasmt temin eden yer
ler haztrlamaktadtrlar. 

Ezciimle Kemal Sahir bey is
minde bir mute,ebbis geni~ bir 
bah~e kirahyarak burasm1 ~ok iyi 
tanzim etmi~tir. ~imdi Bafrah
lar saat b~'ten sonra bu· 
raya ~eliyor, aga~larm golge
leri ve serinlikleri altmda saz 
dinliyor ve egleniyorlar ... Bun":! an 
sonraki mektubumda Bafradaki 
kereste fabrikumdan, belediye 
ve halkevleri itlerinden bahsede
cegim.- Ziibyroglu Fuat 

Ktz sanatlar mektebi sergisi 

Maarif vekAleti tarahndan mem
leketimizde a~alan muhtelif mn
esseseler arasmda en faideli 
olanlardan hiri de Ak1am k1z 
sanatlar mektebidir. Birka~ aene 
evvel ~ehzadeba§mda a~1lan bu 
mektep o kadar ~ok ragbet gor• 
mii§tiir ki Beyoglunda vali konag1 
civarmda bir ~ubesi a~•lrnJ~br. 
Ak~arn k1z sanatlar mektebinde 

her tiirlii el i~Ieri, bi~ki, diki~, 
§apkacabk, ~i~ek yapmak, yemek 
pitirmek, resim vesair bir~ok 

I dersler gosterilmektedir. Bu mek
tepten her sene bir~ok talebe 
yeti§mektedir. 
. Resmimiz Ak~am krz sanatlar 
mektebi Beyoglu tubesinde a~alan 
aergiden bir ko§eyi' gosteriyor. 
Sergide ~ok gUzel e~ya bulun· 
maktadrr. Bilhassa !japkalar ve 
yapma ~i~ekler ~ok begenilmi~tir. 
Sergiyi gezenler idare ve talirn 
heyetinin mes3isini ~ok takdir 
etmi~lerdir. Sergi cuma giinil 
ogfeye kadar B~lk bul:.macakt1r. 



Deniz altrnda 
saroy yaptrrdr! 
ltalyada bir dalga~, batan va• 

purlardan altm ~Ikararak biiyiik 

bir servet top\amtfllr. Dalg1~ tim· 
di ihtiyarlamtf ve itten ~ekilmittir. 
F akat uzun miiddet deniz altmda 
ynfad1gmdan biisbiitiin denizin 

dibinden aynlmak istememittir. 
Bu sebeple kendisine hususi bir 
ev yapbrm•thr. 

Bu ev sahile pek ya]un kii~iik 
bir adanm oniinde ve denizin al
bndadJr. Pencerelerinde kahn 
camlar, i~inde elektrik tertibatJ, 

3 oda vard1r. Buras1 ~ok iyi tefrif 
edilmi~.tir. Evin havasmt degi~tir
mek i~in laz1m gelen aletler mev
futtur. 

Eski dalg1~ ekser vaktini bu ev
de ge~irmekte, denizin dibini, bu
radaki hayvanlann hayabm tet
kik etmektedir. Dalga~ arzu edin
ce, hir asansiirle yukan ~akarak 
adadaki kotkiinde oturuyor. , 

lngiltcrede lm§lar azat edildi! 
lngilterede yeni hir kanun ile 

umum esir ku,Iar sahverilmi~tir. 
Bundan sonra oten kuslarm her . 
hangi suretle tutulmast, kafeste 
hapsedilmesi ve sablmas1 tiddetle 
yasnktir. y almz otedenheri ka
feste beslenen ve bunlarm yumur
talarmdan yetittirilen kutlar sab· 
labilecek ve bunlar evlerde mu
hafaza edilebilecektir. 

Esnretin ilgasJ giinii gihi kut.
larm azat edilmesi giinii fngiltere
de tarihi bir giin olarak karttlan-

~1plaklar diigOnO 
Deyli Telgraf gazetesinin Loa 

Anceles muhabiri bildiriyor: 

<;Iplaklar mezhebine yani as
gari elbise giymek akideaine men
sup bulunanlar arasmda ilk defa 
bu mezhebin ayini iizerine bura
da bir diigiin yapiimifhr. Diigiin 

tehrin civarmdaki bir ormanm 
tenha bir kotesinde yaptlmtttir. 
Giivey demiryolu muhafizlann
dan James Goodmandtr. Onifor
masJ sJktci oldugundan bu mez
hebe girdigini soyliiyor. 

Diigiinde gelin ve giiveyi ve pa
pas ile otuz kadar davetli haztr 

bulunmuttUT. Ha.z1r bulunanlar 
asgari giyinmi~erdi. Ciimleainin 
ayaklarmda sandal vard1. Gelin 

tezyinat olarak yalmz pulanta bir 

izdivn~ yiiziigii takm•tllr. Nikah
tan sonra gelin bir kabul reami 
yapmlfbr. 

AK~AM 
· IHin tarifesi 

Sahife 

1 Santim 

' 2 » 3 » 
4-5 :t 

I~ aahifelerde » 
Son iliin aahifelerincle a. 

• 

Kunlf 
400 
250 
200 
100 
60 
30 

Biray i~inde 100 santimde1t 
la:r.la iUin verenlere humsi 
ten:r.ilittl& tarile tatbik olunur. 

Mektep ve ne~riyat, dogum, ni~an, 
nkit, tet~ekkur ve olum, icra. tapu 
\'e mnhkeme ilnnlan i~<in hususi 

tarife tatbik lunur. 

Gnzetemizde ne~redilecdc 
ilanlar ~n miiracant yeri: 

i!ancthk koUektif ~irk~ti 
Ankara caddesi, Kahramnn 

znde han. Tel. 20094-20095 

eme er er1 
= = 

Eski§ehirde Coma egl~nceleri 
Porsuk --sahilleri, otel _ ve sinema 

bah~eleri hallnn "ragbet ettigi yerlerdir 
Eakitebir 16 (Hu· Saz heyetinin bu• 

susi) - Her tehrin lundugu sahneye ya-
kendi5ine gore eg• kan masalarda otu· 
Jence yerleri Yar• . ran gen~lerin bazan 
dar • Halk , cuma 1 

biiyiik harflerle yaz· 
gfinleri bu mesire 

d 1 k I a r 1 §arkalarm ve eglence yerlerine 
isimlerini saz heye· 

ko~arlar. Bir hafta• 
hk yorgunluklarman tine goslerdikleri ve 
8CISIDI ~akar1rlar. bu ~arkaJarm soylen· 

Eski~ehir de i k i mesini rica ettikleri 
senedenberi bu sa• goriiliir. Bu dilekler 
hada ~ok ilerlemi~- bi~bir zaman cevap· 
tir. Porsuk suyunun &IZ kalmaz. Bir ~arkt 
etrafmda kurulmu§ soylendikten sonra 
evler ve bu evlerin Eaklfehfrde Porsuk boyu ve sand all a gezenler masadan m a 5 a y a 
on taraflarm1 siisliyen ~i~ek bah· Cuma giinlerinin ikinci toplanb konu~malar ba~lar : 
~eleri coma gUnleri ailelerin top- yeri de Park sinemas1mn bah~e- - Nasal buldunuz, mon§er ? •• 
landaklan ve eglendikleri yer· sidir. Evvela kaydedeyim ki bu - Eh... lyi olmakla beraber 
lerdir. bah~e, Porsuk otelinin bah~esin· fos minor ..• 

Bu gibi bah~elerde eglenmek den daba bilyiik ve daha giizel· Bazan oyle sozler soylenir ki, 
ve vakit ge~irmek hakka; ev sa· dir. Fakat ne yaz1k ki bnyiik kelimelerin hangi lisandan oldugu 
bipleriJe ahbaplarma ve misafir· aga~larm golgelendirdigi yerlerde anla~tlmaz. 
lerine mahsustur. Diger balk nastl ~i~ek yerine ye~il ~imen vard1r O~uncii eglence yeri de Porsuk 
egleoir, baftamn biricik tatil ve bu hal, ona bakamstzhk man· kenannda aga~saz bir arsad1r. 
giinUnii nerelerde ve nasil ge~irir? zarasm1 vermektedir. Burada da saz vardar. Fakat mii~· 

Eski~ehirde halkm en ~ok rag· Burada giizel ve kalaballk bir teriteri sazdan ziyade sozle me~-
bet gosterdigi yer • alqamlan saz heyeti vardar. Mii§lerisinin gul olurlar. Saz dinliyeceklerine 
Porsuk kenarmda gezmek ve san· ekseriyetini de tehrin gen~leri Porsuk iizerinde gezen san-
dal safasa yapmakhr. Bir k1sam te!Jkil ederler. Cuma giinU giin· dallar1 seyretmekten zevkahr-
halk - ki bu, §ehrin yuksek taha· diizleri saat ii~ten yediye ka- Jar ..• 
kasm1 te~kil eder - Porsuk oleli· dar saz ~alar, geceleri sazla Eski~ebir mesire yerlerindeki 

mevzu te!jkil 
Kemal 

nin bab~esine ko~arlar. Bu bah· beraber varyete numaralart gos· hayat ta ayrtca bir 
~ede giizel bir saz vardar. terilir. eder. 

T rakyada yagmur 
Pancar mahsulii ~ok 

istifa de etti 
Son zamanlarda Anadolunun 

ekseri havalisine faydab yagmur
lar yagml§br. Y agmurlann yazlali: 
ekinler fizerinde ~ok iyi tesiri 
olm~tur. 

Bu sene Trakyaya pek az yag· 
mur yagmafb. Bu yiizden bazt 
mmtakalarda kurakhk varda. Hatti 
pancar mahsulUnden de korku
luyordu. lki gun evvel Trakyanm 
hemc!n her tarafma siirekli yag· 
murlar yagmt~hr. Pancar zeriyab 
bundan ~ok istifade etmi~tir. 
Yagmurlardan sonra bir miiddet
tenberi Trakyada hukum suren 
~iddetli sJcaklar bafiflemi§lir. 

lsparta 20 (A.A.)- ~ehrimize 
ve civarma ~if~i ve bah~avanlara 
memnun edecek derecede bol 
yagmur du~mii~tur. 

Dinarda zelzele 
Dinar 20 (A.A.) - Diin ak· 

tam saat yirmiyi elli ge~e ~arktan 
garba dogru zelzele olmu~, on 
aaniye kadar devam etmi~tir. 

Muglada orta maktep 
talebeainin sergisi 

Mugla 20 (A.A.) - lmtibanlan 
di.in biten orta meklep talebesi· 
nin el emeklerinden bir aergi 
a~tlma~br. Sergide yagb boya 
tablolar, kazlanmazm el i~leri, ~o
cuk elbiseleri, sulu boya ve kara 
kalem resimler vardar. 

Bir katil as1hyor 
Ankara 19- Ankarah Fahred

din efendi ve karasma oldiirdiigii 
i~in idama mahkum olan~ Tursun 
hakkmdaki karan meclis tasdik 
etmit ve miiddeiumumilige hu hu· 
ISUsta tebligat yapalmt~hr. Hiikiim 
yakmda yerine getirilecektir. 

! 

Feci bir kaza 
Iki amele enkaz alttnda 

kaldt, biri oldii 
Edirnede, Karaaga~ta ' ~ok 

acakh bir kaza olmu~ ve bir 
amelenin oliimii, digerinin de agtr 
aurette yaralanmasile neticelen· 
mi~tir. 

Esat ve Halil admda iki amele 
Franstzlara ait kaz mektebinin 
duvarma~ ytkarlarken, birdenbire 
duvar talnmile )'lktlarak enkaz 
albnda kalmi§Iard~r. 

Bu iki kaza kurbana enkaz al
bndan ~tkordarak memleket has· 
tanesine yatmlm1~lardar. Esat, bir 
mUddet sonra hastanede olmii~tilr. 

Muhaf1z gUcO bisiklet~ileri 
Virantehirde 

Viran~ebir 20 ( A. A. ) - Mu· 
haf1z giicu bisiklet~ileri diin saat 
15,30 da Vira~ebire muvasalat 
etmi!jlerdir. Bisiklet~ilerimi:r: 15 
kilometre mesafeden atltlar ve 
~ehir methalinde kaymakam ve 
hudut tabur kumandam, zabitan 
ve memurin tarafandan kar~alan· 
ma§br. 

Mugla baglan 
Mugla 20 (A. A. ) - Yap1lan 

tetkikata gore viliyet dahilindeki 
nzum baglarmm i~gal ettigi saba 
1152 hektard1r. Bu baglardan 7 
bu~uk milyon kiisur ya~ iiziim 
istibsal edilmektedir. Bu miktar· 
dan 3 bu~uk milyona yakm kasm1 
yemeklige, miitebakisi taraphk 
ve pekmezlige ve kurutulmaga 
ayr1lmaktadar. 

Vilayet dabilindeki palamut 
agac1 aayast da 13,600 kiisurdur. 
Bu ag~lardan 2 bu~uk milyona 
yakm palamut istibsal edilmek· 
tedir. · 

Bugday alimi 
Adana Ziraat bankastna 
miibayaa i~in emir verildi 

Adana Ziraat bankast §ubesioe 
<;ukurovada koyliiden bugday 
alniuna ba~lamak i~in merkezden 
emir verilmi~, banka da milha· 
yaata batlamt~br. 

Ziraat bankast, sabn aldagt 
bugdaylart, borsa fialinin vasatisi 
Uzerinden almaktad1r. 

Miibaayanm ne kadar zaman 
siirecegi belli degildir. 

Kars villyetinden s1g1r sevki 
Kars 20 (A.A.)- Kars vilaye· 

tinden i~ Anadoluya sag.r sevkioe 
ba,Ianm•!jbr. Ilk kafile olarak 
Kayseriye 238, <;oruma 131, Kes· 
kin kazasma 121 tosun gonderil· 
mi§tir. Daha gonderile~ek binlerce 

tosun ve inek~ vardtr. Bu ytl i~ 
Anadolu i~in toplanan sagar ge~en 
ythn iki mislidir. 

Bafra gen~ler birligi altl ya§mda 
Bafra ( Hususi ) - 1929 sene• 

ainde te~ekkiil etmi~ olup i~timai 
ve bedeni terbiye sabalarmda mem· 
lekete bir ~ok hizmetler yapan 
" Bafra Gen~ler birligi ., kurulu
§Unun be§inci yahm doldurmasa 
terefine ge~ende Halkevi salo· 
nunda mOkellef bir halo veril· 
mi~tir. 

Hususi davetlilere Yerilen bu 
halo denilebilir ki bu senenin ve 
belki de ~imdiye kadar verilenle
rin en milkemmeli ve muvaffa
layetlisi olmu~tur. 

Sabaha kadar devam eden 
balo ~ok ne!jeli ve aamimi bir 
hava i~inde ge~mi~tir. 

Bu degerli kliibiimiiziin be§inci 
yal doniimiinu candan kutlular ve 
devamh muvaffakiyetler dileriz. 

Balkanlarda otomobilcilik ile•J 
riliyor. Yaprlan istatistikler, Bal• 
kan memleketlerinde otomobille-1 
rin miktanmn ~ogaldtgmt, oto- 1 
mobil, kamyon nakliyabmn pek. 
ziyade artbgtn1 gostermektedir. 

Buna ragmen Balkanlarda yol· 
lar pek iyi degildir. Yalmz sol1 
zamanlarda yollar1 1alah i~in te• 
febbiisler batlam•,hr. 

1 
, 

Haber verildigine gore, Yu• . 
nan hiikUmeti bir lngiliz grupu ilo 
miizakereye giri9mi~tir. Bu mii· 
zakerelerin mevzuu, Yunanistan• 
da, memleketin her tarafma biri· 
birine haghyan otomobil yollari 
yapmaktadir. ingiliz $.lrketi bu it , 
i~in bir mil yon fngiliz lirast sar• J 

fedecektir. 
Diger taraftan Yugoslavya da 

yol1arm1 tslah i;in tetkikatll bat• 
lamtthr. Yugoslavya kazalara kat" 
fl da tedbirler almalitad1r. Son za"' 
manlarda tathikine hatlamlan bit. 
karar, bu hususta iyi bir tedbir J 
saytlmaktadir. Karar fUdur: .. 

Y eni toforliik vesikalarmda hll" 
susi hir bane a~alm1~br. Kim, se1~ 
riisefer kaidelerine mugayir ha• 
reket ederse, ve:oikasmm o nokta .. 
!_Ina bir zarp i~areti konuluyor. 
Kimin vesikastnda bu zarp i~aret• 
lerinden bet tan~si birikirse, onu11 
elinden vesikaSI ahmyor... ' 

Vesikasma iki ii~ i'aret g~crmii 
olanlaran arbk ne kadar dikkat 
ve itina ile hareket edecekleri 
kolayca anlatihr. 

Almanya otomobil yoHanm 
~ogaltacal1 

Alman hiikumeti 6-7 bin kilo-- 1 

metrelik yalmz otomobillere mali4 

sus, memleketi bir battan bir ba~a 
muhtelif istikamette baghyan yol• 
lar yapm•ya karar vermi~ti. ~im• 
di bu yollann miktanm 10 bin ki• 
lometreye kadar ~tkarmaga karat:.. 
vermi,tir. 

Renkli llstik kuma§J 
Otomobil tekerleklerinin dt~ 

lastikleri saglam bir kumaf.tn iize• 
rine ilave edilen kau~uk tabakala" 
nd1r. Bu kumat bir ka~ katbr. ~iJJI' .. 
di her bir kab ayra ayn renklerdo , 

yapmak tasavvuru uyamyor. Bit. 
I 

~ok otomobil sahipleri ve foforler, 
bu kumat ktsmi da tamamen es .. 
kiyip bitinciye kadar lastikleri 

kullanmak istiyorlar, bu ise kaza•
1 

. lara sebep veriyor. 
"' Kumatlann en iist tabakaa1 ma" 

vi olacaktar, ve bu renk meydana 
~·kmca li.stigin atmd•i• belli ola~ 1 
caktar. En alt tab aka da kumtzJ 

1 
olup meydana cr•karsa, kullanan•. 
lar tecziye edilecektir. 

AK~AM 
Abone Ucretleri 

Ecnebl 

SENEUK 1400 kun&J 2700 kurut 
6 AYUK 750 • 1450 • 
3 AYUK 400 » 800 • 
1 AYUK 150 » 

Posta ittihadma dahll ohrayan 
ccnebi memlekatlHr: Senehgi 
8600, alll ay h~L 1900, ur: 

ayhltt 1000 kuru~tur. 

Adres teLdill ic;in yirmi be{! 
kuru~:uk pul gOndermek lazam<lLr. 

ReblQievvel ; 9 - Ruz1h1z1r : i 7 
~. fu:w Ctme, ~~~ 1kiodi Aq.m Yotat 
E 6,23 8,44 4,SI 8,S2 12 2,04 

\'a. 2,7 4,'28 12,1S 16,17 19144 21,<18 

lda.rchane: Bablilli civan 
ACimusluk Sk. 
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- Ben sizden kirlenince yika· 
nan eldiven istemedim. 

- Biliyorum, fakat Yikamaga 
mechur degilsiniz? 

I 

I 
Aclalan giizellettirmek i~in bir 

cemiyet kuruldugunu biliyorsunuz. 

Bu cemiyet, bir ~oJ, ~erlerde 

oturanlan harekete getirdi. Me
seta Balathlar da, «Balatt giizel
lettirrne» cemiyeti diye bir cemi
yet kurmak iatediler. 

Salamon, Behar, Moiz, Rebeka, 
Eater onayak oldular. 

Her ~eyden evvel para topla· 
mak laztmdt. Balabn zenginleri
ne baf vurmaga karar 'Verdiler ve 
dogru banker Levi efendinin evi
ne gittiler. · 

Levi bunlar1 karstladt. Maksat· . 
larmt dinledi: 

- Para veremem, dedi, fakat 
Balahn go:r;e guzel gOriinmesi i~in 
'ben ha~h:a tiirlii yarchm ederim. 

- Mesela? 

- Mesela ¥arm aokaga brat 
olup teriitaze s.•kacagtm! ... .... 

Hammefendi ikattndi, ka,md•, 
nihayet enee•inde bir pire tuttu, 
usu)cactk -yere btrakb. 

Kocas1 f&fb: 

- Ayol oldiinene ... 
- Nastl olduriiriim, damarla· 

rmda kendi kamm var! 

Sebebi 
Y ahu, meybanende .iki ii~ 

iti var. Sen mukt~it dav.ranaca• 
gma, oturup _boyuna ~iyoraun. 

-ltte bunun i~in i~iyorum ya ... 
t~inde miitterileri biri iki gorme· 
ie ha,hyorum! 

- Bu yagmurlu havada nereye 
gidiyorsun: 

- i§ime. 
- $emsiyeni btrak bari, berbat 

olacakl 

•• . . 

a-tiDiiiiZZ 

K.av.ga 
Kocalarile her an kavga ettik

lerini s,oyliiyOTlardr. Biri abld1: 

- Ben, kocasile hemen kavga 
.e"denlere faftyorum. 

Biri •ordu: 
- Neden, sen sanki hi~ kavga 

efmez misinZ 
- $imdi ediyoruz amma, ev

velden hif etmezdik Meselti ilk 

kar?gamrzdan evvel kavga etmi1 
'cleiiliz. 

< = w--
ifamuslu y.er! 

Salamon, arkadcqz M oi.ze anla
llyordu: 

- A.zizim, bundan 10nra lokan
taya gideceksen, muhakkak be
nim yemek yedigim lokantaya wit. 

ttAoiz •ordu: 
-Neden? 

- 'ok namu.lu yer._ 

- Ne gibi. 
Salamon anlattr: 

- Geren ..giin blutonumu unul· 

.. 
fll'= 

J 

a!.~ 
··., 

- Ilk ne :za.man ikavga ettiniz? 
Biraz Jii,iindii: 
- 'Nikah memurlugundan ~i

"karken! 

- Hakkm var, kadmlar erkek· 

Jerden ~ok daha giizel. 
- ;:[abii. 

tum. Er.tesi giin geldim, bir .de ne - Bu •oylediklerim belki doi• 
gor~yim, benim banonumu brrak· ru degildir; fakat in san bir feyi 
.triun yerde daha yeni, daha iyi duydu mu, anlabnak f1rsabm ka· 

~1rmamahdrr! - Hayu, aahte! bir ba•ton btrakmtflar. Onu aldzm! =:===-====~:~:::========~ 

~----------------~------------------------· VIZGELiR VE HIZ GELiR 

Yok naZllllf, ;rok niyaz.nuf . .• Yulmam llfk fiyakasl ... 
Sen olmazsan b~ast, o olrnazsa bllfkasa! 
Benim huyum bOyledir, yok makast fakast: 

Celmiyorsan foy)e dur, istiyorsan gel beri ..• 
GCiawden aevenlerin, ba~uDda vardtr yeri. 
()nee can, aonra canan!.. Boyledir sevda eri: 

Bana yalrw: sen d~ biiti.in diinya VIZ gelir! Sevdalt de,ii,tik~e, i~ime .bir luz ,.gelir! 
Rahmi Karaca 

yanlart aynala ~er~eveler ~ok g-tize1, ~ok i~e yanyor .. 

MANILER 

Dag baJlan hof aerin. 
Sulara bakbm delia. 
Yalntz yatakta Cleiil, 
Burada da gel gerin! 

Uludagda gez, dolaJ. Kaleyi i~den al. 
Ond.n son.ra ona dal, 
Buau yapabilinen, 

Ba1 d>ilinin tathdtr. 
B(ic:ej-i kanatl.dtr. 
Kalenin i~indeki, 

Bak ka~trma atlJdtr! 

Diinyaya gozl~le llf· 
Ne diye bi.lmem ki, 
Goklere orda koy b&f! Ne kad~ yenen ye bal ... 

SlklDtl 
- Sizden tikayet ediyorlar. 
- Neden efendim. 
- Jtinize bir giin geliyorsamz, 

iki giin gelmiyorDlUfSUDUZ, 
- Ne yapayam efendim, eger 

her.giin gelmezsem camm stki· 
hyor! 

-
...... I 

- Yoo ... Affebnitsin sen onu ... 
Her hakh oldugun sefer ben hak· 
s1z oldugumu itiraf edecek degi
lim ya ... 

Konaer 
r.Konsere gittiler. 
Konser devam ettigi muddet~e 

esnedi, uyukladt. 
- Pek hotuna gitmiyor, dedim. 

- Hem de hi~ gitmiyor. 

- Peki, ne diye geliyorsun 
oyle ise? 

- ~1karken zevk duymak i~ili .•• 

.- Daktilo - kocaslna • Gordiin 
mii para kazantlaeak mu~teriyi! 

:Diah9ap genq! 
Po1tanede, po1trutant gi,ai· 

nin oniinde, kaJrn erkek .elriz on 
kifi vardrr ... Bir. genf te po.tane
ye girdi, postre•tant giJeaine yii
riidii, duranlarr ite luJra, ayaiJ.a. 
ruaa ba.rp g~ti ve memara 10r,du: 

- Bana melrtup var ft'U?,.. 

- 'Ne ismine?. 

- Mah~p gen~~ 

Z. V. 

Vaaz 
Hocaf~ndi vaaz ediyordu: 
-I.Buraya vaaz dinlemege gel

miyorlar, •iislenip piisleniyorlar, 
giizellef.iyorlar, kendilerini .goa· 
termege, begendirmege geliyor· 
lar ... Bereket versin sizin aramz· 
da boylesi ~old 

- Babasma yaztyor, ya para 
~eya bir tabanca gonder, diyor. 

- ¥a tabanca gonderirse ?. 
- Hemen satar! 

Basis 
~mma, zengin oldugu kadar da 

hasisti. Mesela tramvayda ikinci· 
ye, trende u~iincuye binerdi. 

Bir gun, bir ahbabt: 

- Y ahu dedi, nastl oluyor da 
~iinciiye biniyorsun? 

- Ne yapayam azizim, dordiin· 
cii mevki yok?1: 

lzzetin yumurtast 

izzetin sozleri ~en yazalara mev· 
~u olduk~a. oglan gevezeligi art· 
hrd1. BOyle giderae, braf~l olacak. 
Hi~ degilae, yemeklerde koau,

masma yasak ettim. 
Ge~en sabah, alakok yumutta• 

sm1 yerken: 
- Baba, bu yumurta bayat, dedi_ 
(;Ikatbm: 
- Sus, ne verilirse oau ye, .ea 

~tkarma. 

..izzet ..amtu ve yumurlaslDt ye

mqe devam etti, fakat bvaz aon· 
a gene bafani .kald1rd1: 

- Baba ... 
- .Ne iatiyonun? 
- Kanatladk gagUJru da yi· 

;yeyim mi? . .. 

'Palavra 
- Benim bir kattram vanh. 

trenle yant -eder ve :ge~erdi. 
Maryus derhal attld1: 
- Bu bir fey degil. Benim halia 

kan bir lngiliz attm vard1. Bir giin 
ftrhnaya yakalanchk. Bakt1m, ar· 
kamazdan bir kara hulut geliyor. 
Ah mahmuzladam. K.otmaga bat
lad•. Oyle ko~uyordu, ki bulutlar 
hize yetitemiyordu. Ben hi~ Ialan
madam. Halhuki on ad•m otemiz.. 
den gelen tazam, yagmurdan s1rtl 
stklamdt! -Yemiu 

- Arbk akaUand1. Buadan LOy. 
le rakt i~miyecek, .kumar oynamt
yacakm•t· 

- Y-emin etti mi? 
- Namuau u;r;erine IOZ verdi. 
-Gene m1ztk~ahk etti desene., 

- K1z1m or ada ne yapayorsun? 
- Aya bak1yorum baba. 
- tJyle ise aya soyle, biaiklo-

tine binip gitsio. 



Bir kaza oldu mu, tayyare yo cu ar1n1 
birer birer pen cered en diGBrl at1yor ••. 
)andalyelere as111 
'ara~iitler a~IIIyor 
~ yolcular karaya 

inerek can
JarJni kurta

riyorlar 

' I 

'7l 
•__...: I 

• 

Tayvare l,inde lcoltuklarrnda rahat rahat 
oturan 1yolcular, lcaza zamanrnda, lcendilerini 
taygarenin penceresinden d11art /trlatdmrl 
bulugorlar... Bir ilci talc/ale atttlctan sonra 
koltulclarrn arlcasmdalci pCJraJiiller a,,[,yor 
fJe bu biigiilc 1emsigege ast/1 olduklarz halde 

j gafJG$ gafla$ yere iniyorlar .•• 
/ lar. Bu esnada tayyare Nev Yor- tularak yolculart birer birer hava-

·~ kun Long Tolmanda Roosevelt ya atmtt oluyor. Botlukta koltuk 
tayyare karargibt iistunde, 450 ve i~indeki yolcu dutmeie bat
metre yiikaekte imit. Tayyarenin larken sandalyeye baih paratut 
.pilotu yamndaki bir maniveliyt ~thyor ve dokuz on metre sonra 

Tayyare ile hava yolculuiu ar
ttk o kadar ileriledi ki her mem
lekette buna gore buyiik haztrhk
lar yapthyor; tayyare istuyonla
nntn etraft demiryolu larlan .. ka-
dar kalabahk oluyor. Tayyareler
de yolculuk eden kadanlara yolda 
tuvalet etyast ve modaya ait ci
cibiciler aatmak i~in onlarLa be
raber bavaya ~tkan aattct.lar bile 
goriilmiye batladt. Diier taraf
tan hava yolculuiu ziyadelettik
~ tayyare kazalar1na kart• ah
nacak tedbirler itibarile de bir 
~ok yenilikler yaptlmiya batlan
mif . .. Bunu bu hafta ald•i•mtz 
~rika gazetelerinde taaccup 
\·e merak ile okuduk. 

Malum ya deniz kazalan hak
k nda alman heyecanh haberleri 
gazete karileri merak ile takip 
ederler. F akat buyuk bir transat
lantigin her hangi bir kaza netice
sinde batmast oldukc;a uzun bir 
muddet surer. Bir aysperjle ~ar
ptfan Titanic kazas1n1n vukuun-

dan bet saat 'lonra Bahrimuhitin 
sulan i~ine gomiilmuf gitmitti ... 
Bu muddet zarftnda yolCCPlar gii
vertetle toplamr, herkese can kur
taran s.imitleri takthr, sandallar 
denize indirilir, evve)i kadtnlar 
ve c;ocuklar bunlara yerlettirilir 
ve telsizle her tarafa verilen is
timdat itaretlerine kofup yetiten 
vapurlar ekseriyet)e kazazedele
rin rruhim bir krsmJDJ kurtaru. 

-.!: atll'fita bu ag1r ve fecaati 
;etinde uzun siiren heyecanh 
.itleri bir de tayyare kazalann-

jaki anilikle mukayese edecek 
olursamz o zaman hava yolculu
iunda bir kaza vukuunda yolcu
lartn bayahnt kurtarmanm ne 
kadar miitkiil olduiunu kolayca 
takdir edebilirsiniz. 

Bir ka~ hafta evvel ii~ kadm ve 
'iki erkek yolcu Amerikamn bu
yiik bir yolcu tayyareainde genit 
k.oltuklari ic;inde rahat rahat bir 
hava yolculugu yaparlarken bir
denbire tayyareden dttart atiid•k
lartnt hissetmi,ler ve bir saniye 
aonra kendilerini havada bulmut-

harekete getirmit ve yolculartnt muvazenesini buluyor ... Bundan 
birer birer bir balondan dara atar sonra karaya dogru agtr ve mun
gibi havaya duturmut. Koltukla- tazam bir init bathyor. 
rtna zaten stmsJkt bagh olarak Hava yolculuiunun bu tekem
oturmakta olan yolcular ne olduk- mulunu, kara veya deniz yolcu
lartntn farktna varamamttlar, ba- luklannda bulabilir misiniz? Ta
va i~ine btraktlmca koltuklart i~in- savvur ediniz bir kere, buyiik bir 
de biT ka~ defa takla atmttlar, transatlantiiin kaptant, kaptan 
altiist olmutlar, nihayet bir iki yerindeki bir maniveliyt yerinden 
saniye sonra koltuklann arkastna oynahnca gemideki biitiin yolcu
takth paratutler a~thvermi, .. Ve lar1 kamaralannclan ~ekip ~tka
bu bet biiyijk temsiyeye asth kol- rarak selimet sahiline tonderebi
tuklar ~indeki ii~ kadm ile iki er- lir mi? Y abut bir lokomotifteki 
kek yavaf yavaf gokten atait in- makinist, karttdan ba,ka bir tre
meie batlamttlar Tayyare saat- nin uzerlerine doiru olanca siira-
te 160 kilometre suratle yoluna tile ge}digini goriince trendeki bu-
devam ededunun, yolcular boy- tun yolculartnt birer hirer vagon
lece hi~ burunlar1 kanamadan ye- larm iki taraftnda ktrlara ekip 
re inmitler. hayatlartnt kurtarabilir mi? 

Meierse bu tayyare yolculuiun- Halbuki denizlerde vukua gelen 
da emniyeti temin i~in bir muhteri kazalartn her turlusu hava gemile
tarafmdan icat edHen yeni bir ais- rinde de zuhur edebilir. Hem da
temin · tecriibe manavrast tmlf. ha tiddetli ve daha ani olarak ... 
Y olculartn cumleten yere ve sapa- Bu cihetle tayyarelerde miisade
saglam inebilmeleri bu ihtira i~in me, yangm ve 'lair kazalara kart• 
pek muvaffakiyetli bir tecriihe te- ani olarak yolculart tayyareden 
lakki ediliyor. Bu ihtiratn esas1 d•tart atabilmek sistemi Amerika-
fU: da pek emniyet verici bir tekil ola-

Bir hava gemisinde meseli ani rak telikki edilmit··· Amerika 
olarak zuhur eden tehlikeyi en gazeteleri bu sistemin butun tay-
evvel hisseden veya goren tay- yarelerde tatbikini pek ibtiyath 
yarenin pilotudur. Ekseriya bu bir tedbir olarak tavsiye ediyor
kazalar o kadar ani oluyor ki pi- lar. 

lot tehlikenin yaklathgtnl ve ona Amerikada son zamanlarda lay
gore herkesin hayahnt kurtarma- yarecilikteki yeniliklerden biri de 
s1 luzumunu vaktinde yolculartna hava postalarmda kamarotluk va
haber veremiyor. Bu cihetle dar zifesini gormek uzere yetittirilen 
kamaral~rt i~inde mahpus kalan zeki, maharetli ve gayretli gen~ 
yolcular arkalarma birer paratut ktzlardir. Bu gen~ k 1zlarm rolle-
ge~irip kendilerini havamn i~ine ri, yolculara hava seyahatlerinde 
kap1p koyuvermege vakit hula- iyi bir vakit ge~irmelerini temin 

mtyorlar. etmek, onlan her hangi bir teh-
Bu yeni ihtirada ise yolcular like korkusuna kart• avutmak, te-

koltuklarmda rahat rahat oturu- lit ve heyecanlartna mini olmak 
yorlar. Koltuklarm her birinin 
tayyare ve kamaraam•n tavanm
daki bir yayh direkle irtibah var. 
Her yolcunun yamnda tayyarenin 
yan tarafmda bir de kapt bulunu
yor. Butun bunlarm otomatik ter
tibah hep geliyor, pilotun eli al
hndaki bir manivelada toplant
yor. 

~imdi pilot liizum gordii mu he
men bu maniveli.yt itiverince tay
yarenin kenarmdaki biitiin kaptlar 
kendiliiinden ac;•hyor, koltuklar, 
hirer hirer raylari uzemden kayt
yor ve nihayet ray1n ucundan kur· 

ve icabtnda hemen muavenetle
rine kotmakbr. Bu kamarotlar 
i~inde hava yolcular1 arasmda bric; 
partileri tertip edenler varm•t· 

Bunlartn sogukkanhhkart, cesa
retleri, ve her hangi bir vaka kar
ftsu;ada aakin ~almalart, yath ba.
lt yolcular iizerinde pek iyi bir 
tesir yap•yormuf. Ge~enlerde 

Londrantn Croydon tayyare istas
yonundan Parise miiteveccihen 

havalanan ve ~inde on iic; kiti 

bulunan bir tayyare bir muddet 
sonra bir ftrhna ile karttlatmtf, 

fam 
--------------------~ 

Mesken buhran1 olan 
bir yer: Kii~iikkuyu 
Kii~iikkuyu halk1 burasinin kaza 

merkezi olmasini istiyor 
Ku~ukkuyu (Umumi muhabi

rimizden) -- Buras1, benim i~in 

bir aile muhitinden farkstZ ve ~ok 

atcak bir kucak oldu! Memurla
n ve ahalisi in sana ~ok yakm! .. 

Memleket serapa tiir ve hulya aa
hasma benziyor... Civarda bir 

1hca var, bir de (Adatepe koyii) 

var diyorlar. Bunlarm her ikisini 

de gormek laz1m. Her gun beni 

bir tarafa gotiirmek istiyen ar
kadatlar pefimi btrakmtyorlar. 

Ben yattaki bir adamm her gun 
at iiatiinde gezmege dayanamlya-
cagtnl diitiinmuyorlar ve ('len 

matallah bizden ge~sin!) diye
rek oradan oraya ge2diriyorlar. 

~imdi buralarda bir par~a ten· 
hahk var. ~nkii mahsuller he-

nuz yetitmemittir. It zamanmda 

etraftan buraya gelecek olan in
sanlarla her taraf daha ziyade 

tenlenecektir. 0 zaman aht verit
ler olacak, memlekete paralar gi
recek ve herkesin gonlii ferahla
nacakhr. Bahusus ki bu sene zey
tin agac;lar1 ~ok yiikludurler. 

Namuskirane c;ah,mantn bir 

miikafah olarak tehrin methalin
de kurulmut olan sabun fabrika
stn•n ziyareti bana biiyiik bir nete 
vermittir. Yepyeni ve fenni bir 
aurette yapJlmif olan bu imalit
banenin daha ziyade biiyiiltiile
rek fazla miktarda piyasaya mal 

~tkartlacagmt itittim. Gerek c;a
mattr ve gerekse tuvalet i~in ko
kulu ve renkli sabunlart ~ok rag
bet bulmuttur. Sahibine hay1rh 
kirlar temenni eylerim. 

Mesken buhranl 
Burada oturacak ev bulmak 

mumkun degildir. Onun i~in me
murlar ailelerini getirtemiyerek 

karanhk ve rutubetli yer odala
rmda bekar hayah ya,amaktadtr
lar! Fabrikator Ahmet Nureddin 

ve Hasan beyler fabrikamn elve
ritli odalarmt parastz olarak bu 

memurlara ~tk bulundurmakta 

iseler de bu misafirperverlik 
mevcut ihtiyac;lara kifayet ede
memektedir! 

lhtiyar heyeti tarafmdan de
niz kenarmda bir koy odas1 yap
hrtlmaktadir. Kagir aksamt bit-

mittir. Ost kah hiikiimete icar edi
lecektir. Buna ben c;ok memnun 

oldum. <:unkii: Nahiye mudurii
nun timdi oturmakta olduiu oda
mn tavam ~okmek uzeredir. Her 

ne kadar bu tavan desteklerle 
tutturulmuf ise de miidur beyin 

masas1 uzerine yukartdan toz top
rak akmaktadu! Mefru,.ah ta pek 

ididir ve hiikumetin terefile ka
tiyen miitenasip degildir. lntallah 

yeni binaya nakledilirken hu mef-

timtekler ~akmr~ ve nihayet tay
yareye bir ytldtrtm dutmiif ... 
Tayyarenin telsiz diregi ktrtlmtf, 
yolcular on tarafta ytldtrJmlD pi
lotu oldiirdiigiinu zannetmtiler ve 
tayyarenin dufup par~alanacagt
nt zan ile telata dutmutler. l~te 
bu telaf.I tayyaredeki kamarot 
gen~ ktz sakin tavtr ve hali ile ya
bthrmtf. 

Tayyare yavat yavat kasabaya 

rutat ta yeni bir tekle konulur. 

lhtiyar heyeti neler yapmal1d1r? 
Kii~iikkuyunun ileride bir ka

za merkezi olmas1 ~ok muhte
meldir. Ayvacigtn kaza merkezi 
kalmas1 pek gayri tabii goriilmek
tedir. ASII hayat ve servet Kii
~ukkuyuda toplanmtfhr. Buradan 
Ayvac1ga bir de fOse yap1lacak 
olursa timdiki ktymeti bir kat da
ha artacakhr. Onun i;in ihtiyar 
heyetine diiten bir vazife vardu: 
Koy odasmt yaphrd•i• gibi me
murlara da evler yapbrarak icarla 
vermelidir. 

Koyiin mektebi de peritandtr! 
0 guzel binayt bu sene ikmal ey
lemelidir. lskeleyi de demirden 

yapmah ve vapurlar yanatabi-. 
lecek kadar denize uzatmahdtr. 
Bu miimkundur. T ekirdagtn•n ve 
Mudanyanm ve hatti Karabiga
ntn i•kelelerine baktp ibret al
mahdtr. 

Kii~iikkuyulular buras1nm ka
za merkezi olmastm pek arzu edi
yorlar. Fakat bunun i~in evveli 
hazulanmak liztmdtr. Bir kasa
bantn iskana kabiliyeti olmak! 
i~in elzem olan feyler: Su, elek
trik ve liitmlardtr. Ftrsat dut
tiik~e bunlar yap1lmahdtr. Mem-

leketi kara sinekten kurtarmali 
i~in elbirligile mucadeleye devaDi 
eylemelidir. 

Postahane 
Buradaki resmi dairelerin ,U. 

~ellerinden birisi de posta daire
sidir. Mudur $evki beyin ~ok ae
nastnt itittiiimden kendiaini zi
yaret eyledim. Mumaileyh hal-
km buyiik emniyetini kazanmlf 
ve dort aenedenberi burada va· 
zifesini muvaffakiyetle idare eJ:
lemekte bulunmuttur. 

Postahane .binast bir kat iizeri
ne kurulmut, kullantth ve saglam 
bir dairedir. Burast evvelce ha
rap bir ev iken miidiir ~evki beyill 
himmetile tamir ve icap e:len yel"" 
leri tadil edilerek ,irin bir hale 
getirilmi,tir. lnsana yakmhgt ve 

tabmdaki nezaket ve terbiyesi 
dolayisile de mudur bey burada 
muhim bir ,ahaiyet olmuttur. 

6iimrDk dairesi 
Bu guzel bina iskele ba,mda 

yedi sene evvel yapilrnttbr. Ge
rek mimarisi ve gerekse in,a tarzi 
pek hoflur. lskeleye ~tkanlarm 

dikkat nazarlarmt en evvel ~eken 
bu dairedir. Memur Necati bey 
terbiyeli ve kibar bir genilir. 

Burada tutun zeriyalJ yoktur. 
Yalmz mamulit sahlmaktadJr • 
Ka~ak nnmma buraya bir fey ge
tirilemediginden her ay sahf mik• 
tart 30 lira kadar artmaktadtr. Bu
radaki askeri sahil muhaflzlart 
kuf u~urmamaktadular. 

Ragzp Kemal 
:::::::::::::u::m:mm::m::m:ummumnn:u:::::m::::mm::a:mm:::l 

yaklatmif, yere inmit ve makinist 
sag ve salim yerinden ~·kmtf ... 
Fa kat makinen in •bazt yerlerinde 
y1ldmm tahribat yaphg1 ic;in ci
vardaki telefonlarla bir batka tay: 
yare istemi,Ier ... Bir ~eyrek son
ra batka bir tayyare gelmit ve 
yolcular hi~ korkup tela, etme
den bu yeni tayyareye g~erek 
yolculuklarma devam etmi,ler. 

:A. Nezih 



Holllvutun gene; 
ylldlzlanndan 

Toby Wing 

Sinema haberleri 
' * Almanyada Kont Zeppelin 
hazretleri isminde tayyarecilige 

ait bir filim baztrlanmaktadu. * Mae West ya]unda eBen ve 
Krab isminde bir filim ~evire

cektir. 
T 

* Metbur artist ve tenor Jean 
Kiepura, Viyanah yild•zlardan 
Martha Eggert ile nitanlanm•ttar. * Hindistan aansiirii. Londra· 
da yap1lm1f olan cKral sekizinci 
Hanrinin huausi hayatut filminin 
gotterihne.mi yaaak etmittir. 

Holllvutun gen~ ylldlzlanndan Ida Luplna, satda Frances 
Drake son ~evlrdlk1erl fllmlerden blrer sahnede 

Propaganda 
lngilterede yeni intibap za· 

mam yaklattyor. Bu miinase· 
betle kabine propaganda i~in 
baz1rlak yapmaktad1r. Bu mll· 
nasebetle on kamyondan mi.i· 
rekkep bir sinema katar1 biitiin 
lngiltereyi dola§zcakbr. 

Ingiltere ba,vekili ve kabine 
izas1 kamycnlarm Londradan ba· 

-------' e ha bulunmu ard&r. 

Kamelyal1 kad1n 
.Simdiye kadar bil' ~ok defa

lar filme ~ekilmit olan La 
Dame aux Camelias ( Kamel• 
yah kadm) m a6zlU olarak tek• 
rar ~evrilecegini yazm•ibk. 

Bu defaki filmde bat rolil 
me§hur Frans1z artistlerinden 
Yvonne Printemps yapacaktar. 
Filmi Abel Gance idare ed .. 
cektir. 

av\lot 
fll~ 

.1 

' 1'\a !.Jl 

Holllvutta en c;ok 
nazar1 dlllllatl celbe• 
. den J8n prDmlye 

eeorae Ratt 

Sevl.,ll artlstler. 
de• Claudette cr--rt 

Gelinden sonra .• 
Methur Franstz komiji 

Miltonun ba,tna gelenler 
Mefohur F ranstz komiii Milton 

g~en hafta Paris lokantalar1ndan 
birinde yemek yerken i~eriye ye
ni evlenmit bir kan koca ile bir 
~ok miaafirleri girmif, biiyiik bir 
maaada yerletmitlerdir. 

Giivey, artiati goriince kendiai• 
ne yaklatarak bir defa gelini al
nmdan opmeaini, bunun kendile
rine aaadet getirecegi kanaatmda 
bulunduiunu soylemittir. Milton 
bu arzuyu yerine getirmit, fakat 
bu defa kaynana kalkarak artisti 
kollarJ araaaga •lmtf, bir ~ok de
fa opmiittiir. 

Milton bir ka~ fotograf imzala• 
'dddan aonra gii~ hal ile yakas1ni 
kurtarabilmittir. -----* lnailterede Toaka operaai fit-
me ~ekilmittir. Yeni filim ~ok be
ienilmi,tir. 

j Yeni bl1yi1k fr1im 

"Batakb damtn ktzt, ntn 
~evrilm.esine ha§ antyor 

Artistler Bursan1n c;al1 koyiine gittilert 
orada on giin ·kalacaklar 

«Batakh damm k1z1» filmini ~e· 
~irmek iizere ~bir tiyatrosu ar· 
tistleri Buraanm «Cain) koyiine 
bareket etmitlerdir. 

i\rtiatlerle beraber rejiaor Er
J;ugrul Mubain bey de gitmittir. 

Filmin bathca roliinii oymya
cak olan erkek artistlerin hemen 
hepsi aakal ve bJyJklarJntn bir an 
evvel uzama11 i~in icap eden ted· 
J,irlere bat vurmaktadular. 

F akat sakallar ve b1ytklar biraz 
aksilik ettikleri i~in yap1lan biitiin 
~edbirlere ragmen baz1lan uzama· 
makta 1arar ediyor. Bunun i~in ar .. 

' tistler Bursaya giderken yanlari• 
na bol bol kozmatik ve btytk ve 
a~kal uzat1c1 ila~lar goturmiif.
lerdir. 

1 
Filimde ittk roliinu oymyacak 

ol~n Talat beyin de uzun b ir hiyik 
buakmast lazimdJr. Bunun isin 
kendisi son derece ~ahtmaktadar. 

«Bir millet uyamyor» filminde 
uzun sakalile hain bir etkiya ro-

liinii OYl\IYan Sa.it bey «Batakb 
damm k~I» fiJminde de gene oyJe 
hain bir rol oyn1yacaktJr. BunuD 
i~in Sait ;bey gene aakalnu uzat· 
mithr. 

Artistl~rle beraber Buraan1._ 
(;ah koyjine operatorler, filim 
~ekmege m&hsua makineler • • 
gitmittir. 

Artistler filim ~ekme mudd 
tince Cah "oyunde yabp kalk 
caklard1r. Filmin koy sahneleri ' 
gun kadar devam edecektir. 

Filimde sesli olarak baz1 horo_ 
lar1n otmesi, k9peklerin havla
masi, kuzularm melemesi liztiD4 
dtr. F akat bu hayvanlarm bunlar 
objektif ve mikrofon kart•smdt 
yapmalan icap etmektedir. HaY.' 
vanlarm bu kabil artistik haroe 
ketleri p ek J:olayhkla yapam .. 
yacaklan zannolunmaklac:hr. 

Bunun icin koye gider gitmez 
evvela bu artist horoz, kuzu ve ~ 
irelerle me~gul olunacakttr. 

Tayyare merak1 
Otomobil merakt ge~ti, yddtzlar tayyare kullaniyorlar 

Hollivutta otomobil merakt 
ge~mit, tayyare modast ba~ gos· 
~ermittir. ~imdi hemen bel' artis
tin kii~iik bir spor tayyaresi var
CI.r. J'atil zamanlarmda artistler 
J,ununla geziyorlar. 
~ Tayyare, a1k a1k Nev Yorka gi· 
Clip gelmeie de imkan btrakmak
~adtr. Hollivutla Nev York ara· 
atndaki mesafe trenle dort bu~uk 
giindiir. Tayyare ile bu mesafeyi 
20 saatte katetmek kabil oluyor. 
Bu suretle dort bet giin iti olmi
.Jan hemen tayyaresine athyarak 

yola ~1k1yor. 
Yddalardan ekserisinln 

husuat pilot· 
lar1 vard1r. 

F akat bir lua· 

mt da tayyaresini kendisi kullanmar 
tad1r. Mesela .Walace Beery dai. 
ma kendi kullandJgi tayyare if• 
seyahat ediyor. Paul Lukas ha~ 
zamanmda pilotluk etmit ~ok iyf 
bir tayyarecidir. Robert Mentge. 
mery de s1k s1k u~an ve tayyares" 
ni kullanan bir pilottur. .. 

Karl koca tayyare kllt\t c;iU.. 
ler de vardu. Mesela B Da
niels ile kocast Ben Lyen, ,\lJ: 
Ailers ile kocas1 sahne vazii nJ: 
Brown iyi hirer pilotturlar. ~. 
Jar seyahate ~IktJklarl zaman t. 
yarelerini nobetle kullanirlar. 

* Viyanada « Yalan soyliyenil 
battna gelenler» isminde bir filim 
sevrilmekted ir. 

Jf. Me~bur sah• 
ne vazilerb:df".'1 

Fritz Lang Hoi· 
Jivuta gitmittir, 
orada bir filim 

yapacakhr. 
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r 
l\1ithat pa;a ~dtr ko~iinde 

1 ag.zmt aram k i~in bir ~ok 
..tm r onderilmi~ti. Bir :giin 
ekc;i haft Tahir paia da gel

. ,ii. Bahis Abdiilazizin katli 
ese!esi iizerine cereyan etti. 
Mithat p~a bu meselenin strf 

kendilerini idama mahkiim etmek 
ic;in mahsusan tertip edilmi11 o1du· 
gunu soyfedikten sonra fU soz}e.ri 
ilave etti: 

- Eenim diinyada be-tteriyet 
hasebile bir ~k kusur v:e Jhatala
rtm var amma en bii:yiik iftihar 
sermnyem sOziimiin ve Oziimiin 

dogru 'ugudur. Beni vastl oldugum 
mertebeye isal eden bir "ey :var 
ise o da bu istike ettir. Y,atan Ye 
clevlet milletin his~me au~en 

izmet1ni yapmalc i~in hal ve isti
lallmm derecesine gore lurk be' 

·ene rniitemadiyen ~ah~tlm. 1-le
resimi aidun. fyi ve fe.na ne yap
hmsa meydandadtr. Diinyada 
emelio ka.lmadt. AltMif y,a~tna 

geldim. Bcnim i~in hayat ve me
mat miisavi ilcen fjmdi ~u cihtiyar
ltkta alemde misli .gOr.iil.miym 
boyle vab,iyane ve gaddarane 
muameleye 'Ugraruktan sonra her 
teyden istikrah ile oliimii temen
ni ve tercih ey1iyoru:n. ~u saatte 
ba~ka cmelim yoldur. ~iinkii ole
cek ve dirilecek ben -degilim! Bel
ki fU v.or4iigiinii-.r: viicuttur; o da 

do · cskimif, ba a lliizumu ka~-
tJr. Diinyadn mazlum olan

'oo.. alimden haklanm -almak -i~in 
a 4 aha muracaat eCierler. ~adi-
• .,g .. n hakk1m • stiyenler ic;in A:l

n -batka merci -yoktur. 

... 
7 
... ;:,ururi efendinin reisi oldugu 

" lhkemenin tliinyada istinaft ve 
Jahalli temyizi yoksa ahiretteki 
tahkemei 'kiibra hepsine k8.fidir. 
)rada Arnavut, Boinak tiifek~i
fer, ~erkes gnrdiyanlar yoktur. 
Efendimiz {Abdiilhamit) dahi 

rnya bizim gibi yalmz ve ~1plak 
:-elecektir. Orada hesabtmtz gO

riiliir. Et!er kenelileri burasmt iti
ltat ederlerse aleyhinde istinaf 
edeccgimiz davanm dahi nas1l ko
lay ve ~abuk goriilccegini anlar
lar. Lakin mutekit olduklarmt 
zannetmem. Zira ahireti Ye Alla
htn adalctini mutekit ve muterif 

' ol n bir adamm bu derece 111eylere 
cesaret etmiyecegi ve Allahtan 
'htiraz eyliyecegi a'fik8.rdtr. 

Tahir pafa bu sezleri Abtliilha
rnide nakletti mi ve nastl naldeHi? 

Bunlarm A:bBii1hamit i.izerinde 
tesiri ne oldu? 

Ne olursa olsun Abiliilhamid-in 
M' ;" aya -li:ini, husumeti ve 

I Jo. k d ·- • b ond r usu evam elttgt un-

d raki hareketlerile meydan-
an 

d • 
~7 sene i romazanmtn iktn· 

_.tiinii ~ temmuzun yirmi ekiz~ -
f- umlar iz.zeddin -vapuruna 

.oti.iriilduler. 
Menfileri mahallcrine gotiirme

~e (:erkes miralay Siileyman bey, 
<;erl.es Hasamn biraderi Osman 
bey. ti.ifek~i Arnavut Tahir aga 

ernur edilmi\iti 

V npurda yemek, temizlik, isti
•ah t hususunda pa~alar hayli ta
·he ugradtlar. 

Vapur Cidde lirnanma yana~h. 

- Torenme, iktibns hakk1 mahfuzdur -

a 
MahkUmlar Mekke 't:arikile •Taife 

akledildiler. 
Menfilerin mUhalnzast askerle 

Mekkeye ~elmil} ~an li:va :Necip 
p_a~aya ~e:vdi olunmu~tu. 

~if Abdiilmuttalip ile ali 
SaHet pa~a l'aifte hlilunuyorlar
dt. ~e.rif asker ve tztka ile, ii
y.iik .. ifonnasmi ahis oldugu 

halde! enfilerj 'Jronagmm avh
smda istikbal .etti. Mithat pafa 
Serifin elini optii. Digerleri de ona 
imtisal ettiler. 

Bundan soura menfi.ler kt,laya 
nakledildiler. 

ahkOm pa§alarm olOmleri 
Osmanh - Rus harbinden sonra 

bir arahk "Rauf pa~a memuriyetle 
Rusyaya gidip gelmi,ti. Rusya 
1mparatoru Rauf ;p lja "Vesa:tetile 
Abdiilhamide kanunu esastyt 
.mahv Jle iptal eylemesi, · atiklalini 
muhafaza eylemege ~ah~mast -yo
lunda 'bir taktm baytrhahane na
ruba.tlerde bulunmu~tu. u nasi
hatler arasmda bir miihimmi de 

bdiilazizin hal' ntla ve katlinde 
bulunanlann tediplf;U'i idi. 

Abdiilhamit, Abdiilazizin vefah 
bir suikast ve katil rengine konu
lacak olur~a bu .feci filin ikat el
bette Sultan Muradm iradesile ve 
o vakit viikeladan hulunanlann 
malumatile olmast icap :edecegi
ni, bu madde .bcpsini halkln goz
lerinde ithama kafi gelecejini ta
hayyiil ve taaavvur etmi,,, esrara 

mahre.ro ola.n .mukar.riple.ri .de iki 
ij~ &enedenheri bu e.fkarm ter
vki ·~in emare.Ie.r ve del iller top

laroakla i,tigal eylemi~tile_r. . 
Ruslar bu i~.te kendi siyasetle

rine muvaf.tk biiyiik menfaat go
riiyorlardi. Onlarca Abdiilal:izin 
katli meselesinde are.mlan ~ey ;yal
ntz Sultan .Muradm lekedar :edil
..mesinden iharet dejildi. Rusy.aca 
~meller.ine ztt ve muhalif olan vii

kelanm da bununla ...itham edil
mesi matlup tdi. Katil tahakkuk 
ederse bu muhalif fuka mahvedi
lecekti; kat lin .musa.nna oldugu 
anla~hr,sa devldin ter~ili i~in ye
.ni bir vesile ortaya ~1kmt' bulu

nacaktl. 
Bunun icin bu ma8dede Ruslar 

sarayt te~vik ve te~~iden hali de
gillerdi. 

Rusya ~armm tavsiyeleri bu 
du~iincelere miistenilli. 

Abdiilhnmidin ifine gelen hu si
yasi tavsiyeler sarayca hu husus
taki Ja:atnimlere bir kat daha kuv
vet vermi~.ti. 

Ce.vdc.t pafa bu ifi ba,armagi 
taahhiit etmi'; rnahkeme Ytldtz
da padi~ahm .kendi ya.nmda, gol
gesi altmda tetekkill etmil}ti. 

hte ~imdi ndice almm•~ bu
Junuyordu. 

Vak!a ibtiyar ve hasta 'Miiter
cim Rii~.tii pa~aya ili~ilememit ise 
de onu da oliim pen~esine almt~b. 

Abdiilhamit viikelasma padi.ah 
hal'ma i~tirakin akibeti ne olabi

lecegi hakkmda miiessir bir ibret 
gostermitti. 

Fe.kat i~ hununla da hitmiyordu. 
Musanna bir davada bakstz bir 

rnahkumiyete ugratttgt Mithat pa

~a ya Avrupaya ka~maga bir ferce 
bulursa ... 

y ar 
Bu endi}le Abdiilhamidin bey

mm emiriyordu. Buna meydan 
.vermemek i~in tedbir iistiioe itti

az .ettigi teClhirieri kafi gor:mii
~ordu. 

~eyhiilharem Ha1an Hayrullah 
efendi bir sene evvd azledilerek 
Me'kke emiri Ahdiilmuttalip tara
\flndan :Medineden Mekkeye celp · 
ve ihtilitten menolunmustu. y;az . 
esnasmda hiikiimet ile beraber 
l'Aife gotiiriilerek kt~lada bir dai
ede ikame edilmi~ti; Mithat pa
a ile refikleri gelince liva Necip 
pa~a ~erifin emri iizerine efendiyi 
diger mahpuslarm yamnda kale 
hapishanesine nakletti. Fakat v.ali 
Saffet pafa Hayrullah efenainin 
hapsine bir .eiDir olma.dtgmdan 
hapisten ~tkanp Mekkeye gO
tiirdii. 

Osman pa,a kumandanhkla 
Mekkeye gelince Hayrutlah efen
Cli tekrar binba~t Bekir efendi ve
daatile Taif kalesine gonaerilHi. 
Nuri pata daha yolda mecnun gibi 
olmu~.tu. Ondan 1>ir zarar gele
mezdi. 

Fakat Mahrnut ve Mithat pa~a
larm teh1ikeleri izale eailmek ik
tiza e.derdi. 

Ahaulhamit bunlann muhafa
.zalanna fOk itina ey1eme~ioi ~erif 
Abdiilmuttalibe emretmi~ti. 

' iki defa Mekke emare.tinde is-. 
yan ede.rek dev]ete caile ~tkarmlf 
olan ~erif Abdiilmuttal~ lsta:.;a
bulda izzet ve ikra.m gor.erek va
kit ge;mckte 'ken, yeniden ema
rele nailiyet i~in pa<li,aha huliil 
~arelerini aratttra, arat:ltra niha
yet bulmu~tu, 

Abdiilazizin hal'i maddesinden 
dolayt sarayca ;miiltezem jikirlere 
vaktf olunca ..bu yoldan hulus ib
razma, .hal' 1aktrdtat a~ldtk~ bu
nu icraya vas1ta olanlar aleyhine 
soz soylernege ba~llyarak nihayct 
Abdiilhamidin d:4!vecciibiine ve 
emarete nail olmu~tu. 

(Ar.kast Nar) 

i 

1
130 \'flk k to.dn '280 ~htfe · 350 resim I 
4 ro•ll,h l.tvha • 8 motin harici tablo 

Du merakh, P~lcnccll k1tabt okudunuz mu? 
1 iyelJ: 

Jleryenlo 150 
Ucroti ahmnnz. 

121, Ankara cadLies·, llslaubul 
Para yerine po ta pulu da 

g0nderebilirsim7.. 

l'arih der~leriuizi kola.ycn ve herkcsten 
dah:~. iyt O~rcnmek ir.in alacagtmz kitap: 

rd1mc1 Tarih 
uUisas1 

124 sahife .. yalnrz kuru§ 
rost.a ucroti S kuru~ 

Satt~ mcrkozi : 

AK$AM KITA"PHANESI 
1~1. Ankara caudcsl 

------ BDrhan Cahit 
Suat Rahmi kiZmiJtl: 

L - Kadm hiraz magrur, biraz 
Cluygulu, azametli olmah. Bunlar
da oyle ~ey yok. Kartla,tp por-

.suy._unctya .kadar etlqini :dirhem 
irhem ;sabyorlar. BunlarJn .igre

ti, kira1:tk viicutlar.mdan, pazar
jikh, hesaph aevgilerinden .ne 
zevk ahyorlar bilmem. 

- Bu da bir mani... IF:alantn 
karlSmt, falanui metresini elde 
etmek ~anisi. Para kuvveti .ile en 
,giizel kadmlari al'ZUsuna :ramet
mek :ze:vki. 

Suat Rahmi yiiziinii bnrutturdu: 
- lgren~ bir zevk. Sofra adt

gma dilini ~aprrdatan kopek ozev
ki... Bence in san .kadmt Joskana 
ktskana, mahm, canlm diye Jur
pahya hupallya sevmeli. O.nun 
etin:le, teninde, goziinde hir .ba,
ka e.rkegin Jtokusunu, golgesini 
duymamalt, yalmz kalbinde degil, 
brnagmda bile kendi atetini bul
mah. 

Macit giiliiyordu: 
- Bu biraz Y eni rreri, hiraz ~o

valye a§kt yahu! 
- A,k huHur azizim. Yoksa 

falanm metresi, falanm oy.nak l<a
rlst ile sevi~menin, Beyoglu kal
dtrtmlarmda orospu avlamaktan 
ne farkt olur. 

A:lttyol agzma gelmi,Ierdi. 
Macit te Bahariye caddesinde 

oturdugu i~in .. ola heraber sapll

lar. ArkadnffiDin aparhman kom
fUSU hakkmda saglam hir haber 
alamtyan Macit tekrar ilk bahse 
avdet etti: 

- Ne olursa olsun azizim. Me
se.1ii Seviye gibi bir kadxn her hal
de arzu edilir bir kndmdtr. Gor
medigin. i~in J~endine pek giiveni
yorsun. 

Suat Rahmi dudagmt biiktii: 
Gorm~den soyli~ilirim. 

Mademld bu .kadtn bir <er.kege sa
hlmtftlr. Artlk benimle elt~ :ve
riti olamaz. 

- Yani. 
- ¥ani gorsem e aldu:n:am. 
- Yi a o sana ~BH'Jr-:~a. 
Suat 1Rahmi giildu: 
-Her halae memnun kalmaz 

zanne.tlerim. 
-'.Neden? 
- JBenim lbOyJe bir .ahbaphgt 

strf ahlak e .kanaat JDaktasmda.n 
istemedigimi ilillmez. .K:endisini 
hegenmeaigimi .Uii,iiner.ek uste.lik 
dii~man da o!ur. 

- Qlabilir. Fakat sen bu ala-
kastz.hfp gOst-ermekle yaziy.eti de
gi~tir:mi~ olmazcm. Madend se
nin o apartunana yerle~meni Se
viye is-in telllikeli bulmu~. Adam .. 
cagn:m bu kanaatini degi\itir.mek 
imkant pek yok. 

Suat Rahmi arhk ktzmtfb: 

- :Btrak art1k fU Jla.hsi Allah 
a kma! 

D.iye .hayku:dt. 
tMacit ~usmu~tu. Suat: 

-~u .kadmdan yiikiinu gorme
den igrendim vallahi, dedi. Ben
se aparttmanda ne kadar mem~ 
"lundum. ~imdi rahahm kafa• 
cak. 

Mac it tekrar cesaretlenmisti: 
- Hele senin kalfamn bir ag· 

zmt ara bak~hm, dedi. ~onu kom· 
~uda ne var ne y:ok? 

Macidin .evine gelmi.lerdi. 

Ertesi .ak~am bir ~Sandal ge~in
tisi i~in kliipte bulu~may1 karar· 
la~tlrarak nyrtldtlar. 

Suat Rahmi aparhmana yakla
ftrken gozleri ikinci kat pencere
lerine talulmtfh. Macidi.n s<iyle
digine gore o me~hur kadm bu 

lkatta oturuyor.du. 
Salon ktsmmda mavi bir aydtn• 

~1k var:d1. 
Madenci bur ada olacakh. Y a

hut belki de kadm yalntzdl. 
1?u 'Macit ~ok muztr bir arka

dafh. Her ak~am evine ne temiz 
bir goniil rahatltgt ile giriyordu. 
Bu .kom~udan bahsetmekle mide-o 
.aini hulandll'mifh. 

Kalfa onun ayak seslerinden 
geldigini anladtgt i~i kap1y1 bek
ile.tmeden, hatta ~almadan a~t· 
yordu. 

Sua.t Rahmi tuvalete dogru gi
de.rken her zamanki gibi sordu: 

- K lfactgtm neler var bu ak· 
'tam, Deh,etli actkhm. . 

Kalfa da her ak,amld gibi ona 
haztrladtklannm listesini soyle
meden cevap verdi: 

- Sizi a~ b1rakmam efendi
cigim. Bir 1eyler yaphm i~te! 

Sofraya oturdugu zaman Ma-
cidin anlattudan hala kafasmt 
kemirjyorilu. Bu kom~ular hak
lnnda bir ~ey hilip bilO"..edigini 
kalfadan sormak i~in bir 'ka~ ke
Te haztrlandt. Yolunu huldu. Fa
kat bir tiir1ii >ceearet edemedi. \Ve 
&Dnr.a sormad1gma da, me.t;gul ol-
madtgma iyi ettigini de anladt 

Deliksiz, agtr bir sporcu uyku
sundan sonra erkenden ka1k•p ije 
giderken dune ait hahralardan 
bir 'ey .kalmamt,tt. 

~ I(. Ito 

:Ege hanmm biitiin bir .daire
sini ·~gal ~den ~ark ticaret lim i
te.t ~irketinin i,Ieri biiyiik mik
yasta arimtllll . 

Dort ytl siiren biiyiik harp ve 
iki ytl de:vam eden milli miicadele 
Anadolu i~indeki manifatura sto
kunu silip ISiipiirmiif~· Y ollar 
. cdtlLktan -ye piy~sa Anadvlu ii~e~ 
rine i~e a~ladtktan sonra biiyiik 
'thal8.t fir:malart harekete ge~-

!llli~ti. Bu sJr.e.larsla. italyan ve <;e
oslovak a.hrikalan Tiirkiye ile 
~iiz muauneleye ba,lamtflardt. 

Pi;v.asa hii1iin gtrhgmt Manchester 
fabrikalarma ~iikletiyordu. Bil-
!hassa be.yaz iizet.ine muamele ta
:mamile bu ililetkeze baglanm a~ta. 

i.Be~ alb ,y:dhk harcama Ye tii-
kebne de.v.r:esinden som·a Ana
dolu piyas.as1 biiti.in htzt ile mal 
~ekmege ha,ladtgt i!(in .$al'k ti
<:aret limit~t sitketinin en bash . . 
i~i olan anifatura muamelesi 
.hatta ~ten e.v.velkinin yirmi 
otuz misli artmtt:b· 

Mal daha vapurda iken elden . 
.ele :g-e~iyordu. Firmantn aldtgt si· 
pari,Ier Manchesterdeki Eduvard 
Tommy 1abrikalarmt geceli gun
diizlii salt~brlyordu. 

Fiatler de yuksekti. 
Mister G,revs vs.ziy'etten ~ok 

memnundu. 
,BiiyUk mikyasta siparif ald1gi 

gunler piposunu hi~ sondiirmiiyor. 
~ukura batmt;; ma.vi gozleri sa
bah oldugu .halde -diigmesi ~evril
memis bir ampul gibi cans•z par

ltyordu. 
Artlk Suat Rahmi ile dosth1gu 

kuvvetlenmi,ti. ~irketin ~mi 

muamelelerini tamamile ona bt
rakmt~b. 0 za.mana kadar 1irma
mn bu gibi i~lerini takip eden 
Mikael Torosyan ~imdi yalmz pi .. 
yasadaki toptanctlarla §irls.:el ar.a· 
smdaki ayak komsi}•onculugu va-

zifesini yaptyor, sipari~lerden kii· 
~iik bir pay alm1yor, giimriik itle
rini bile takip edemiyordu. 

Y eni idare ve yeni te~kilat Tur
kiyede milli bir hava yaratmtflt. 

(Arkas1 var), 
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l{ara Ali, Ahmedi soyletmenin yolunu bulmu~tu: "Bu 
cinayeti kiirek~ilerden birine yiikletir ve yakastndan 

tutup l\turat reise teslim ederiz •. , diyordu 
Kara Ali gemidleri hirer hirer 

ba,tan brnagtna kadar suzerek 
yijriidii ye Ahmedin yamnda 
durdu. 

Ahmet elindeki ftr~a ile mer• 
-diven kenarlar1m temizliyordu. 

Kara Ali, Ahmedin omuzuna 
yava~a elini uzatti: 

- Hdelek... Ban a bak! . 
Ahmet basmr kaldrrmadan ceo , 

vap verdi: 
- Ne var, a gam?. 
- Buak ~u fu~ayi elinden .•• 

.Yiiziime bak! 
- i,im var fimdi. Cene ~ala

cak vaktim yok ..• 
Kara Ali yan ciddi, pka ola· 

i ak, Ahmed in eline vurdu.. Ve 
!blindeki ftr!r&Yl yere dii,iirdii. 

- Benim de ~ene ~alacak vak
tim yok. Fakat, mesele miihim. 
Senin bu i,Iere aklm erer! Malum 
ya, Azapkapthlar bt~km olurlar. 
.~eytamn yathiJ yeri bile bilirler. 

Ve yava,~a belindeki kanh han
~eri pkard1: 

- Diimenci Hiiseyini i~imizden 
biri yaralam1,. ~u h1~aga bir bak 
bakahm ... Kimin oldugunu anh· 
yabilecek misin? 

()delek Ahmet, goziiniin ucile 
K.ara Aliye bakb ve ht~gl eline 
e.larak evirip ~evirdikten sonra: 
_ - T ammadtm... F aknt, her 

halde bir yigit b1~agma benze· 
miyor. 
. Dedi. Kara Ali sordu: 

_ - Yigit bt~aitna benzemedigi. 
ni nereden anladm? 
- - Ucu crok sivri. Vurunca fazla 
girer. Halbuki yigitlerin tattdtgl 
h1~aklartn burnu kiittiir. Yigit, 
b1~agmt vurmak i~in degil, kor· 
kutmak i~in !reker. 

Kara Ail giilerek bt~aiJ. tekrar 
l:eline takh: 

- Neier de biliyorsun be tlde-
1ek .. ! Bu bt~ak senin olsa, diitma
mna k1yas1ya mt vurursun ?. 
:Yoksa ... -

Abmedin rengi birdenbire sa-
'rardJ. 

- Btrak boyle t.akalar~Ali da
yt! Haydi, i'ine git .. Beni de itim· 
den ahkoyma! 

Kara Ali soguk kanhhgmt mu
hafaza ederek merdivenin kenart
!1& dayand1: 

- Murat reis crok hiddetlidir .• 
Bu h•~aitn sahibini hugun oglene 
kadar meydana ~tkaramazsak, 
hepmizi Limniye ~1kanp atacak .. 
ve Limniden yeni gemiciler teda
rik edecek Bu meseleyi el birligi
le halletmek laztm, Ahmet! 

- lyi ya .. Mademki el birligile 
hallebnek lizunmts. 0 halde ote-• 
kilerle de konuf. Benim tepemde 
neden dikilip duruyorsun? 

- Bu i!lerden sen daha iyi an· 
ianm! Hepsinin a~lk gozii, cin fi
liirlisi t.ensin de.. Onun i~in, se
nin fikri.ni ogrenmek istiyorum. 
Ogle oluyor .• Daha bir ipucu mey
'dana cr•karamadtm. Murat reis bi
zi gemiden safra bofaltu gibi, 
Limniye dokerse, halimiz harap
br. Bu yahanct memlekette hize 
pir lokma ekmek veren bulunmaz. 

_ Kara Alinin tiiphesi gittik~e ar· 
byordu. 

odelek Ahmet yere dii~.en f1r· 
~ay1 tekrar egilip aldt: 

- Benim korkum yok. Limniye 

~Ikarsam babk~thk yapar ge~ini
rim. Siz ha~mrzm ~aresine halon! 
Haydi, btrak benim yakamt! 'll 

Kara Ali, Ahmedi avlamak is
temi,ti. 

- Ulan aptalhgt huak, dedi, 
d.iimenci Hiiseyin benim en eski 
hir diismammdtr. Keski onu sen . . 
vurup gehertmit olsaydm! ~imdi 
sana elimden geleni esirgemez
dim. Hiiseyini ha,kast oldiirmez
se, hen oldiirecegim. Bu i~i sen 
yaptmsa, kulaglma soyle de, ka
bahati har.ka hirinin iistiine yiik
liyelim. Bilirsin ki, ben seni bu 
gem ide herkeslen fazla severim! 

Ahmet bu sozlere cevap ver
medi.. 

Elindeki fir~ayt yerlere siirte
rek ~ah~maga bal~adt. 

Kara Ali merdiven ha~mdan 
aynlmtyordu: 

- Zaten gemide uzaktan bir 
adamJ bt~akla vuracak kadar ni
tanct kimse yok. Bu marifeti sen
den bafka kimse gosteremez! Ha
niya bir giin, Azapkaptda ~ir ~o
cugun ha~mdaki elmayt br~akla 
ikiye bolmiittiin.. Hahrhyor mu
sun? Bak, hen eski ~eyleri unut
madim. ~Senin neler yaphgmt ve 
neler yapabilecegini ben herkes
ten iyi bilirm. Haydi, itiraf et! 
Hiiseyini sen yaraladmsa, 'u bu;a
gt birine yamayahm.. Nastl olsa, 

lriirek~iler arasmda ipten, kaztk
tan kurtulmu~, oliime mahkum hi-
rini buluruz. • 

Ahmet ya\laf yavat Kara Ali
nin sozlerine inanmaga ba,Iamlth: 

- Hiiseyin ~ahiden senin diit
mamn mtdrr? 

- Hem de yirmi senelik dii~.
mamm. Bana yaphgt fenahg., yiiz 
sene daha yatasam unutamam. 

- Murat reis, gemide henim 
gibi eski bir diimenci varken, o 
teresi ne diye (Marmara Kartah) 
na ba, diimenci olarak aldt? Ben 
( Otranto) seferinde Ahmet pa,a
nm diimencisi degil miydim? Be
nim gibi bir eski emektan yelken
de kullanmak giinah de gil mi? 

- Sen orta yelkenlere hakmt· 
yor musun? 

- Orta yelkenlere ba]nyorum 
amma .. Ne de olsa Hiiseyinin ifi 
batka. Gemide reisten sonra o sa
)'lhr. Halbu~i Huseyin cigeri beJ 
para etmez bir adamdtr. 

- Ben de bu fikirdeyim, Ah
met~igim! Dogru soyliiyorsun .• 
Hakkm var! Gemide senin gibi 
i~giizar bir diimenci varken, dii
menci yamakhg1 bile yapamiya
cak olan hir adama gemi diime .. 
nini teslim etmek hem aytp, hem 
de giinahbr. 

Ahmet biraz daha ithnat ede
rek sordu: 

- Ali dayt •• Sen hakikaten i~i 
dlf.l bir goriinen mert hir adam· 
sm! Orta yelkenlerden kt!rtaki dii· 
menciyi bt~akla yarahyan bir ni
sanctmn degeri, Hiiseyin gibi ser· . 
serinin degerile bir tutulur mu? 

- Hakkm var dedim ya .. ! Ket· 
ki kalbine ni~an alsaydm! 

Ahmet itini buakh .• Kara Ali
nin kulagma f1stldad1: 

- Bu cinayeti kiirek~ilerden 

birine yiildiyelim, olmaz m1? 
- Ben de bunu dii,iiniiyorum~ 

Kimi bulsak acaba ... 'l 

---....l·V .<" 

21 Haziran 934 Perfembe 
istanbul : 18,30-19,20 plak ne~rilyah, 

19,20-19,30 ajans ha.berleri, 19,30-21 
Turk musiki ne~riyatJ. (Kemal Niyazi 
bey, Hayriye han1m, Orfi bey, MP,zey
yen hamm), 21-2 f, 30 Selim SUTl bey 
tarafmdan konferans, 21,30-22,30 Ne
zihi beyin i~tirakile s!lidyo, cazbant :ve 
tango orke!!hast. 

Var,ova (1414 m.) - l8,T5 popu-
1 er Polonya musik.isi, miisahabe, 20, I 5 
piyano konseri, haberler, 2 I, I 2 hafif 
musiki, haberler, 22, 12 senfonik kon-
8Cr, 2 3, 15 dans musikisi. 

Biikref ( 364,5 m.) - I 3 her giinkii 
ne~iyat, 18,30 mektepli,ye musilci, 19 
kan!}Jk konser, 21 plak ile (Ma;!on) 
operas1. 
• Budal)efte (550.5 m.) - 19,30 ke

man ko'hseri, 2 I, I 5 stiidyodan bir ti
yatro temsili, 23,35 ~igan musikisi, 24, l 5 
dana musikisi. 

Viyana (506,8 m.) - 20,25 ne~eli 
ne$riyat, 22,55 haberler, 23,40 dans 
musik.isi, I dans musikisi. 

. 22 Haziran 934 Cuma 
istanbul : 18,30- 19,20 plak ne~riyatl, 

19,20- I 9,30 ajans haberleri, 1-9,30·2120 
Tiirk musiki ne~riyah. (Mesut Cemil bey, 

Rusen bey, Cevdet bey, Vecihe ha
n~. Nazan F eridun hamm, Nedime 
hamm, Ovrik efendi), 2 f ,20-2 f,30 
ajans ve borsa haberleri, 21,30-22,30 
radyo orkeslrast tarafmdan ~igan mu
sikisi ve hafif musik.i. 

Val",ova ( I 414 m.) - I 7 koro kon
seri, 17,25 Solist konseri, 18,30 plak, 
19, I 5 taganni, 20, 15 hafif mu.siki. ha.
berler, 2 I, 12 senfonik konser, haber
ler, 22,12 senfonik konser, 23,15 dans 
mus:kisi. 
B~ (364,5 m.) - 13 her gi.inkii 

ne~riyat, 19 F anika takmu tagannili, 
22 fli.it konseri, 22,30 taganni (Olga 
Solomoneanu). 
Bodap~te (550,5 m.) - 19,45 pi· 

yano konseri, 21,20 Ruten halk navalan, 
22.35 plak, 23,40 opera orkestrasJ. 
- Prag (470,2 m.) - 21 Slav gala 
o:r'kestrast. 

Viyana (506,8 m.) - 20,10 radyo 
orkestrast, 2 I, 55 c;ocuk ~arkt1an, 2 3 
haherler, 23,30 bando muzika, 1 Viya
na musikisi, (plak). 

ARSEN I~OPEN'in 
3 cii cildi hazuland1 

Ak,am Kitaphanesi bu cilt
leri ( Arsen Liipen) in daimi 
/prma karilerine bedava verir. 

T ebdil ~artlar1 
• 66 cJ formamn temiz aaklanm~ 
kapagile hirlikte 4 7 ci formadan 
66 ct formaya 'kadar tak1mlanru 
temiz bir halde getirenlere 3 cu 
cilt ciltlenm.i~ olarak bedava veriljr. 

Bu mi.ibadele i~ 25 Haziran 1934 
Pazartesi gi..iniinden 16 Temmuz 
1934 Pazarteai alc.~amma kadar 
devam eder. Bu mi.iddet zarfmda 
Cwnadan. maada he~ giin saat 9 
dan 12 ye kadar yalmz son gi.in 
saat 1 7 ye kadar Narhbahr;e so~ 
ka&"tnda (Ak!!am) In yeni binasm
daki matbaa idaresine mliracaat 
edilmelidir. 

Bu miiddet ir;inde miira~aat et
miyenler mi.ibadele haklafml kay
bederler. 

T ~ra. karilerimize: 

T asra. ic;in muddet 30 Temmuz 
tarih.ine k.adar temdit edilrni~tir. 

3 cii cilde ait formalanm mun
tazam bir !!ekilde ve adreslerini 
muvazzah ~larak gonderenlerin 
ciltleri poetaya verilir. Cild:n taah
hi.idii pasta iicreti 25 k.uru!!tur. Pos
ta pulunu da ciltle beraber yolla
mahdular. -Ek&ik lormalar MatbaaJa 
b~ kuru!} mukabilinde larn4m· 

lanabilir. 

.fflDIIUtUUUIUttmiUIIUIUJUUJIJUUilUUUttttriUfftlaUUUIIIIUUIUifiiiU. 

- Meczup nastl. .. ? 
- Meczup mu? Tam hu i~in er-

babt. Ondan her ~ey beklenir. 
- Diimenci Hiiseyini vuran 

adam1 buldum, diye bagtrtr ve ge
micilerin hepsini giiverteye topla
diktan sonra, (meczup) u goste
rirsin! Mesele ~ar~abuk kapamr, 
gider. • 

Kara Ali giilerek hasJnt sallad1: , 
- .Ala .. (Meczup) zaten hasta-

hkh, oliime mahkum hir adamdtr. 
Kimseye fenallk yaptagm1 goren 
ve ititen yokaa da ... Giiniin birin
de Allah berkesi 'aftrlabilir, de
riz ve aptah bir katil gibi yaka
laylp Murat reise teslim ederiz. 

.(Arkasl var) 

Her ak,am 
Lir hikaye 

~eYiti bey senelerce ticaretle 
ug:ratmt" bayatmda batka hi~ bir 
teYe ehenuniyet vermemitti• Da
ha gen~ti. Hicr hir kadm maceraSI 
ge~irmemitti. Onu bir kerecik ol· 
lUD hir masa ba,mda ispirtolu 
bir i~i i~erken goren olmamt~tl. 

~evki be yin bir amcas1 vard1: 
Naci hey. lhtiyar, fakat ~ok ho
varda bir adamdt. Omriiniin ya
riSmx Avrupada, ipekli etekler 
arkasmdan ko~arak ge~irmi~ti • 
Naci hey yegeninin bu baline ba
yagl ac1yordu: 

- ~evki evladtm, diyordu, da· 
ha gen~sin... Biraz a~tl, diinyayi 
anla yabu ... Gel seninle bu .tatil 
Parise kadar uzanahm ! .. 

F akat ~evki ,hir zamandan
beri: 

- Amca hey hen evlenecegim!. 
diye tutturmu~tu. Dedigini yaph. 
Evlendi. Lakin mesut degildi. 
Amcasma .dert yamyordu: 

- Evde ne~ yok amca ... Ne· 
te yok. . . Ak,am gidince yemek 
yiyoruz. 0 susuyor, ben susuyo
rum. 0 biraz kitup okuyor, ben 
gazeteleri kan~tlr1yorum. Sonra 
cumhala ... 

Nihayet amcas1 <lna bir giin 
miihim bir nasihat verdi: 

- Oglum kabahat sende ... Cil
vesiz erkeksin ... Biraz ne~eli ol.. 
Hammma celve yap camm ... 

- Mesela nastl? .. 
- Ne hileyim ben ... Cilve tiir-

lii tiirliidiir. Yerin~ gore deiitir ... 
Mesela biraz takala,, iti,, kaktt ... 
Siirprizler yap. Onun akhna gel
miyecek teyler haz1rla... Degil 
mi ya?. 

Eve geldigi zaman aklmda fik
rinde hep amcasmrn sozleri var
dt. Kulagmda amcasmm sesi ~m
hyordu: 

- Biraz ,akala,, iti,, kakt~, sur
prizler yap. Onun akhna gelmi
yecek teyler haztrla! ... 

Kansl Saadet hantm kelebek 
gozliiklii, hassa.s - kendi tabirile -
taif'e bir kadmdt, titizdi. Her teY
den igrenirdi. 

~evki siirpriz yapmak i~in fir
sat kolluyordu. Birdenbire gozleri 
parlad1. S1cak oldugu 1crm hiz
met~i buzlu ferhet hazirlam•tti. 
Hemen biiyiik salona. ko~tu. Epey
ce salonda kald1. Dt,anya ~lktl
gt zaman yorulmu,, terlemi~ti, 

lakin yiiziinde istedigini yapmtf 
bir adamm memnuniyeti okunu
yordu. Y ava{l~a 'erbet tepsisine 
yaklath. ~erhetler i~ildikten sonra 
$evki giilmekten katihyordu. Ka-
ns1: 

Cilve! 
Kurbaialar otiiyordu. Birden-' 

bire $-evkinin akhna gene amca. .. ..~ 
llDID $0Zieri ge}di: 

- Cil't'e yap ... ltit, ltaktt... _ 
$air ruhlu Saadet han1m bavU.. 

zun kenarmda aya kar~I bir tiir, 
okumak istedi. 

1 

« Durgun su, albeni kucagma! .~ 
Diye tiirinin ilk muramt henii~ 

yeni bitirmitti. ~evkinin gene cil· 
ve yapmak merakt akhna geldi. 
Saadet hantml arkasmdan itti. 
$air ruhlu, kelebek gozliiklii ha.
mm bir kere sendeledikten sonra 
boylu boyuna havuzun i~ine yu
varlandt. Kurbagalar etrafa s1~ .. 

radtlar, kadmcagJZl gii~hal ile 
havuzdan ~Ikarmak kahil oldu. 
Kocasma: 

- Allah miistahkmt versin ..• 
Boyle eilve olmaz olson!.. dedi1r.
~e ~evki bey: 

- Dartlma kartclgtm ... Cilve.-.: 
Sen cilveden anlamaz mtsm?. di· 
yordu. . 

~'f. 'f. 

Saadet hanun giinlerce yatti. 
Muhim bir hastahkh. Doktorlar 
sa~lar1mn kesilmesini kendisine 
soylediler. Saadet hamm o gozel 
sa~Iannt dibinden kestirdi. 

iyi olduktan sonra oteye heriye 
hep proka ile gidiyorlard1. Joze
fin Baker lstanbula gelmi~ti. Ka .. 
rar verdiler. Zenci y1ldtzt gor· 
mege gittiler. 

Locada oturuyorlardt. Birden• 
hire ~evki beyin • aytp degil ya • 
cilve yapacagt tuttu. Y a va~~a ka• 
r1smm batmdan perokastm ~~
kardi. Sonra da oyuna dald1. Elek .. 
trikler yamnca biitiin gozler on· 
lar1n locasma ~evirilmitti. ~evki 
bey mese1eyi tamamile unuttugu 
i~in herkesin kendi localarma bak .. 
malarrnm sebebini kavnyamtyor .. 
du. Kar15t: 

- Neden buraya baktyorlar 
acaha?. diye sorunca gozii Sa a· 
det han:mm kafasma ili,ti. Kah· 
kahayt koyuverO.i. 

- Kafan, kafan! ... diyor, giil· 
mekten soz· soyliyemiyordu ... 

- Kafan... Perukan... Cilve 
olsun ... diy~ ... ~1kard1m. 

Saadet hantm locadan kendisini. 
di,anya atll. Eve geldikleri za· 
man da koca~tmn iistiine abld1: 

- Cilve mi? Cilve ha!. Cilve 
ha!.. . AI sana cilve... AI sana 
Cilve ... AI sana cilve!. 

Ertesi giinii ~vki bey ba~1 gozv 
sarth amcu1na rasgeldi. Amca. 
sordu: 

- Ne o ~evki? 

- Ne oldu • diye sordu. 0 kah- - Hi~ amc.a ... Kanma cilve 
kahalar arastnda boguluyor, ara· yaptJm. 

Zavalh yegen bundan sonra: da bir parmagile kar1sm1 goste-
rerek: - Bir daha mt cilve... Allan 

- i~ti!. i~ti !.. diyordu. I gO.Stermesin... diyordu. Amca 
hey bizim bamm cilveden anla. - Camm delirdin mi ?. Neyi i~-
mlyor vesselam. . . Bir yrldtz 

tim? I•DI _____ _._I!III __ IqJ 

- Mushil ,ekerini... BAf\KA KOMER~i 'I ALE 
Nasu miishil fekeri?.. J iTAl YANA 
Senin ba.rdaibna abp erit~ 

• • t Sermafesi Liret 700,00D,ODO 
mtttim... tbtiJat ak~esl Liret 144. 214 4£l3 035 

Aksi gibi o gece de misafirleri Merkezi 1dare: M 1 LAN 0 
baaktn verdi. Zavalh Saadet ha- ltalyantn ba;;U.ca ~ehirlerinde 
nrm misafirlerin yanmdan zaman ~ U BEL E R 
zaman kaybolduk~a ~evki k1s kts tngilwre, tsvic;re, A vusturya, .Maca-
giiliiyordu. Misafirler gidince Saa- ristan, QckosloYakya, Yugoslavya, 

Lchista.n, Romanya, Bulgar.istn.n, Ml· 
det hamm arttk halsiz dii,mii~tii. srr Amerika Cemahiri .Mutbchi.lle:si, 

- Olur miinasebetsizlik degil Brezilya, ~ili, Uruguay, Arjantin, 
Peru, Ekvat()r ve Kolumbiya.Ua. 

camm. Bu ne rezalet. Hi~ ~erbe- Afilyo.syonla.r 
tin i~ine miishil tekeri abhr m1 lSTAh"'BUL ~UBE MERKE.Zt 

Galata Voyvoda caddesi Karakoy 
imif? I Palas (1'elef. 2641/2/3/4/"J) 

- Siirpriz kartciglm.. . Siir- Sehir uah:!:ndeki acemeler: 
· C'l t lstkbulda: Alalemciyan h~mnda 

pr1z... 1 ve... I Telef. 2821. B('YO~lunda: btildUl 
~ ~ ¥- I caddes~ '1'eler. 104-o. Kambiyo dai.rotii 

d h k d d 1 Bon;ada Teler. 1718. 

I Bah~e e avuzun enarm a o-1 jzMiRDE SUR"i\ 
lattyorlardt. Mehtap vardt. , lr.liiZ .. --------111!3-d 
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Yuk ta11yan tayyareler 
Peruda :Ana 

daglarr, bu dag. 
larda da bir al
trn madeni var-
drr. Maden 
3.600 metre 
yaksekliktedir. 

Son ,zaman-

larda, bu ma
'cleni ifleten kumpanya, maden te
aisatrnr rslaha ve asri lefhizatla 
yenilemege karar verdi. 

Maden, baflan afagr eski alet
lerden kurtulacak ve yepyeni bir 
,ekle sokulacak. 

F akat mad ene flkan yollar dar 
ve sarp ve iiri biigrii. Maden i~in 
tazrm olan makineleri par~alt;tyrp, 
bu yollardan madene yollamak 
imkiinsrz. Mesela ltizrm olan bazr 
makinelerin en kiifiik parfasrnt 
bir katrr srrltnda lafryamryor, fok 
agrr geliyor. Madene frkacak ka
trrdan ba1ka nakil valllasr da yok. 

Dii,iinmii,ler, ve makineleri ta
frmak ifin, bir kaf tayyare yap
maga baflamrJlardrr. Bu tayyare
ler, makineleri, madene lurk da
kikada lafryabilecektir. Halbuki 
katrr strtrnda taftnmak tam dart 
halta siiriiyormu,. 

Fakat tayyareler, yalnzz maki
nc ve aletleri tcqryacaklardrr. ~i
mento, kum ve sair malzeme gene 
katrrlarla tasrnacakltr. , 

Bunlar, kaf yiik tutuyormUf bi
lir misiniz! Tam 12.000 kaltr yiikii. 

Ilk de/a olarak, tayyare saye· 
sinde, yepyeni bir labrika kurul
muf oluyor Jemektir. 

- Her perde arast neden agh· 
yorsun? 

- Oynarken oyle giiliiyorum, 
ki perde aras1 dinlenmek i~in ag· 
l1yorum! 

I BiLMECELERiNtZi 
Akfam gazelesi Bilmece 

I memurlugu adresine I gonderiniz 

I 

I 
Ben, hastahkh dogdum, hasta· 

l1kh biiyiidiim. ~elimsi~ bir ~o
cuktum. Biitiin haatahklan ~ek
tim. Kiztl, ktzamtk, kabakulak, 
ku~palaz1 oldum. Kadmlarm elin
de biiyiidiigiim i~in de, uslu aktlh, 
mah~uptum. 

Beni mektebe verdiler. 
Orada, arkadatlarJma kahhp, 

onlar gibi oyun oymyamtyordum. 
Jimnastik yapam1yordum. Top
tan ka.9tyordum. Atlamak, tir· 

manmak I}Oyle dursun, birdirbir 
bile oymyamazdtm. 

Herkes benimle alay ederdi. 
tlniine gelen enseme tokat atardt. 
Ses ~tkaramazdtm. Mukabele ede
mezdim. 

Hele bir Ahmet vardt. Ktrmizi 
sa~h, ~illi yiizlii hir ~ocuktu. 0 be
ni her ftrsatta htrpalar, tahkir 
ederdi. lsmimi: Tuysuz kaz! 
koymuttu .• 

Baham suvari zabiti idi. 
Bir tatilde beni Anadoluya ~a-

gtrdl. Hemen gittim. 
Gittigimin ertesi giinii bah am: 
- Haydi, ata binelim, dedi. 
Benim yiiregim agzuna geldi. 

Eyvah!. .. Ata nas1l binecektim. 
Baham, halimden anlad1: 
- Ne o, dedi, korkuyor musun 
- Hay1r baba, hi~ binmedim 

de ... 
- Bir siivari oglu ate binmez 

olur mu?. Ben a ana ogretirim. 
Baham ilk giinii beni ata bin

dirdi. Ve nastl binilip, nas1l ini· 
lecegini, dizginlerin nastl tutula
caim• anlatb. 

Ben abn iizerinde, babam ya
mmda, semeri tuttugu halde, kor
kudan baytlacak hale geliyordum. 

lki giin sonra, biraz ahn iistiin
de durmas1m ogrenmi,tim. Ba· 
bam da ahna hindi ve yanyana, 

Bir kaza 
Son senelere ka· 

dar, bayvanat 
bah~elerinde, vah· 
,i f.!.ayvanlar, de
mir pannakltkh 
kafealer i~inde bu· 
lundurulurdu. Son 
senelerde, hayva.. .=::::=;::.· .,.._ ~
nat bah~elerini u• 
lab ettiler ve vab,i bayvanlari, geni, 
bir sahada aerbea btrakblar. Suni or
manlar, suni batakltklar, denizler, goller 
ve nehirler yapddt. Bu hafta Londra 
hayvanat bahc;esinde, bir adam, aslan
lann bulundugu yerin duvanna llnnan• 
nu~ ve ~ai• dlit~miip, dort asian adami 
derhal paralanu, ... 

lnsan deiil sanki kertenkele 

Resmimizde g6rdfig0n0z insanlan, harabelerde oturan fakfrler 
sanmaymaz. Bunlar Hintlilerdir. Oturduklan yer harabe degil, 
yal~m knyahklardtr. Hintliler, yal~an kayabkh dat yama~lannda, 
ta§lall oyarak a~arlar ve i~ne iirip kerteDkele aibi yatarlarl 

Dort nala all$1nca ••• 

gezmege gittik. ' 
Fakat b~bam, bu kadar yavat 

gezmemizi istemiyordu. Ben_im ah· 
rna bir ip baglad1. lpin ucunu eli· 
~e ald1 ve biraz atlan kotturmaga 

ba~ladiii. 
4 

,.. 

On giin kadar da boyle gezdik. 
Amma babam hu gidi~ten de 

memnun degildi. Bir giin: 
- Bari sen biraz beni burada 

Iran veliahtl 

I 

Biiyiik misalirimiz $ahin,ah 
Pehlevi hazretlerinin oiullan Iran 
veliahh Mehmet Rrza Pehlevi haz
,-etleri, lsvi~recle talasilde bulun

maktadtr. 

Ak§am Bilmecesi 
lsim: 
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I 
bekle de, ben dort nala toyle bir 
gideyim, dedi. 

Hayvanr mahmuzladJ. 
Sen misin · bunu yapan? .. Ba

bamm hayvanile gezmege ahttk 
olan benim hayvan1m da dortna· 
Ia kalkmaz m1?. igildim, hayvant
mm yelesine sarthm, yiizii koyun 
yathm ... Baham onde, benim hay
van arkada, yanm saat, dortnala 
ko,tuk ... 

Ben hitkin bir haldeydim. Ba· 
bam hayvanmt durdurunca, be
nim hayvan da durdu ve Laham 
beni a1 kasmda goriince hem ~af· 
t1, hem sevindi: 

- Aferin sana! .• 
Bir l,'ey olmamlfbm. Buna dog

rusu ben de sevindim ve ertesi 
gun hir arahk kendiligimden ah· 
m1 mahmuzladtm, dortnala or
mana girdim. Usta hir siivari gibi, 
ahmt do~tnala olarak istedigim 
yere sevkediyordum. 

Ata hinmesini ogrenmit, hem de 
iyi ogrenmi,tim.. . Cigerlerime . 
hava dolmu~, yiiregime cesaret 
gelmitti ... 

Mektep a~tlmca, arkadatlar 
bah~ede toplandtk. Biraz sonra, 
kum1zt sa~hmn sesini duydum: 

- Tiiysiiz kaz nerede? 
Arkadatlanmi geri ittim, ileri

ledim~ 

- Ne dedin? 
~ataladi, durdu, giilmesi kesil· 

di. Ben de ktzarmi,hm. Biitiin 
kan hatJma ~tkmifh, yumruklan· 
m1 stkmltllm. Mtrildandt; 

- Ne olmuf sana!. 
- Ne dedin tekrar etsene ... 
Elini uzatll: 
-Hi~, dedi. 
Biraz diisiindiim ve elimi ver• 

' 
dim. 0 giinden sonra kimse be-
nimle alay etmedi. 

Bir tiryaki 
Tiryaki diif-

manlan bu haberi 
okuduklan zaman 
bakalun ne diye
cekler?.. Bu haf-
ta Berlinde bir 
ihtiyar tabii oliim
le olmut~. Bu 
adam, 60 sene· 

Clenberi, giinde 25 lane Havana sigaras1 

eikolata i1Aom11 
Hemen her• 

giin, kesenize 
gore, yiiz para· 
J,m yirm.i ku-

:J kaJar, boy 
boy fikolata yi
yot·sunuz. 

~iholatayt se· 
verek yiyenler 
yalnrz fOcuklar Clegildir. Biiyiik
ler de fikolataya baydrrlar. 

Fa kat biliyormusunuz, ki fiko· 
lata bir zamanlar strl eglence di
ye, tatlr diye yenmezdi. 

~ikolata, Avrupaya, 16 nci 
aazrda getirildi. Avrupaltlar dor~ 
yiiz senedir fi!lolata yiyorlar. 

lspanyollar, yeni diinyayt he,. 
lettikten sonra, fikolatayt Meksi
kada ogrendiler . ve Avrupaya go
tiirdiiler. 

~ikolatayt Avrupacla ilk hima
ye eden, Frarzsa kralr 14 iincii 
Luinin kartst Mari-Terezdir. 

0 zamanlar, fikolata yemiflen 
ve tatlrdan sayllmazdt, adeta bir 
ilaflr. Madam de Sevigninin mek
tuplarrndan f" par~ayl okursanrz 
anlarsrnrz: 

«Diin midem bozuktu. Yediii· 
mi bir tiirlii hazmedemedim. Ak
Jama hadar tok durmak ve akfam 
iyi bir yemek yiyebilmek ifin bu 
sabah fikolata yedim. Ben fikola
tayt bunqn ifin seviyorum. ~ok 

midevi ve srhhate fOk iyi geliyor.» 
(;ocuklar Sevigni hantm boyle 

yazmrf diye, lazla fikolata yeme
ie kalkmayr~. Bugiin, bu tatlrnrn 
pek o hadar midevi oldugu fiip
helidir. 

-- Her feye iyi taraftan bak· 
malr. 

Filozof musun? 
- Hay1r, diirbiinciiyiim! 

i~yOnnUf. Ktsa bir hesapla, ornrij miid. I 
Cletince 547,500 sigara i~mif demek-
tir... Maamafih rekoru k1ran bu Alman 

!4 harfli biiyiik bir memleketim deiildir. Bir Avwturyaltdtr. M. Nanas 

• 1, 4' iim, vahti hayvanlar yu- 73 ya,tnda olmu,tiir. ·~tiii sigaralann 

HEDiYELERINtZt 
:Ankara cacldesi Ak,am 

kitaphanesinden perfem· 
beleri alznrz 

aaylSI 628,000 dir. 
~astdtr, 3, 2' im hayadtr. 4, 3, 2' m ~;;;;~;;;;;~~;;~======:::::~~~~~~====~=~~~ 
bir yemittir. 3, 4' iim zaman· 
(hr. Be!!i aagdan sola okur ve ba· 
,ana son harfinin etini ilave eder· 
seniz, ince, zarif manasma geli-

1 
l r1m. 

¥¥-¥< 

Bilmecemizi doiru lialleden
Jerden birinciye: Resimli hayvan
lar ilemi. tkinciye: It bankaai 
lcumbarasi. O~iinciiye: Bir tram· 
peta ve ayrica 200 okuyanimiz&' 
Cia muhtelif hediyeler ver.ilecektir. 

IBE$ KART BIRIKTIRENLER I 

Nerlean H. Nejat B. . .... 

Ruimde gordUgOnUz yang10, dOnyanm en me~hur ve en biiyiik 
yanilnlarmdan hiridir. Amerikada petrol kuyulara tutu~tu ve hemen 
hemen hepai yand1. Reaimdeo deh~etini anlayacagantz yangmt son· 
diirmek i,in en ileri itfaiye tetkilib iciz kalmt§hr. 
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10 ve 15 !<uru} 
HASAN 

Ecn Deposu 
Toptanc1lara teshilat 

Siit 
Veren 

Annelere 
F osfatlt ~ark Malt Hul3sas• Kullan1n1z. SOtOnOzii artt1r1r. 

Cocuklarln kemlklerini 
kuvvetlendlrlr. < 39 > 

I Deniz yollan 
I~LETMESl 

.AcE>nteleri : Kara.kOy • KOprtb&fl 
Tel. ~ ~862 - Sirkeci Mtlhtlrd&rnd& 

Han Tel: 22UO 

Trabzon Siir'at 
Yolu 

Cumhurlyet vi.fa~~~a;1 
Perfembe 20 de Galata 
rahtunmdan kalkacak. Gidi,te 
1nebolu, Samsun, Ordu, Gire· 
son, Trabzon, Rize, Hopaya. 

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

Bart1n yolu 
B U R S A vapuru 

21 Haziran 

Per$embe 19 da Sirkeci 
raht1mandan kalkacakhr. (3351) 

THE TURKiSH AMERiCAN 
Sbipr ing and Trading co 

Heyrl - AraboAia ve 'erlkl 
American Export Lines J'he 
Export Steamslp CorporaUon 

KEW • YORK 
Her on gOuda bir Nevyork lle 1im• 

nma2: ara~mda ruuntazam posta: 
Her aym 10, ve 25 illci cnnlert 

, . 1 
.. ev • 01 k, 'dan Juueket. -Yakmda Nev· Yo1k'dan gelecek n · 
JiUrlar. 

E a:ona vapuru 17 Hazirana do~ru 
Exmout.i vapuru 6- T mmuza dogru -Yakmda N€\. • ) ork, F!~delfiya ve 

l cstona i(,in yclcu vo e~yny1 ticariyt 
almak 1 arekct <:cecek '2purla:-. 

Exllona vapuru 20 Hazir,ntn do~r u 
Exmoutll vapuru 9 Tcmrnuza do~ru 
1\ urrpanya, JJ OfleriJerinin menafiioa 

clnha i) 1 luzmct ve levkalade serl pos· 
ta'ar taktim nnelile l:skenderiya veya 
llarsilyada aktarma t:uretile ve do~ru 
1\cno~imer.to Jh i~evyork i~in m< ~k!lr 
lJmanlanJan muayyen tarihlerde llareket 
t-tJen eksprcs vo loks vapurlarma ) olcu 
,.P. e~yayi ticariye kabul edecektir. 

Bu vapurlar An.erikamn rlal1ili n 
l tHOn vililyetleri ilo Kanada, Golf, Mek· 
&lka Ye L~>> .Angelos ile San FranEisko 
S<attle ' esaire littOn l jmanlar it;in 
•~gru K Clm;mento ile e~yayi ticariye 

k a bul ~der, 
Fa~ln tafsilat j~in Oalatia'da 6 Jnc1 

Vak1f ( r:ski Arapyan) hamnda ~ Onelt 
htta Hayri · Arabo~lu n ~erik ! mnra· 
taat. 'l'el, 4.<4 9o7·8-92H (37) 

Istanbul mahkemei asliye 
ikinci hukuk dairesinden 

M o 1 fi ('uknc1 efendinin Firuzagaua 
'Iahtagi yoku~unda Golfi apartnnamnda 
rnukim Jliristaki veledl Foti efcndi 
nleyhino Be) o(;lunda Firuza mahalle~in· 
<lo Al;ahnmam1 sokagmua csk i 13, 15 
ve yeni 15 numaralarla mumkkam 
mukaddema iki bap llano elyevm arsa 
lmlinde bulunan arsanm vefa knyduun 
tcrkiniyle iadei fcraga mecLur tutul-

masl hakkmda !kame eyledi~i davadan 
dolayi mumaileyh Hiristnki efendiuin 
gOsterHen mahaldcn ~1k 1p hall llaz1r 
ikametgfi.hmm me~hul bulundugu ol· 
baptaki ~erhten nnla~1lmi~ ve mnddei 
Yekilmin ilanen tebligat icra51 bakkm· 
daki taleLl mu vaf1k1 kanun gOrOlmtl§ 

oldu~undan talebi vakl Ye~llllc tarihi 
ilandan itlbaren 20 gnn znrfmda esas1 
davaya cevap Yermek Ozero arzuhal 
sureti mahkeme divanhanesine tnlik 
k1hmm~ olmakla keyfiyft rualumu olmak 
Uzere ilan olunur. (667) 

T enezzUh MotorO Aramyor 
Atlelero mnhHus tenezznh motorn 

nranmakta d1r. Satmak isteyenlerin ad· 
teslerlni ve mot&rQn evsafnn Beylerbe· 
Ylnde perukAr Yunus efendl Yas1tasile 
<T) rumuzile bildirmeleri r ica olunur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sahibi : Necmeddin Sachk 

Urnumi ne,riyat miidiirii: Enia Tahsia 

VAPURCULUK 
TORK ANONlM ~tRKETt 
Istanbul Acentahga 

- Uman ban, Telefon: 22925 -• 
lzmir ve Mersin 

Siir'at yolu 

SADIKZADE vart:z~ra!2 

CUMA goon saa t 11 ue Sirkeci 

nbtlmmdan kalkarak, do~ru 1ZM1R, 
Antalya, Mersine gidecek. Donrt~te 

bunlara ilaveten Alanya, Knllak, 
\'anakkaleye u~yacakt1r. 

izmir Siirat Y olu 
SAKARY A vapuru 

Her Per§embe goon saat 16 da 

Galata n bh mmdan kalkacak do~ru 
lzmiro gidecck~ir. Bn npur her 

razar gOnn Enat l G dn lzmirden 
kalklp uo~ru lstanlmln. gelerektir. 

f\OMANYA H0K0METt 
IVAREI HAHRIYESI 

Limamnuz<lan l.Jareket £decek vapurlar. 
Pren~lpeza MarJa vapuru 24 

IIazir:m Pa7.nr ~aat 19 da ( Varna ve 
Kostence) yo 

Recel Karol vapu ru 25 Hazi an 
Pazarlesi saat 10 da ( Pn·e, 1shende· 
riye Hayfa ve Beyrut) 1.:. 

Romanya vapuru 26 Hazimn Sail 
saat 12 de (Ku:;tenco) yo 

Kostenccden lJOt On A vrupa it;in hare· 
ket eden t:-cnlcrlo aktanna. Merkezi ve 
~imnli avrupanm blltlln ba~hca istasyon· 
Jan ic;iu dogru l.ulet. Romanya yo Lehis· 
tanm bntOn \ ilayetlerilo 'l'una. Jimanlan 
ir,in kt.n~mento mektuplarile <'~yay1 
ticariyo sevki. 

Fazla t afsiluL Galata merkez nht.tm 
Banmca kain umuml acenteli(;ine mtl· 
r acaat. Tt'lefon 4 4 82~. (27) 

1stanbul asliye mahkemesi birin· 
ci ticaret dairesinden: Avram efen· 
dioin Abidin ve Adoan beyler aley
hioe 933/50 dosya numarasile 
ikame eyledigi 538 lira 70 kuru~ 
alacak davasmdan dolay1 miiddea· 
aleyhlerden Cagaloglu'nda eski 
Tanio Matbaasmda Akm gazetesi 
idare mtidiiru Abidin beye goo· 
derilt>n davetiyenin ikametgaht 
me~hul bulundugu cibetle teblig 

ediJemedigi davetiyeye verilen me~
ruhattan anla§tlma§ ve miiddeinin ta· 

lebine binaen de ilinen tebligat 
ifasma karar verilerek tahkikat 
17 n 11934 tarihine miisadif Sah 
giinU 13,30 a talik ve davetiye 
mabkeme divanhanesine talik kahn· 
mi§ oldugundan yevmi mezkiirda 
Abidin bey gelmedigi veya bir ve· 
kil gondermedigi takdirde hakkm· 
da gayap muamelesi yaptlacaga 
ilan olunur. (534) 

r Cildiye ve ZUhreviye 

o::astCklirlpllRCllu~~T 

I Beyoglu, A::-mahmesc;it Bursa pazan 
itt salinde Atlas Han Tel. 4 335:3 

---------· (lOG) 
.. -• Dr. iHSAN SAMi 

TIFO ve PARATIFO A$151 
Tifo ve Paratifo haitahklanna tutul· 
mamak f~in tesiri ,ok kat'i muafi· 
yeti pek emin bir a~nd1r. Her 
er7.anA VP. Ec7.R tiepol:mnda bulunur. 

Zayi- Gercde al:ikerli k ~ubesmden a l· 
d1~1m askeri vesikam ile nOfus tezkere· 
m i zayi ettim. Yenileri ahnacagmdan 
zayllerin hQkmtl yoklur. Kenan o~ulla· 
rmdan 326 do~umlu Hnseyin oltlu 
Mehmet . (G45) 

r
JERANS 
TURK LIMITET $1RKETi 

Unyon Han, Gala ta, Tel. 43358 

Uygun §artlarla, emlak idarcsi, 
ahm sahm ve ipotek 

muamelata. 

Doktor 

HORHORUNi 
Her gao ak~ama kadar lmstalanm 
EmlnOnt\ Yalidc kaaathanel:ii yamn· 
daki muayenehanesinue teda vi eder. 

.. ___ Telefon: 24181 • (286) 

MUZA YEDE ILE SATI~ 
1934 Haziramn 22 inci Cuma 

giinu sabah saat 10 da Beyog· 
lunda Parmakkaptda Y1ldaz (EtuaJ) 
~inemas1 kar~asmda Papadopulu 
apartmamn 5 numarah dairesin· 
de mevcut e~yalar mOzayede ile 
sahlacakbr. 9 par~ahk masif ve 
asri yeu:ek oda tak1m1: Mavun 
kaplam~h asri yatak oda takama, 
hakiki lngiliz mamulib iki ki§ilik 
sar1 karyola, Kolon lamba §ek· 
Iinde gramofon ; dokuz par~dan 
miirekkep 1ngiliz maroken takam ; 
aynah ve aynasaz dolaplar; mii· 
kemmel hava gaz1 furunu ve ocak· 
lara ; bir allan terazi ; enfes bib· 
lolar; kiibik salon takam1, asri 
kUHiphane, sedefli tabureler; port· 
manto ve sair ev e~yalar1. Mii· 
kemmel bir Alman piyanosu. Pey 
siirenlerden 100 de 25 teminat 
ahmr. Sab~ pe~iodir. 

M0ZA YEDE lLE SATI~ 
1934 Haziranm 22 inci Cuma 

giinU sabah saat 10 da Beyoglun· 
da 1stiklal caddesinde Hava soka· 
gmda (Hac1 Bekir magazasa yanm· 
da) 3 numarab hanede mevcut 
nefis e~yalar mUzayede suretile 
aatalacag1 ilan olunur. lki yanlara 
vitrinli modern zarif bir bUfe, ye· 
mek masasa ve sandalyeleri, Ame· 
rikan usulu kanape ve koltuklar, 
Tonet (Viyana) salon taktmt, bronz 
i§lemeli giizel bir bayn, etajerler, 
konsol aynalar, modern yatak oda 
tak1mt, bronz ve lake karyolalar, 
aynah ve aynasaz dolaplar, lavabo, 
masa ve sandalyeler, elektrik avi· 
zeler, portmanto, kiitiipane, lavabo 
ayna, mu§al1lhalar, salon gramofonu, 
t ablolar, beykeller, vazolar ve 
sair hayli liizumlu enalar. <;ap
rast telli nefis bir Alman piya• 
nosu Anadolu ve Acem hahlara 
ve seccadeleri. Pey sUrenlerden 
100 de 25 teminat ahn1r. Sabt 
pe~indir. 

Sen Jorj k1z mektebi 
Mutat senelik eli~i serglsl Haziramn 

5!2,23 ve £4 ncO. gtlnlerl saat 9 dan 12 
ve 14 dt-n 17 ye kadar Galata'da Qmar 
sokar;mda 10 numarada kiiin mekt ep 
binasmda te~hir eti1lecektir. (641) 

Ey 01 Bakaloryasma Haz1rhk 
Cagaloglunda YENl LiSE de bir senedenberi muvaffakiyetle 

devam etmekte olan "Bakaloryaya haz~rhk kurslara, Eyliil baka· 
loryasma haztrlanmak isteyen biliimum resmi ve gayri 

resmi mektepler talebisine a~alma§hr. 

Gordiigiiniiz ~u ~uvallar ~in1ento ~u
vallart degildir. Fakir bir Avrupa devletinin 
An1erikan hazinesine odedigi altinlardtr. 
Zengin bir devlet ancak zengin fertlerle 
olur. Param1ztn luyn1etini bilclin1 ve ka
zanctmJzln bir ktsnunt saklan1ak azn1ini 
gosterelin1. Tiirkiye i~ Bankast, lntnlbat·a 
servisini hesaplannt bilenler i~in ihdas et
mi~tir. Siz de kazanctntzdan artn·acag1111Z 
parayt i~ Bankast kumbarastna attntz. 
Damlaya dan1laya gol olur. 

Marmarantn P1rlantas1 
B01\10NTININ nezareti albnda 

K1zkulesi Park ve Plij1 
KoprU Uskndar iskelesinden, ve Be§ikta~tan Salacaga sabahtan 

ieee yar1ma kadar her yartm saatte gidi1 geli~ vapur vardar. 

lncesaz, Orkestra, Varyete 
Taze buzlu kU~tik ft~alar mii,terilerimizin aofralarm1 

§enlendirmektedir. 

Hususi miisamere ve ziyafetler kabul ve tertip edilir. 

T. T. Binalar ve Levazzm 
Miidilrliigiinden: 

Salkam Saglitte bulunan Telgraf fabrikast ile Istanbul Meydanca'K· 
ta yeni postane bah~esinde bulunan hurda bisiklet, motosiklet, ve 
Aksama, tel, demir, telefon, elbise, fotin, kasket, fes, ~uval "·e 
aaire ecnas Uzerine mlizayede ile sablacakbr. Talip olanlaran mez· 
kiir euayi glirmek iizere her glin fabrika MOdiirlUgii ile postane· 
de Levaztm anbarma ve mtizayedeye i§tirak etmek i~in de 25/6 
934 taribine miisadif pazartesi giinii saat 14 te Beyoglu postane
sinin U~iincii kabnda Levaz1m miidlirliigiinde miitesekkil mtioa yaat 
komisyonuna miiracaat eylemeleri ve her giin §artilameyi alabile· 
cekleri iJan olunur. (30r6) 

1yi bir fotograf, makinenizin ve ob
jektifinizin miikemmeliyetine tabidir. 
0 halde, ba§lang1~ta en son tekem· 
mfilit ile miicebhez, en biiyiik ve en 
eski ve ilem,iimul §ohrete malik bir 

makineyi ni~in intihap etmiyorsunuz? ..• 
Her keseye uygun en son terakkayah 
muhtevi olarak bir ~ok nevilerini size 

takdim ediyor. 

Bunlarm ban ktymetli 
vastflaram kaydediniz: 

1-Her memlekette milyonlarca amator 
tarafmdan takdir edilmi' olan (lkonta, 
Nettar ilah) emsali modellerde oldugu 
gibi otomatik a~tlma tertibah • MA· 
K1NENiN 0ZER1NDEKl DUGMEYE 

BlR DEF A BASMAK KAFlDIR. 

2 - Bu makine ile kullanamtyaca&'Inaz hi~ bir filim yoktur. 
3 - Objektifi (ZEtSS) mamulibdar. 
DlKKAT: (ZEISS lKON) markasmt ta§amayan bir makine 

(ZEISS IKON) degildir. 
Tekmil fotograf malzemesi satan diikkanlarda bulunur. Katalog 
ve tafsilit i~in: Istanbul' da Dilsiz Zade hamnda 24 • 27 numa· 

ralarda jACK ROTTENBERG adresine miiracaat. 

INGiLIZCE VE FRANSIZCA Y AZ I{URLARI 
Haftada dort gun sabahlar1 saat 8,30 dan itibaren yeni 

ba~hyanlar, az ve ~ok bilenlere mahsu samflar 
1NG1L1ZCE: Mr. F. Seymour Cole idaresinde Dr. Faucett'in 

II ve III kitaplal't ve edebiyat 
FRANSIZCA : M. F ernand du Cornez idaresinde Dussouchet 

gramerleri ve edebiyat. 

IMTiHAN i~iN HAZIRLANANLARA FIRSlT 
lngilizce, 18 Haziran Pazartesi ve Fransszca, 19 Haziran 

Sab gUnli ha,Iada. 

Amerikan Erkek Lisan ve Ticaret Dersanesl 
Alemdar Caddesi, 23 Telefon: 21737 

40 DERS 5 LiRA 
.-- Himayei Hayvanat Cemiyeti ..... _ 

~~~II. Osmanuey, NJgar sokak 84, Tel. ' 9169 
Her gO.n 9 dan 12 ye ve 18 den 19 a kadar baytar Saranga bey taraflndn!l 

rnahc:us e ve tedavi. (542) 



AK$A:M _ 

• • 

Kahveye ilave edilen 

ekili~p ve kavr UlfUD 

Bilgi tecriibe ve hususiyetleri •• 

Bu nefis ve halis kahveyi senelerdenberi yalntz 

. 

URUKA· VECi Ef • 
I 

AHDU 

Miiessesesi 

Mii.terilerine arzetn1i• oluaakla 111iiftehirdir. 

Yan1/mamak i~in firmaya dikkat: 

Mtstr~ar~ISJ Kaptst Kar§ISI Kurukahveci 
Mehmet Efendi Mahduml3rt 

Hi~ bir yerde $Ubesi .ve al8kas1 yoktur. 


