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Jan buakma konferansmm aki
beti bugiin belli olacakhr. Ge~en 
hafta konferans toplandigi zaman 
herkes bedbindi, kimse bir anlat
ma olacag1m iimit etmiyordu. IlK 
giin ir t edilen nutuklar da hu 
bedbinligi arhrtyordu. 

F akat Hariciye vekilimiz T ev
fik Riittii beyin irat ettigi nutuk 
ve ileri siirdiigii teklifler bedbin• 
ligi bir par!ra izale etti, herkese 
limit verdi. Hariciye vekilimiz bii
tiin hatiplerin ileri siirdiikleri fi. 
kirleri bir araya tophyarak her· 
kes tarafandan kabul edilebilecek 
esaslar teklif ediyordu. 

Hariciye vekilimizin teklifi tet· 
kik edilmek iizere konferans ri
yaset divamna havale edildi, di
van pazartesi giinii toplandt. Fa· 
kat burada bir tiirlii anlatma hu
sule gelemedi. lngiliz murahhas
lart, Almanyanm i'tirakini temin 

edecek bir esas bulunmad1k~a mii
zakereden hi~ bir netice ~lkmtya

SIIAhlan barakma konferansanda lkl cela 
korldorda mOnakafalar 

cagmda tsrar ediyorlardt. 

H riciye vekilimizin teklifinde 
Almanyantn da yap1lacak anlaf.· 
maya ittirakini temin edecek bir 

C!rtk kap1 vard1. Fakat buna rag· 
men lngiliz heyeti noktai naza
rmda tsrar etmittir. 

Diger taraftan ltalya da bu tek
lifi pek miisait karttlamamtfhr. 

Hatti Lavoro F acista gazetesi 

yazd1g1 bir makalede dolay11ile 

Balkan misakma tariz etmit, bu 

misakm Milletler cemiyeti tara· 
fmdan tastik edilmemit oldugu· 
nu, misaka bagh gizli maddeler 

bulundugunu ileri aiirmiittiir. 

Riyaset divanmda anla~a ba
sil olamaymca gene umitler azai
.Dllf, bedbinlik bat gostermittir. 

Herkea konferansm kapnnmaga 

dogru gittigi kanaahndad1r. Yal
nlz bu kapanmanm kati mi, yok
sa muvakkat m1 olacag1 belli de
gildir. Bir k1stm devletler bof ye-
re iimit pefinde kotmaktansa kon· 

Bogazlar1n tahkimi 
Sab1k Yonan hariciye naz1r1 M. 

Arkirupo osun miihim bir makalesi 
Yunanistanm eski hariciye na• 

ztrJ M. Argirupolos, Tiirkiyenin 
bogazlar1 tahkim etmek talebinde 
bulunacagma dair Avrupa gaze
telerinde yer bulan nefriyat iize
rine bu meseleye dair miihim bir 
makalc yazmu;;br. Yunan naz1n 
makalesinde diyor ki: 

Bogazlar, Tiirk topraklartni 
genif.ligi itibarile biribirine miisa· 
vi olmtyan iki par~aya aytnr. Bu 
iki par!radan kii~iigiiniin yani Is· 
tanbul ile ~arki T rakyamn, gerek 
beynelmilel ve gerek Tiirkiye ba
ktmmdan biiyiik ehemmiyeti var
dir. Eger ecnebi askeri ve bahri 
devlet bogazlart itgal ederse ,ar-

t ki Trakya, Istanbul ile beraber 
emri altmda bulunacak ve Tiirk 

tersanelerinin bulundugu lzmit, 
abluka altma ahnacakhr. 

Bu itibarla Tiirkiye, Avrupada
ki topraklarmtn ugnyabilecegi 
muhtemel tehlikelere kartt koy

mak iizere daha sulh zamamndan 
her hangi diitmana karfl koruya
bilmek i!rin Traltyada kafi mik
tarda asker bulundurmak mecbu
riyetindedir. 

\ Bu i' ise !rOk gii~tiir. ~iinkii 
~iirk kuvvetleri harp zamanlann
da, biribirile baghhgmt tehlikeye 
koyacak iki orduya aYJ:Ilacakbr. 

Bogazlarm siliihlandtrtlmasmt 

M. Arklrupolos 
icap ettiren ba,.ka sebepler ile 
vardtr: Beynelmilel bir harp !rl• 
kmca Tiirkiye ya harbe kansa· . 

fl>eYauu ikinci aabifede 1 

Haftahklarm en ucuzu alan cHafta•nm 
mOndericah ~ak zengindir. Dakuzuncu 
say1s1 da -;akh : At mosabakasanda 
birinci gelen Fazilet hammm hayat ve 
reslmleri, Matbuat., yoktan var alan 
Alman filosu, K1rgJzlarm hayat1, Mat.a· 
hari'nin rnasumiyeti, ~ehir ban artistlerl 
arasmda Hikmet Feridunun mosahede· 
lerl, llik{Lyc, roman, foto~mf mOsabakast, 
slnema lllomimle, siya&i makaleler, siyasi 
tefrikn, haftamn lakvlmi... nah : 7 6 
kuru~tan ibare~ ' 

ferans1n biisbiitiin" kapanmasmi' 
istiyorlar. lngiltere ise uzunca bir 
miiddet i~in tatiline taraftardu·. 

Son vaziyet lngilterede hotnut
auzlukla karplanmiftlr. Bir ~ok 
gazeteler lngilterenin Almanya
Yl fazla himaye etmesine sebep 
gormiiyorlar. Bu yiizden lngiliz 
hariciye naztrtnm istifa edecegi 
de tayi olmuflur. Bu tayia dogru 
olmamakla beraber ·naztnn mev
kii !rok sarstlmt,tJr. lngi!tere bu
nun i~in konferanstn biisbiitiin if
lasma mani olmak ve bir tehirle 
9imdilik vaziyeti kurtannak istiyor. 

Bugiin verilecek karar konfe· 
ransm akibetini tayin edecektir. 

Bugiin 

Sahife 

Kii~iik itilaf 
Daimi meclis 29 haziranda 

Biikre~te toplan1yor 

Cenevre 6 (Huswi) - Kii~iik 
itilaf daimi meclisi Cenevrede, 
{:ekoslovalcya hariciye naz1n M. 
Benesin reisligi altmda toplan
mtthr. 0~ hariciye naz1n aiyaei 
vaziyeti te.tkik ebnittir. Daimi 
meclisin tabii toplanhsman 29 ha
ziranda Biikrette yap1lmas• karar
lathrtlrnlfhr. 

Bu toplanhda fU meselelerin 
tetkik edilecegi haber veriliyor: 

1 - Sovyet • F ran$tz y.aldaf• 
mas1 ve ~ itilaf1n Sovyet hii
kumetile siyasi miinasebat tesis 
etmesi, 
· 2 - K~iik itilaf ile Balkan 
hiikUmetler~i arasmdaki miinaae
battn kuvvetlendirilmesi ve Sov
yet hiikfunetinin de ittirakile far• 
ki ve cenubu tarki Avrupa hiiku
metleri arasmda bir a~tlafllla ya
ptlmasl. 

Cenevrede M. Litvinof ile M. 
Titules.co arasmda yaptlan ko
nutmalar neticesinde kii~iik itila-· 
fm Sovyet hiikiimetini tantmast 
meseletJ halledilmi~ gibidir. 
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Hararet 32 derece .• 

S1caklar eva ediyor ," 
bentler e su azald 

I 
r 

Son senelerde menba sulannt 
azalmas1na sebep nedir? 

Bentlerden blr manzara 
lstanbulda tiddetli s~eaklar de- ==============-

vam ediyor. Diin hararet bir par- lzmirdeki define 
~a daha yiikselmit, termometre 32 
dereceye kadar !rdmntttlr. Steak 
bir lodos ortahktaki stlunby1 art· 
brmakta, nefes almagt g~Ie,tir· 
mektedir. 
· fstanhula ve civarma uzun za· 
mandanberi yagmur yagmamitbr. 
Bir taraftan yagmursuzluk, diger 
larafta.n stcaklar yiiziinden toprak 
yer yer !rAtlami~hr. Ktrlar sara"'
mif, agustoa manzaras1n1 almi,br. 
Her tara.fta, bilha sa ibostanb.r
da, b~lerde yagmura ihtiya!r 
vartchr. 

Bir gazete, aylaraanberi de· 
vam eden kurakl&: yii:ziinden 
memba sularmm azaldxgzm, ku
yularda ~ularm ~ekildigini ve en 
nihayet Istanbul .semtinin biiyiik 
bir ktsmmtn ihtiyacmi temin eden 
bent ISuhrmtn dn azaldtgm• ya
ztyordu. [Devarru ikinci aahifede] 

DOnyanm en me~hur cserlerlnden: 

RSE LUPE 'in 
harikulade maceralarmr 

takip ediniz! 
65 ci Forma bugDn 4;1kf1 
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Amelenin iizerinde nekadar 
albn bulunmu§? 

lzmirde bir yer kaz1hrken bir 
define bulundugu yazilnu~tJ. lz
mir refiklerhniz ibu define hak· 
kmda fU tafsilab veriyorlar. 

Y ang1n yerinde Felemenk kili-
esi civarmda toprak tesviyesinde 

'!rahtan Kiirt Niy.azi ve biraderi 
Re.mzinin maiyetindeki 25-30 ka· 
•dar amele hafriyat yaparken o 
yerdeki bir baca yikllmlf ve i!re
risinden bir miktar eski lbanknot, 
bir miktar Turk liras1 ve bir mik· 
tar da Franstz parast !rtkmt,br. 

~imdiye kadar 10 Tiirk alhsu 3 
Frans1z biitiin ve 7 yartm altm v 
bir ~ift ~eyrek kiipe miisadere 
edilmi~tir. 

Amele verdikleir ifadede bu 
paralar.dan yalmz birer altm al
daklarm• ve bununla yol parast 
gibi bo~lariDI Odediklerini soylo
mektedirler. :$imdiye kadar 14 
amelenin ifadesi aluunt~hr. Tah
kikata devam olunmaktad1r. 

- Yavrularun, baktm1z ki ka111dan belediye memurlan geliyor, hemc:a 1 

Evkaf idar~nin avlusuna girinl .. 



Sahife 2 

Maslak yolundaki 
tedbirler gev~edi 

Yine bir kaza olmas1 
ibtimali var 

istanbultm atk slk feci otomo
bil ve otobiis kazalan vuku bu
lan yeri de Masla'k yoludur. Be· 
lediye her feci kaz.adan sonra 
bunlarm Ciniinii almak i~in s1k1 
tedbirler ittibaz eder, bu yol iize
l'inde i~liyen otomobil ve otobiis
lerin siiratini lrontr10l etmek :iize
re seyrii.sefer memurlart gonderi
lir. Fakat maalesef biitiin bu s1k1 
tedbirler, kazanm feci feraiti unu-
tulunctya kadar surer ve gene 

eski tas, eski tamam avdet eder. 
Bunda.n bir ka~ ay evvel Mas

lak yolunda, bir otomobil ile oto
biis arastnda vuku bulan feci ~ar
Plftna neticesinde .dort bet kiti
nin olme.i uzerine belediye yolun 
muhtelif noktalarma kontrol me
murlara ikame etmitti. Bu ted
birler iki ay siir.dii, otomobiller ve 
otobiisler, mutedil bir siiratle sey· 
riisefer etti. Fakat son giinlerde 
bu .sllu tedbirler gevtemit · ola
cak ki, gene otomdbiller ve oto
l>iisler, ytldurm gibi bir siiratle 
•eyredip .duruyorlar. Acaba bu 
stkt tedbirlerin tekrar tatbiki i~in 
yeni bir kazanm vukuu mu bek
leniyor 

Suadiye yolunda da ayni hal 
Clevam ediyor. Yeni ve feci bir ka
zanm oniinii almak i~in timdiden 
belediyenin nazar1 dikkath1i cel
hederiz. 

Hararet 32 derece .. 
(Bq tarah 1 inci aahifede) 

Bizim bu ihususta yaphgtmtz 
tahkikata gore vaziyet §udur: 
Memba sularmm vaziyeti bu se
neki kurakhkla alakadar degildir. 
Senelerden'beri ve membalarm ci
varmdaki ormanlar biiyiik tahri
he maruz kaldag1 ~in :memhalarm 
da sular1 azalmr,, bilhassa bazt 
membalar, daglarda toprak ta-
tbakalarmm 1&htna girerek kaybol
mutlardtr. Bu meyanda en ziya
de zayiata maru% kalan ~amhca 
aularadar. Alakadarlar, htanbul
da yagmurlarm azalmutnm da 
eskiai kadar aga~la1"In mebzul ol
mamastndan ileri geldigini iddia 
ediyorlar ... 

Kuyu sularmm azaldtgl doiru 
degildir. Yalmz bir k11am 6ar
na~larda 'IU bitmittir. 

Bentlere t8elince: Kurakhlc:tan 
en ziyade miiteessir olan Biiyuk
deredeki bentlerdir. Y:agt,h mev
simlerde bentlere gelen yagmur 
sulan ekseriya bentlerden lafa· 
cak derecede oldugu halde bu se· 
neki su miktan bentlerde boyle 
bir tafkmhk meydana getirme
mi~tir. 

Bunu nazart dikkate alan bele
aiye, mevsim sonunda ~etmelerin 
biisbiitiin susuz kalmamast i~in 
ktrk~Cfllle ve halkah sularmm' 
~e,melerine semtlere gore nobetle 
su vermektedir. Yakmda bol yag
murlar yagar-sa o .zaman nObet 
tDuliine nihayet verilecektir. 

lktisat veklleti mOfetti§leri 
Ticaret ve sanayi miidiiriyeti 

tqkilahna mensup !komiter ve 
.miifett41er ve memurlar heniiz · 
Ankaraya hareket etmek i~in bir 
emir almamttlardu. 

f Yerli ~firketler komiseri Remzi 
Saka beyin tefkili.tta 'irketler mii· 
~iirliigune tayin edildigi soylen
mektedir. Komiserlerden Bahri 
Dogan, Ba:ha, Haireddin Niyazi 
beylerin de miifetti,liklere tayin 
c~:~ecegindcn bahsolunmaktad1r. 

AK~AM 

elgra.D.ar 

Be senelik sanayi program• 
Celil bey Sumer bank umumi 

heyetinde miih · maliimat verdi 
Ankara 7 - Sumerbank heyeti 

umumiyesini tetkil eden iktisat ve 
biitqc enciimenleri izas1 ve ba~
vekilet tarafmdan s~ilmi mu
rahhaslar bu aym ii~iinde i~tima 
etmi~lerdir. Bu i~timada Sumer
bankm 11-7-933 tarihinden 31-12-
33 tarihine kadar olan hesap dev
resine ait idare meclisi ve mura
ktplar raporlan okunmu.,tur. Ah
nan neticeier taYant memnuniyet 
goriilerek bilan~o, kar ve zarar 
heaaplan tutik edilmiflir. 

tktisat vekiti Celal bey bu i~ti
mada bulunan mebuslara izahat 
ve.rerek bet senelik sanayi prog
n.mi.Dln tatbikinde gozetilen he
defier haldnnda beyanatta bulun
muttur. 

Celil bey beyanatmda, memle- · 
keti sanayile,.tirecek olan sanayi · 
programmda ens gayenin iptidai 
maddeleri memleket dahilinde ye
titen sanayii korumak ve ayni za
ma.nda bunlarm kurula.cak fabri
kalarda istihlakini temin etmek 
oldugWlu soylemit ve bu meyan· 
da misal olarak kagtt sanayinin, 
tiftik, mensucat fabrikalarmm te
min edecegi faydalar1 anlatmtttir. 

Vekil beyin izahahna nazaran, 
memlekette kigtt sanayii viicuda 
getirildigi zaman elli bin metre 
mikab1 kereste kullamlacakttr. 
Milli sanayi viicuda getirildikten 
sonra fabrikalarda yalolacak kO
miiriin miktar1 da 250 bin lonu 
asacakhr. 

' 
Celal bey tiftik ve ipek mesele-

leri elrafLnda sorulao suallere de 
cevap vererek tiftik gibi muhim 
bir maddenin sanayi programm· 

Hariciye vekilimiz 
T evfik Rii~tii bey 

Cenevreden hareket etti 
Ankara 6 - Hariciye vekili 

T evfik Rii tii bey diin aktam Ce
nevreden hareket etmittir. Tevfik 
Rii~tii bey cumartesi gi.inii lstan
Jbula varacak ve ayni giink\i tren· 
le yola ~tkarak pazar gunii buraya 
gelmi1l bulunacaktlr. 

Hariciye vekilinin geldigi giin 
icra vekilleri heyeti bir i~tima ya· 
parak Tevfik Rii~tii beyin Bal
kanlaNla, Paris ve Cenevrede yap· 
bgt temaslar hakkmda verecegi 
izahab dinliyecektir. Bu temas
larda alman neticelere hususi 
bir ehemmiyet atfolunmaktadtr. 

Hariciye vekili Ankarada ktsa 
bir miiddet kalabilecek ve $ah 
Hz. ni ku~uamak iizere trenle 
Samsuna ve oradan Trabzona gi
'decektir. 

Bel~ika krahnm tahta oturmas1 
Bel~ika krait Leopoldun tahta 

~kt~an1 Gazi Hz. ne teblige me
mur heyet 20 haziranda tehri
mize gelecektir. -----

Eiektrik fiatleri 
Ankara 6 - Nafta vekaleti im

tiyazh elektrik ~irketlerinin kilo
vat fiatlerini tesbite esas tutulan 
formiilleri tekik ettirmektedir. Ve
kalet yeni bir fonniil bulunarak 
fiatlerin tesbitini 1m yeni formiil 
esaslarma istinal ettirmek kan.

rmdadtr. 

da yer bulmas1 fayam arzu olma· 
sma ragmen bu madde mamu
latmm memleket dahilinde istih
lak edilmemsi yiiziinden buna faz
la bir yer biraktlamadtgmt, ipek 
aanayiinde fazla utihsal oldugu
.nu ve bazt miiesseseler istisna edi
lirse ipeklide bir tereddi goriil
diigiinii, memleketimizde ipekli 
Hatlerinin ~ok yiiksek oldugunu, 
bu yiizden sanayiimizin btrpalan
titgant, men11eketin iktisadi itleri
ni tetkik etmekte olan mutehu
IISlar heyetmin vereceklera rapo· 
ra istinaden her cihetin tslah olu
ne.cagml soylemi,tir. 

Demir sanayii 
V ddl bey demir sanayiimiz et

rafmda da izahat verm~ ve mii
him i,Ierimizden bir~ olan demir 
sanayii tesisatmm diger sanayie 
IDisbetle daha ~ok masrafh oldu
junu, bunun i~in takriben on mil
yon lira sarf1 l.aztm geldigini, tim
dilik kurulacak demir &anayiinin 
ham mad(}esinin bir kt&mmm ha
r~ten getirilecegini, ooiimiizdeki 
ilkbaharda demir sanayiinin te· 
meli attlmtf olacagm1 soylem~tir. 

Vekil bey kurulacak mensucat 
fa.brikalannda da kaba, halktn ve 
ordunun kullanacagt nevi, orta 
Tenkli olmak iizere ii~ nevi mal 
~1kanlacagm1 anlatmt,br. 

Vekil lbey memleket dahilinde 
elektrik tesisah i,lerinden de bah
setmi~ ve bu hususta tetkikat ya
ptldtgmt soylemi~tir. 

Meclisi idare raporu 
Sumer Bank meclisi idaresi ~a

porunda, diinya sanayiinin itsiz-

Giire~ler 
Bu ak~am Galatasaray 

kliibiinde miisabakalara 
devam edilecek 

Galatasaray kliibiiniin guref ,u. 
besini a~mas1 miinasebetile 31 rna· 
yts -pertembe giinii kliip aalonun
rla yaptlan serbest giire~ miisaba
kalar• buyiik bir muvaffaktyet ka
zanmlfh. 

Memleketimizde ilk defa ola
rak tertip edilen bu serbest giiref 
miisabakalarma 32 giiref~i i'-tirak 
etti. 

Galatasaray kliibiiniin te"ebbii
sii ktytda kotcde kalmlf gen~leri 
bulup ~tkarmak ve bunlart tetki
lahmazla alakadar edip kliiplere 
almak ve miisabakalara haztrla
makll. Galatasaray kliibu bu te
s.ebbiisiinde tamamile muvaffak 
• 
olmut addolunur. 

31 mayls per,embe ak,aml mu
::aba.kalarm ilk se~meleri yap1ldt. 
(7) haziran pertcmbe aktamt fi
naller yaptlacaktir. 
G~n hafta miiaabakaya i;tirak 

edeceklerini bildirmit olan agno: 
stkletlerin hepsi gelememif}erdi. 
Final miisabakalarmda agu slk
lette ~oban Mehmet ve Miilayim
den maada diger methur agtr stk
let pehlivanlarlmtzi da gorecegiz. 

Miisabakalara 7 haziran per
~mbe akfam• saat 8 de Galatasa· 
ray salonunda devam olunacaktJr. 

likten bunaldtgt bir zamanda Tiir
kiyenin smai cihazm1 kurmak 
~ibi hir :hedefle ite batlamt~ olan 
bankamn hu gayesine artzastz ve 
i!ferefle varabilmekte olduiu zik
redilmektedir. 

Banka, 933 senesi son alb aym
da bususi te,e'Mlii:slere 1 ,364,083 
lira 45 kurut kredi a~mtfhr. Ti
cari kredilerin miktan 2,424,246 
lira ve 9 kuruttur. Bankanm ida
l'e$i altmdaki fabrikalara tahsis 
ettiii krediler iki b~uk milyona 
yakmdtr. Ban'ka bu miiddet zar
fmda 1,517,613 lira 33 kuruf safi 
kir tahakkuk ettinnittir. 

Akdeniz ve Adalar denizi sa
h.illerinde zengin slinger tarlala
rmda aungercilik faaliyetine ge~
mek ii:zere Sumer Bank, diger 
miiesseselerle birlikte yakmda bii
yiik tesisat yapacaktJr. 

Devlet aanayiletme hareketini 
hir plan dairesinde tahakkuk et
tirmek i.izere hazula.chgt bet aene
lik sanayi programmm tatbikine 
m.emur edilen Sumer Bankm 
memlekette ikuracagt ana sanayi 
fUDlardtr: 

1 - Mensucat sanayii {pamuk
ln, yiinlii, kendir), 

2 - Maadin sanayii ( demir, 
somikok, komiir ve mii,tekatJ, 

lbaktr, kiikiirt). 
3 - Selloloz sanayii (kag•t, kar-

to-n, uni ipek). 
4 - Seramik aanayii (~i,e, 

cam, poHilen). 
5 - Kimya .sanayii (za~yagt, 

klor, siitkostik, siiperfosfat). 
Bunlardan tite sanayiinin tesi

aini 1, bankas1 deruhde etmi~tir. 

T erkos kesildi 
Diin bir ~ok mahallelerde 

bir damla su yoktu 
Dun Istanbul, atcaktan kastp 

kavruldu. K1zgtn bir gUnet alboda 
yamp tututmak kifi gelmiyo~mu1 
gibi tehrin bir ~ok semtlermde 
Terkos musluklarmda au yoktu. 
Sabahleyin bir nebze akan Terkos 
musluklart, ogleden son:·a ve 
aktama dogru biisbiitUn kurudul 

Sebebini sorduk; bize ~ebeke
nin tevsii ve 1slah1 i~in biiyUk 
bir borunun degi§tirildigi, maamafih 
suyun biisbiitun h:esilmedigi an· 
cak miktaranan azaldigi ve 
mahallelere nobetle su verildigi 
soylendi. Bu sene baza io§aat do· 
layasile baz1 giinler bu kabil su 
kesimlerine tesadiif edilecegini de 
ilive etti. 

Evvelce de yazm•tbk, Istanbul 
halk1, mebzul su bulmak i~n bu 
kabU fedakirhklara katlanabilir. 
Ancak, balkan bir emrivaki ku
~tsmda kalmamasa ve tedarikli 
davranmaSt i~in hi~ olmazsa yirmi 
dort saat evvel bunoo ilan edil
meai liz1mdar. Bu ricemazan bele· 
diye fen i~leri mUdurU Ziya bey 
tarafandao ehemmiyetle nazara 
dikkate a1macagtnt Umit ederiz. 

Sthhiya vekili Ankaraya gltti 
S1hhiye vekili Refik bey dun 

ak§amki trenle Ankaraya donmU§· 
tUr. Refik bey dUn Heybeliadaya 
giderek sanatoryomu ziyaret et
mi~tir. 
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Bogazlartn tahkimi 
(Ba1 taralr 1 inci aahifede) • 

cakttr. Y a kantmtyacaktu. Harbe 
kartttraa, muahede mucihince, bo
gazlart silahlandtrabilir. F akat' 
bunun zamana muhta~ oldugu 
unutulmamahd1r. 

Bogazlarm silahstzhgt yuzun·· 
den bir devlet Tiirkiyeyi, bir harp 
vukuunda, bitaraf kaJmasJ veya 
bitarafhktan ~tkmas1 i~in tazyik 
edebilir. Ancak bogazlarm silah
lanmast sayesinde Tiirkiye lama
mile serbest olabilir. 

Beynelmilel bir muharebede 
Tiirkiye bitaraf kaldtgt takui. ~e 
bile, ii~iincii tahJslarm menfaat
lerini miidafaa etmek i~in gene 
bogazlarm tahkimi lazJmdtr. 

Tiirkiye 1923 muka veleblic ba
Zl taahhiitler altma girmi~ ve me
sela bogazlarda gerek hitarafla
rm ve gerek muhastmlann seyru· 
sefer serbestilerini tamamile te
min etmegi taahhiit etmi~tir. Fa .. 
kat mubasimlar, bitaraflarm za· 
rarma olarak bu serbestlige mii'· 
kiilat ~tkarular ise, bunlarm er 
kuvvetlisi, digerinin zararma ola· 
rak bogazlarda fili polislik vazi· 
fesini goriirse Tiirkiye, taah!tiitle· 
Tini nastl yerine getirebilir ve me· 
sela f azla olarak bogaz!arda bir 
iissiibahri kurulur ise, Tiirkiyf 
muahedeye vaki olan bu tccllviizt 
nastl mi.ni olabilir? 

Protestoda m• bulunacak? Ta
bii bu proteatonun da bir derecesi 
vardtr. Muhaatmlan muahedelere 
ri-ayete icbar edecek beynelmilel 
bir kuvvet mevcut olur ise, ancak 
o zaman bogazlarm silahstz bu· 
lunmas1 muhik ve mazur goriile
bilir. 

TUrkiye evinin efendisi olmak 
istiyor 

T empa bogazlan tab kim etmek 
~in Tiirklerin ileri siirdiikleri id
diaya 'u delilleri gosterdiklerini 
yazmaktadu: 1923 senesinde Tiir· 

kiye bogazlar mukaveleaini Mil
letler cemiyetinin gittik~e kuvvet· 
lenip kii~iik biiyiik biitiin devlet
leri miidafaa etmek vaziyetine gi· 
recegine inanarak imza etmi,tir. 

0 vakittenberi Milletler cemi
yetinin zayifla.masi ve miiteharrik 
toplarm nevini azaltmak maksa
dile lngilterenin ileri siirdiigii si
li.hlar• azaltma teklifi, Tiirklerin 
Milleller cemiyetinden bekledik
leri ve en aonra kendileri yapmak 
mecburiyetinde kalacaklarJ bo
iazlarm miidafaasmda vaziyetle
rini gii~Ie,tirecelctir. 

En nihayet her devlet gibi Tiir~ 
kiye de kendi evini.n hi.kimi olmal~>: 

gibi en tabii bir arzu beslemek
tedir. Eger Ti.irkiye bu kaclar bii· 
yiik ehemmiyeti hCiiz olan bogaz
lara tam.amile hakim olursa, diger 
C:levletlerle olan dostlugunun kty· 
metini artbracak amilleri eli altm
<la. bulundurmut olacaktar. 

Tabanca kart$tlrtrken.• 

t;•kan kur§un gen~ bir 
ktzJ yaralad1 

Karabet uminde biTisi diin Be
yoglu Vekilhar~ aokagmda otu• 
ran akraba.smdan madam Tolo
sun evine gitmif, odada otururlar
ken cebinden bir taba:nca 9karip 
oynamaya batlamlfhr. 

Karabet tabancayt kart,tmrken 
elinde ate~ alm~ ve ~Ikan kurtun 
karttsmda oturan madam Tolo· 
sun ktz1 18 ya~annda Maryano
sun dizine isabel ederek kemikle
ll'ini par~lam111ltr. Maryanos has· 
taneye kaldtnJmt,, KaTahet yaka· 

lanmtfllt". 
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Bizde opera 

Konserv.atuvaroniZl ulah 1~m 
Viyana.dan getirilen miitehassts 
ile bir gazeteci arkada, muhtelif 
meseleler haklunda konutuyor. 
LaJurdL tehrimizde bir opera yap
mak kaibil olup obmyacagt mese· 
hstne intikal ediyor. Muhanirin 
cualine cevaben Viyanah miite
bassJs: 

- lstanbulda bir opera yap
tnak lcabildir, hUkm:iinii veriyor. 

Diinyada imkins1z bir fey ola
lilmyaca81na nazal'an, Viyanah mi.i

tehasstsm lstall'..hulda lbir opera 
yapilabileceginden bahsebne$i 
:hi~ hayrete fayan goriilemez. Bi
:zim kol'lktugumuz, hu saziin bir 
.senet ittihaz edilerek istanbulda 
bi.r opera tesis edilmesine kallul
htas!ldu. {:iinkii boyle bir te~ebbiis 
iiste para vererek bir muvaffaki
yetsizlik elde etmekten ba~ka bir 
~etice veremez. 

Bugiin ba:h~enizJe ktfhk tesi
sat yapaca.k olunoantz Jnt ortasm· 
da laze taze babar ve yaz mey
valarl yiy~ilirsiniz. Fakat bu-
nun manas1 o iklimde kt~ mevsi
minde meseli ~ile.k yeti,iyor de-

k 'd' ? me rn1 tr. 

i,te, fstanbulda operadan bah
cederken i~in bu «ameli» cihetini 
gO.zden xa~trmamak iktiza eder. 
Y oksa opera ka:"bil -alacag1 ~iip'be
sizdir. Fa1{at ~ugiinden bir i()pe· 

ra te~kiline kalkmak dogru mu
dur, yoksa boyle bir te~bbiis da
na bir hayli sene i~in pek mev
simsiz bir i~, ~&adece bir masrafh 
ccl~apris» midir? 
Opcramn ne demek oldugu diitUro 

niilecek olursa bunun bugiin i~in 
~elediye biit~esinin tahammiil 
ooemiyecegi bir keyif ve heves 
eseri olacagmda tereddiit edile
mez. 

Bir opera bina, ses, artist ve 
musiki~inas deme'k oldugu ka
dar para demektir. Bi:z.im ope
ret nam1m verdigimiz orta oyunu 
azman1, kafe,antan reviileri ~ir 
tiyal'rOsunun yiiziinii giildiirecek 
has1lat temin ediyorsa belediye 
tiyatrcsu bunu en ziyade balet 

heyetinin ~1plak bacak1arma 
hor~ludur. Opera oymyabilecek 
unsurlan haydi burac:la bulacagl
mtzl iimit edelim. Bu G})Cr3. eser
lerini ~alabilecek musiki,inasla
rm yetipnif olduklarm1 kabul 
edelirn. Fakat operay1 yaptacak 
l.ir seyirci kiitlesi bulunacagma 
ihtimal vermek ~ok safdillik ve 
hayalperverlik olur. Ilk geli~le

rinde tath ~ir uyku kestirip gel
diklerine de, geleceklerine de pi,. 
man <Olan JSeyirciler ~:kbktan son
ra operalnLZtn miidavimleri pek 
rii!;iik 'bir ziimreye inhisar et

rnege mahkii.mdur. Ve hunlar da 
hir operay1 d.ort be' kere 'Seyret
meyi kafi goreceklerdir. Viyana· 
mn mefhUr operaat imparatorun 

AK~AM 

• r ~EB R 

Kok fabrikas1 
Fena gazler i9in 
tertibat almasr 

• • rstenl)'Or 
Dolmabah~ede miihendis mek· 

tebine ~1kacak yolun iistiindeki 
kok fabrikastntn Jle~rettigi duman 
ve gazlerin miihendis mektebi ile 
o civarm havasma bozdugu gorlil
mii~tiir. Mektep idaresi, kok fah· 
rikasmm bu vaziyetini tetkik ile 
muhitio havasm1 bozmtyacak bir 
hale getirilmesi i~in belediyenin 
nazan dikkatioi celbetmi~'tir. 

Belediye fabrikada tetkikat 
yapacak ve fabrikanm bafzis11hha 
kaoununa gore icap eden tertibah 
almasma temin edecektir. 

Bir fabr1kada memur tezgahtan 
dU§tU, .ag1r yaraland1 

Gazh~e~mede hir kosele fahri
kasmda katip Dimitri diin fahri
kada kurulmut tezgahm iizerine 
~akarak islim borularmt tetkik 
ederken miivazenesini kaybedip 
diitmiif., ba,m8an tehlik~li suret
te lfaralanrnathr. 
'· Dimitri ifade veremiyecek hir · 
halde Bahkh hastanesine kaldt
rtlmt,br. ---- ----

Yeni Abide 

Harice gidecekler 
Kazan~ vergisini vermiyen
ler pasaport alam1yacaklar 

o Yeni kazan~ kanunu mucibince 
ecnebi memleketlerine gitmek is
tiyenler, kazan~ vergisine ait hor4 
cunu tamamile verdigine dair 
mensup bulundugu maliye tahsil 
~ubesinden ves.ika gostertmek 
mecburiyetindedirler. 

.V esika gostermiyenlere emni
yet miidiirliigii tarafmdan pasa· 
,port verilmedigi gibi evvelce al
u~klan pasaportlarl da vize edil
memektedir. 

Hayvanm Urkmesi hadiseye 
sebep oldu 

Polis miidiirlii~iinden: ~,am 
'gazetesinin 5 haziran 934 tarih 
:ve 5622 numarah niishasmm 3 1\in• 
cii sahifesinin 3 'iincii siitununda 
.garip bir cerh s~rlaV'hasile yazt
lan hadise vak1aya mutab•k ya· 
ztlmamtttJ:r. 

Aleli.de bir hayvamn her han}'i 
adi bir sebeple iirkmesi neticesin
de siivarisi ismail HaJdu efendi 
diiferek yaralanmtt ve ne hayva· 
mnda ve ne de siivarisinde o-fiipheli 
ve bir su~a delil olacak anza go
riilmemi~tir. Bu ~ekilde tashihini 
rica ederim ef. 

Fidanl1k Beyaztttaki abide i~in 
mi.isabaka a~thyor 

0 --1d .t '-'" "k Ziraa t nuncu y1 oniimiine a1 o-uyu 
vekaletinin vilayete 
takdirnamesi abide i~in Beyaz1ttan ahnan top

rak yerinde de bir abide yap1laca
gm1 yazmt~hk. 

Bu abideye ait proje esas1art ta
mamile haztrlanmtshr. Belediye 

' 
bugiinlerde 1abidenin kati projesi-
ni yap.tnak iizere -bir miisabaka 
ilan -edecek ve ~ehrimizdeki sa
natkirlarl miisabakaya qfahil ol
maga <lavet edecektir. A!biclenin 
an~asma <lerhal h.aflanacak ve 
kii~at rer.mi oniimiizdeki cumhu
riyet bayrammda yapilacakbr. 
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ianesi sayesi.nde yattyordu. 
Biz meseleyi artist ve musikisi-• 

nas baktmmdan kabil farzederek 
bu neticeye va!"di.k. Halbuki o im
kinm c:la ne dereceye kadar mem
nuniyet verici hir ~ekilde tecelli 
edecegi ~ok su gotiiriir. Derme 
~tma, hayat kabiliyetinden mah
rum bir it i~in belediyemizin 
parlak hiilyalara kap1lmasm1 ve 
bu ugurda belediyenin zaten pek 
dar olan hiitcresinde yeni bir rah
ne a~mas1:11 hi~ te miinasip gor
meyiz. Elimizde bir tiyatro var. 
Bu heyeti ya,atahm ve bizi haki
katen memnun edecek ~ekle so
kahm, bunu yapabilirsek iftihara 
kafi bir muvaffakiyet t~kil eder. o 

All1amct 

Biiyiikderede vilayete ait fi-
danl1j1n seneden seneye tekem· 
rniil etmesi ve en jyi bir zirai mii
essese haiine gelmesi iizerine zi
raat vekaletinden istanbul valisi 
Mwhidtlin beye fU takdirname 
gonderilmttr: 

« Vilayet ziraatinin Is1ah ve te
rakkisi, Biiyiikderede bir 'tneyva 
enstitiisii ve fidanhg1 tesisi sure· 
tile n:uhitin muhta~ oldugu se
~ilmif meyva nevileri 'iizerine a~t
h fidan1artn ilmi esaslar dairesin-
de yeti,tiri!mesi ve bu miiesseGe
nin ~k verimli ve feyizli "bir hale 
.getirilmesi ugrunda gosterilen 
alaka ve rniizaheretinizden dola
YI -zahalilerini takdir eder ve mu· 
vaffakiyetir.izi dilerim, efendim.» -Yerli mallar sergisi haznl1g1 

Her osene aguslosta a~1lma'kta 
olan yerli '1i1allar sergisi bu sene 
Galatasaray lisesinde 18 temmuz
da -a~tlacakhr. Sergi komitesi fab
Tikatorlere yazd1g1 rnektuplarda, 
, imdiden sergi dahilinde yer al
malartm bildirmektedir. 

Fabrikalar, kii~iik imalithane· 
ler bu hususta sanayi hirligindeki 
sergi ikomitesine miiracaat etme'k
tedirler. 

1 
1000 ta1 

Tarihi mezar ta§
larr Evkaf miize
sinde toplanryor 
Sur baricinde yol yap1hrken 

bulunan tarihi mezar ta~lanmn 
Evkaf miizesinellakledildigini yaz· 
m•~hk. ~imdiye kadar miizeye 
1000 ta~ nakledilmi~tir • 

Ta§lar ayrtlsrken tarihi bir ~absa 
ait olmasJ, htisnii hat ve uzerin· 
deki kavuk gibi bir devrin tarihi 
vasfma gosteren esaslar nazar1 
dikkate ahmyor. 

T a~lar kaldmldtktan sonra me
zarlar geriye alanarak kemikler 
orada muhafaza ediliyor. Tepe· 
delenli Ali pafa ile ogullarmm 
mezar lart bu suretle geride tesis 
edilmi~tir. Mezar nakli esnasmda 
burada medfun olanlarm aileleri 
varsa bunlara da baber veriliyor. 

iki htrstz yakaland1 
Za.b1ta Seyfi ve Sablmtf ismin~ 

de iki h1rs1z yakalamtthr, bun
Jar izlerini ~aybettnek i~in bir 
miithlet <;atalca havalisine git
mifler, fakat fstanbula doner don
mez yakalanmt,Iarchr. 

Fuhu~ miicadelesi -----
lki kadn1 tutularak 

adliyeye verildi 

Zab1ta gizli fuh~a kartl a~hg1 
!Slkl miicadeleye devam etmekte 
ve yap1lan takibat iyi neticeler 
vermektedir. Baz1 ahlik11z ka
dmlarm terzitik, ev i~leri, el if
leri ogrettiklerini soyliyerek top· 
lad1klar1 .gen~ kadm ve k1zlan 
fuh,a tetvik etmekte olduldan 
anlaftlmi~ttr. 

Ge~en ltafta i~inde yap1lan tah
kikatta Leman ve Hayriye isim
lerinde iki kadmm bu fekilde ter
zilige ah~hnnak hahanesile gizli 

!l"andevu yaphklart tesbit edilmi' 
ve bu iki kadm yakalanarak ad
liyeye verilmiflerdir. Leman ve 
Hayriye haklarmdaki evrak agtr· 
ceza mahkemeslne verilmi,tir. 

l~ki fiyatleri 
Y eni vergiler miinasebetife bi

nhanelerde ve eglence yerlerin· 
de fiatler artm1~hr. En "Ziyade bi
ra pahahlafimt~tfr. Yeni vergiler 
mucibince, iki litre biradan 25 
'kurut alm.'1laktadlr. Ayrtca bu gi
bi yerler yiizde 15 tayyare ver
gisine tabidir. 

Evvelce mezesile 160 kurulla 
i~ilen bir rakt ~ite-si ~imdi miite
vasslt yerlerde 230 kuruta ~tk· 
mtshr. Gene bu tarzda birahane-• 
lerde 18 kurusa verilen bir diible 

' 
lbira 23 kurufa ~a:krntfhr. 

Sahife 3 

11-.u.- -;.arp•da. I] 
Aksinl lsbat edene 

500 lira Ill 
Bizim semtte kii~iik bi:r .kahve 

ve ~ayc1 diikkam a~tld1. Camma 
koskocaman bir kag1t yaptfhrmt,.~ 

,..(; «Kahvemiz halistir. Kan~tk ol
dugunu lisbat edene 500 lira mii· 
kafat verilecektir.» 

Diin kap1 bititik aparbman 
kom,umun hizmet~isi siit~ii ite 
miinakafa ediyordu. Siit~ii maltn
dan gayet emin bir adam halile 
yiiksek sesle bagmyor: 

- Eger hu siitte bir damla su 
bulursan ben sana 100 lira veri
nm ... 

Beyoglunda tereyag, taze yu· 
murta, taze yogurt satan biri, et· 
rafm1 elektriklerle donatttgt bir 
levhay1 camma koymuf: 

«Tereyaglartmtz ve taze yumur
talanmJz <giinliiktiir. Aksini isbat 
edene 100 lira ikramiye ver.ile
cektir.» 

Hikmeti hiida bazuarma bu !ka· 
bilden 500 lira, 100 lil"a, 10 lira, 

20 lira ikramiye vermek merakt 
anz oldu. Fakat veren kim?. Alan 
olmut mu?. Sanki islanbulda bu
tiin sutler susuz, biitiin sucuklar 
hilesiz, biitiin yaglar saf, biitiin 
yumurtalar giinliik, her "ey her 
feY miikemmelmif gibi ... 

Halbuki JApart1mamn kaptsJuda 
miinakap eden siit~uniin bir siitii 
vardtr goriilecek 'eydir bani .. ~i
'eye koy «halis Tafdelen» ditf 
sat ... 

0 dedigim taze yumurtac1dat 
ald1g1mtz yumurtalardan vakta 
civciv ~tkmadt. F akat yumurtalar· 
dan biri ktrJhr ktnlmaz sanki evin 
i~ine bir yerden :zehirli gaz blrak
mi§lar gibi hepimiz hurnumuzu 'tt· 
kamaga mecbur olduk. Birer gaz 
maskesi olsaych hemcn yiiziimiize 
ge~i'recektik. 

Bakmtz tereyag1 hakikaten giin· 
Hiktiir. Ona diyecegim yok. G'iin· 
liik .. Fakat ka~ giinliik?. Oras1m 
AUah bilir!. Zannederim ki 365 
giinliikten a~oag1 degildir. Fakat 
«giinliik)> ya siz ona hakm1z. 

Lakin ~u «aksini isbat edene ~u 
kadar ikramiye verilecektir» so· 
ziine riayet edilse ne iyi olacnk!.. 
lstanhulda bir insan hi~ bir it yap-

maylp yalntz sahlan efy&)'l tetkik 
else ve aksini isbat ederek vade
ailen ikramiyeleri alsa milyoner 
oldu gitti. 

Yalmz bir k4i degil, hu i~ten 
hepmiz milyoner olurduk. ~iinkii 

aksi isbat edilecek o kadar ~ok ~eJ 
var ki .. Y almz siitten aparltman· 
lar yapmak, sucuklardan, pasbr
malardan otomobiler, yatlar sahn 
almak, peynirlerden, yaglardan 
gelecek ikramiyelerle miilremmel 
Avrupa seyahatleri yapmak kabil 
olurdu. 

«:Aksini ishat» ederek milyoner• 
ler gibi yaftir giderdik. 

Hi"kmet f'eriHan ~ 

!A.bl.ca bey Ak,am luz sanat lar m ekte bi sergisiade !.. _ tkb'baa ve terciime hilli mahtm:uur _ 

lu fbbe,er~ne tam 1825. hantrn devam orguler, lOplar... 1 

- Mektebimizin I"Stanbul ve Beyog-1 . . . Sergide gordi.igi.iniiz !bu b!Uzlar, t 
&liyor All'IQa bey... · J 

'--~ ·/ ---- / --

Efendim bu uti.i, yama ve temiz
leme i~leri h-ep bu hanunlann e eriCJir. 
Burada kszlanmlZa c;ah~tp oev hamms bl
Ma.k iilkiisUnii ~rl).':O~% f •• 

A. B. - Dogrusu biiyiik 
-Jciyetl ... 

- Estagfurullah, biiyiik bir i, degill 
A. B. - Na•l ).ammefend~ 
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lttihat ve -Terakki ·-J 
tarihinde esrar perdesi 1 

-~akup Oe~~ M~!:!;, v:_ !.a.sll Oldtlrtll~ II 
Kara Kemal bey hemen cevap 

verdi: 
- Evet onu arzediyordum ..• 

Hakkmm telgrafmt alan arkada~
larmm hepsi, ii~ dort giin i~inde 

lstanbula geliyorlar. Ve Hakkt
nm evinde toplanarak vaziyeti 
miinakata ediyorlar.. Hakk1, ar
kadat larma ge~en hadiseleri, Me
serret oteli i~timamt anlatJyor ve 
bilhassa bu i~timam nas1l suya 
diit tiigiinii izah ediyor.. Bunun 
i.ize rine ba, ka ter~ibat a]mak i~in 
hep birden ,.oyle dii tiiniiyorlar: 

Hakkt b3y, fnver pa§ayt 
nas11 kan dtnyormu§? .. 

«Hiikiimeti dii ~iirmek i~in bii
yiik bir kuvvet temin etmek la
ZJmdir. Halbuki bir taraftan ls
tanbulda Alman askerlerinin bu
lunmast, diger taraftan son gi.in
lerde inzibat kuvvetlerinin c;ogal
masi (taklibi hiikumet) te~ehbii

aiinii akim huakacak en miihim 
sebeplerdendir. Binaenaleyh hii
kumet kuvvetlerine kar~t durabi
lecek ve hiikumeti devirecek kuv
vetli bir k1ta tetkil etmek icap et
mektedir» diyorlar ve hemen boy
le bir kuvvetin tetkili i~in bir ~a
re hulmaga karar veriyorlar .. Bu 
miif rezenin hatma da Y akup Ce
m ilin getirilmesi muvaf1k olaca
gma hiikmediyorlar. 

Fakat, her feyden evvel, boyle 
bir kuvvetin tetkili i~in siz in mu
vafakahmzt almak ve size bunu 
te~kil ettirmek icap ettigini de dii
fiiniiyorlar! Maksatlarma vasrl ol
mak i~in sizi ikna etmek laztm 
geliyor .. Fakat o suretle hareket 
edilmesine karar veriyorlar ki, siz 
ltendileri haklunda en kiic;iik hir 
fiiphe bile beslemedikten ha,ka, 
onlara istediklerini miikemmelen 
temm etmeliainiz! 

Bu nazik vazifeyi ifa etmegi i~
lerinden Hakkt deruhte ediyor. 
Ve hemen bunun iizerine Hakkt 
size geliyor .. 

Siz, bu tetkilah yapmakla Hakkt 
ile arkadatlarmm arzusunu yerine 
getirmit ve onlarm istedikleri kuv
veti kendi elinizle hazulamlf ol
dunuz!. 

Mumtaz bey aleyhindeki sazler 
Halbuki patam, Y akup Cemil 

terfi etmediginden ve f1rka ku
mandam olmadtgmdan dolaya de
gil; strf arkadatlarile hera her ver
digi karar iizerine b izleri dii~iir

mek i~in hiikiimet aleyhine pro
paganda yaptyordu .• 

Hakkt, Y akubun ,urad a, bura
da soylendigini anlatmakla giiya 
hakikati saklamad1gtn1 size inan
dtrmak istiyordu. Maksatlarr, 
boyle bir kuvvet temin ettikten 
sonra harekete ge~mek, hepimizi 
mahvetmektir. Bunu size yaphr
maga muvaffak oldular! Siz Ya
kubu bu te,kilabn ba!-ma ge~irdi
ginizdenberi, Hakkt ile arkadat
larmm memnuniyetlerine payan 
yok! 

Kara Kemal bey tertip edilen 
suikastin ha,tnda Miimtaz, Hak
k•, Hiisrev Sami, Yakup Cemil 
beylerin bulunduklarmt zikrettigi 
halde timdiye kadar verdigi taf
silat, yalntz Hakk1 ve Y akup Ce
mil beylerin aleyhindeki hadise
lere taalluk ediyordu. 

(DevamJ var) 

I BORSA] 
Istanbul 6 haziran 1934 
( Ak~am kapaDilJ .fiatleri) 

Esham ve Tahvlllt 
1st. dahili 93,50 t~ B. Hamiline 8,25 
Kuponsuz 1933 • Mnessis 98 
istikrazt 93,7& T. C. Merkez 
'OnitQrk I 28,40 Bankast 68, -

• II 27 ,SO Anadolu hi sse 27,~5 
• III 27,80 Telefon 11,50 

Momessil I 66,50 Terkos 19,~0 

• 1I 4:7,30 c;imento 11,45 
• III 1Uihat de~tir. l G, -

t~ Ba.nkMl 8,25 ~ark • 1,80 
Para ( Cek flatJerl) 

Paris 

Nev York 
Mi1ano 

12,06 Sofya 
635, - Pra.~ 

Berlin 
79,oo 

9, l fi,5S 
Alina 83,59,7n 
Cenevre 2,45,09 
BrOks!Jl 8,40,60 
Amsterdam 1,17,42 

Madrit 
Belgrat 
Zloli 
Pengo 
Bukre~ 
.Moskova. 

G4,l37 
19,08,50 

2,11,40 
o,B2 

S4,78 
4,22 

4,02,25 
79,67 

10,83,80 

AK~AM 

SPOR 

Ankarada fig 
maclart bitti , 

Ankara ~ (Hususi) - Cuma 

giinii istiklal sah~smda Ankara 
mmtakasmm 1933 senesi futbol 

tampiyonlugunun son ma~lart ya
piidi. 

Birinci ma~: ittifakspor ile An
kara giicii aras1nda idi. Ankara gii

cii zaytf hasmma kar~1 ma~1 • 
au1ra sekiz kazandJ. 

lkinci rna~ <;ankaya - Gen~ler 
hirligi ma~1 idi. Bu ma~ tampi
yonluk iizerinde tesiri olmadtgt 

halde sahaya do1-t bine yakm ka
Iabahk toplamt~h. Seyirciler ara
smda ba~vekil ismet pa,.a ile ad
liye vekili Sara~ oglu ~iikrii ve 

dahiliye vekili ~iikru Kaya bey
ler, daha bir ~ok zevat bulunu
yordu. 

Saat 17,5 de Cankaya ve gen~
ler birligi taktmlan sahaya alkt•· 

lar arasmda ~·khlar. Hakem Fe· 
nerbah~eden Orner beydi. Gen~

ler birligi tak1m1 miidafaaya Ca
vit ve santrhafa Salahaddini ala
rak taktmmt degitik ~tkarmtth. 

~ankaya ise her vakitki kadrosu 
ile ~Ikmt~h. 

Oyun hatlar hatlamaz Gencrler 
hakimiyeti ellerine t> larak Can-

kaya kalesini s1kt~.tumaga ba~la
mtfh. Ahalinin Gen~ler lehine 
tezahiirah ve Gen~lerin miitemadi 

tazyikt gen~ Cankayahlan ta~ut
mtt ve her vakitki guzel oyun
larmt unutturmu,tu. On be' da-

kika sonra ~ankayahlar kendi
lerine gelmi' ve Gen~lerin ms1f 
sahasma dolmu~ard1. 

Bu arahk Gen~lerin tekrar bir 
hiicumunda sol a~tga gelen bir 

topu sol a~1k Kemal ~ankaya ka
lesine soktu ve giiniin yegane go-

liinii ath. Bu golden sonra <;an
kaya hakimiyeti devam ettirmi~

se de birinci devre s1f1r-1 aleyhi
ne neticelenmittir. 

ikinci devre batlarken ~ok de
falar birinci devreyi megliip biti
rerek ikinci devrede galip ~1kan 
c;ankaya lehine herkeste bir iimit 

vardt. Fakat ikinci devrede ta
mamile Gen~lerin ms1f sahast da
hilinde oynayan ~ankaya, Gen~

lerin on birinin birden miidafa· 
aya ~ekilerek kale oniinden ay-

Knra Kemal bey, bu noktayt 
izah e tmege ba! larken Enver pa
fa, i~in ke ndince malum olan bu 
safh asma fevkalade ehemmiyet 
ver ir bir tav1rla dikkatini arhrd t 
ve Kara Kemal beye yakla~.mak 
iste r gibi masanm iistiine egilerek 
muhatabm m sozle rine kulak ver
di: 

,. iPEK SiNEMASIHDA ~. 
11 Haz.iran pa:zartesi ak~amt I 

saat 9 da 

rilmamalart ve oyunu sert oyna

malart, hakemin bu sertlige mii
saade etmesi, gen~ ve ufak yapth 

- Hakkt, Y akup Cemilin hi.i
kiimet aleyhinde otede beride soz 
soylediginden, bazt propaganda
CIIartn Y akup Cemilin bu hallerin
den istifade ederek kendisini te~
vik ve tahrik ettiklerinden ve hat
ta bu tetvik iizerine sulhu miinfe
rit yaptlmak maksadile Y akubun 
haz1 kimselerle Meserret otclin
de topland1gmdan, akh tam olmt
yan Yakubun ne soyledigini bil
mediginden ve fuka kumandanh
gma tayin edilmediginden miite
essir olarak hiikumeti devirmek 
istediginden fUrada, burada bah
settigini size anlahyor .. Oyle degil 
mi pa~am? .• Hakkt size hun Ian 
soylemedi m i? .• 

Enver pafa, muhatabmm soz
lerini tastik edecek tarzda ba~m1 
1alhyordu.. Kara Kemal bey de
vam e:tti: 

- Bunun iizerine H akb size : 
« Yakubu bir memuriyete tayin 
edin!» d iye rica ediyor .• Siz de 
Yakubu ~agtrdmtz, biraz tekdir 
ve nasihat ettikten sonra goniillii 
miifrezesi te1kiline m~mur ettiniz! 

Alaturka konser 
Tanburi DURRi bey ve 

arkada§lan tarafmdan 
Fiatlar: 50- 75 • 100 kuru~, 

(246)-

MDzayede ile aatl, 
1934 Ha.ziramn 8 inci cuma. gonn 

saat 10 da Beyo~unda Ayazpa~amn 
en a~~smda Dolmababc;eye inmiye 
ba~lamadan sagda !>On sokakta Ekselsior 
apart1manmm it tisalindo \ am aparttt· 
manm S numarah dairesinde mevcut 
ve ovvolce kumandan Soldatiye ait 
olan mozeyyen el<'yalar mtlzayede sure· 
tilo satilacaktlr. Aynala.n tek mil Gravo 
olup inco Grave kristal plaklarla mn· 
z&yyeu en son model emsalsi7. blr ye· 
mek oda takm11; 11 pan;ahk knbik pek 
;.arif ktrmiZI bir salon ta lnm1; asrt po· 
miye lu1 kom: ·1e srur mOteaddit salonlar; 
me,hur rcssam Tottinin 2 adet yagh 
boya rcsimleri; hayli beyaz maden 
kristonu vo sair pan;alar; 42 pan;.adan 
mnrekkep kristal sizilo su takum ik1 
emsal iz Jngiliz karyolnlan 6!) par~ada.n 
mnrekkep saks tabak tak1m1; 144 pan;ahk 
me~hur krupp fabrikasm1u Qatal l)l(;ak 
tak1m1 kutuda; Amerikan mamulatl c;elik 
defter clolab1; blO blan vcsair vazolnr 
m:rl elekLrik lambalan; ~au1 i~i mozaik 
c~yalur <;aprnst tclli demir \arc;en~Ji me~ 
llur Hing .A lman piyanosn Anadolu 
ve Acem hnhlan pPy ~nrcnlerden l OOde 
26 tcm.nat ahmr. Sati~ peJtindir (239) 

c;ankayhlarm gol ~Ikartamama
sma sebep olmuttur. 

Bu devre c;ankaya tamamen 
hakim oynad1g1 halde neticcyi de

, iittiremiyerek stftr - bir magliip 
olmu,tur. 

Neticenin boyle olmasma rag
men 1933 senesi birinciliklerinde 
~ankaya ilk defa yenilmi~ bulun
maktadtr. 

Bu sene on rna~ yapm1~ ii~ be
rabere ve bir maglubiyet altt ga
libiyet kazanmtt ve 25 puvan 

alarak Ankara birindsi olmuttur. 

Ankara fild maGiarr 
Bu cuma Ankara ,nt ma~lari 

bathyor. Kliio murahhaslanmn 
huzurile ~ekilen kura neticesin
de yaptlacak miisabakalart a~agt· 
ya tarihleri ile yaztyorum: 

1 - Ankara gi.icii - l ttifak spor, 
2 - Altmordu - ~ankaya, 3 - Mu
haflz giicii - Gen~ler b irligi 8 ha-
ziran, birinci oyunun galibi ile 

ii~iinciiniin galibi 15 haziran, ikin
cinin gal ibi ile diger ma~m ga· 
libi 22 haziran. 

7 Haziran 1934 

Leblebi Mehmet B. diyor ki .• 

"Zeki golleri illi kendisi 
atmak istemezdi , 

Leblebi gen~ 
• • 

n1~1n 

ya~Inda futboldan 
ayrild1? 

Lehlebi Mehmedi, Galatasara, 
ym ve Milli taktmm bu eski met· • 
bur sag a~tgmt tammayan spor- • 

cu pek azd1r. inceligi ve tekni
gt nisbetinde temiz ve favulsuz •' 
bir oyun oymyan Leblebi, hir za
manlar, futbol yJldizlanmtz ara
Sinda pek parlak bir mevki ka
zanm•~h. 

Fakat ne yaz1k ki, Mehmedil\ 
sag a~1k mevkiinden almarak 
Galatasaray takLmmda, sag icr; 
merkez rnii•hacim ve bazan da mu• 
avin mevkilerinde oynahlmast, 
bu emsalsiz sag a~tgtmtzm yerini 
yadrrgamasma sebep olmu~tur. 

Leblebi Mehmet, pek gen~ ya
smda futbolii terk etmiAtir Ge· 
' T • I 

~en giin, Ziraat bankasmm el\ 
iist kahndaki lokantasmda yeme
gin tevziine nezaret ederken zj,. 
yaret ettigim Strada, Zeki hak• 
kmda yapbg1m anket arasmda 

· futholden bu kadar gene; ve er
ken ~ekilmesinin sebeplerini de 
aordum, Leblebi Mehmet tees
sufe delalet eden bir tavtrla: 

- Ne yapahm, g~~inme derdi 
cevabmt verdi. 

Leblebinin Zeki Riza hakkm
daki ihtisaslan ve intibalan ,u
dur: 

- Zekiyi ~oktan beri tamrdtm. 
Oyun stilini ~ok severdim. Zeki 
Riza ile ilk tam,mam 1924 Olim
piyadma haztrlanmak i~in Kadt
koyiinde kurulan kampta oldu. 
Birlikte Olimpiyada gittik. ~imal 
turnesine ~tkhk. Bu seyahatlerde 
beraber ayni taktmda oynadtk. 

Benim gordiigiim oyunu itiba
rile Zeki hemen hemen memleke
tin o mevki i~in yeti,tirdigi en 
iyi, en ideal oyuncusudur. 

L&blebiMehmet bey 

ilia kendisi atmak istemez. En 
miisait mevkide gordiigii arkadat· 

Ianna pas verir ve onlarm gol 
atmalarma amil olur. 

- Zekinin ~ekilmesi F ener
bah~e taktmmda hissedilecek mi? 

- Zekinb futbolden ~ekilme
si, oyunu i~in soylemiyecegim -
~iinkii son zamanlarda pas icab1 

olarak durgundu- fakat idaresi ci
hetinden F enerbah~ede bilhassa 

rna~ esnasmda biiyiik bir ho,Iuk 
a~acakhr. Ben samimi kanaah

mt size soyliyeyim: Ben Fener
bah~e taktmmda, Zekinin yerini 

doldurabilecek ve seve seve ar
kada~lan iizerinde otoritesini ku

rabilecek bir oyuncu goremiyo
rum, Ahmet Hilali 

- Zekinin bu kadar muvaffak 
olmasmm sebepleri fikrinizce ne
dir? 

~----------------, Ilk mektepler btlehesine mi"jde 

- Zeki uysaldtr, herkes ile iyi 

ge~inir. Temiz bir arkada~hr. Mu· 
vaffak olmasmm sebeplerinden 
biri budur. Fakat Zekinin en bii
yiik sir muvaffaktyeti oyun es
nasmdaki emslsiz idares idir. Zeki 
gibi bir kaplan pek az bulunur. 
Sonra Zeki, en kii~iik f1rsatla ri 

bile ka~trme.z, onlardan istifade 
etmesini bilir. Etraftnt gorerek 

ve tam zekasile oynar. 

~iitleri de ~ok kuvvetlidir. Ani 
flit ~ektiginden kale i~in her za
man tehlikeli idi. Kaleciye va
ziyet almasma ftrsat ve zaman 
btrakmadan topu ktvrnr ve c;eker. 
Zekinin saha tecriibesi ~ok fazla 

idi. Bu miinasebetle ~unu size soy
liyeyim ki Avrupa turnesinde 
taktmtmtzm biitiin gollerini Zeki 
atmifhr. 

Zekinin diger bir meziyeti de 
feragati nefis sahibi olmastdir. 
Zeki diger bazt oyunculanmJzm 
ananesi hilafma olarak golleri -R 

-
Tarih derslerinizi kolayca ve herkesten 
daha iyi o~renmek iqin alaca~m1z kit:ap: 

Yard1mc1 Tatih 
Hulasast 

124 sahife - yalmz 10 kuru~ 
Satt~ merkezi : 

AK$AM KlTAPHANES! 
1~1, .Ankara caduosl 

Bakrcr Hamm aramyor 
Paralitik bir hamma refakat ve 

hizmet i~in 40 Lira maa~h bir 
bakicl hamm isteniliyor. Ma~ka 
Yenihan 6 Telefon 41677 , a~§am ' 

MILLET I 
Tiyatrosunda 

NA~iT- FAHRi 
Boylcr birlikte ilk 
uofa oJarak 1 lara· 
beler a ilzcli 3 
perdo Ynrycto, 
Kanto vo l>Uctto 

Solo L ocalar 100 - Her yer !!5 , 
Paradi 10 kuru~- (232) 

Z' 
YENi A~ILAN LiSA1 r KURSLARI 

Turk~e, Frans•zca, lngilizc, Almanca, ltalyanca, ispanyolca V. S. 
Kay1t muamelesi ba~lam1.~hr • Meccanen bir tecriibe dersi ahmz. 

1 Hazirandnn 15 Agustosa kada Y AZ T ARiFESl 
Istanbul - 373, isti!dal caddesi Ankara - Konya caddesi 

'-----~---------=----- (23) -181" 



HABERLERi 

~eker ithaldt1 
azalryor 

Harice giden milyonlar 
tnemleket dahilinde kahyor 

Tiirkiyede ~eker istihsa!ata ar• 
tarken, §eker ithalih tedrici bir 
surette azalmaktadar. 927 sene· 
sinde ~eker istihsalata 573 tondu. 
aym sene i~inde dt~aridan 61 
lllilyon kilo §eker ahnm1~h. Bu 
IDiktar ~ekerin kaymeti 13 milyon 
403 bin lira idi. 927 senesinden 
930 senesine kadar §eker ithalah 
aym dereceyi muhafaza etmi~tir. 

930 senesinden sonra teker 
istihsaliih 13 bin tona ~Ikmi!Jbr. 
~eker ithalib 61 ve 63 milyon 
~ilodan 44 milyon kiloya diif• 
IDU~tiir. . 

932 senesinde §eker ithallh 29 
rnilyon kiloya kadar inmi~tir. 0 
sene i~inde da§anya teker paras1 
olarak 3 milyon kUsur lira veril
IDt~tir. ~eker fabrikalara yiiziinden 
10 milyon liranm memleket da• 
hilinde kaldaga gorUliiyor. 

Bugday fiyatleri 
Ticaret bor.sasmda bugday fiat

Jeri 4 kurufla 4 kuruf 30 para 
arasmda seyretmektedir. Anado· 
luda zirai vaziyetin iyi oldugu 
hakkmdaki haberler gittik~e ta· 
hakkuk etmektedir. 

Evvelce de yazdagtmtz gibi 
:I"rakyanm bir ktsrnile, Konya ha

f\'alisinde yagmura olan ihtiyacm zi
rai vaziyet iizerine iyi bir tesiri 
olmamlfhr. 

Mesele kalmad1 
Lastik ve deri ayakkabt 

yapanlar aras&ndaki ihtilaf 
Deri ayakkiabtctlarla, lastik ayak. 

kabt fabrikatorleri arasmdaki mii
cadeleye liizum kalmamuhr Ev-• . 
velce de haber verdigimiz gibi, 
hiikumet ham kau~ugun kilosun
dan 100 kurut resim alacakttr. Bu 
resim, lastik ayakkab1 fabrikator~ 
lerini miiJikiil mevkide buakmtf.• 
t1r. Esasen kau~ugun giimrii.k res
tnile beraber bir kilosu 35 kuru~tu. 
Bir ayakkab1ya 167 g-ram kau~uk 
sarfedilirdi. Bu yiizden listik 
ayakkc btlart, perakende piyasa· 
da 120 kuruta satmak kabildi. 
Son resim karfismda lastik ayak· 
l:abt fiatleri artmJthr. 

Amerika cumhur reisine yeni 
saiAhiyetler verildi 

V a~ington 5 ( A. A. ) - Ayan 
IDeclisi, reisicumhura ticaret mu· 
kaveleleri yapmak ve giimriik 
resimlerini tadil etmek salihiyetioi 
\'eren kanunu kabul etmi~tir. 

MUhim bir boks maGI 
• Londra 5 ( A. A. ) - lngiltere 
llnperatorlugu ~ampiyonlugu i~in 
Yap1lan 15 ravuntluk bir ma~ta, 
agar saklet jak Peterson, ~imdiki 
'tampiyon Len Harveyi yenmi~tir. 

en Harvey, 12 nci ravuntta ringi 
terkedi p, dovii§mekten vaz ge~· 
llli§tir. 

t lki heroin ka~ak~ISI 
Heroin lta~ak~thgt yapan Celil 

:\'e ~iikrii isminde iki kiti yaka· 
lall.maf, adliyeye vel'ilmit-tir. Bun· 
lar hakkmdaki evrak yedinci is
tintak daireeine havale edilmistir. 

R:::- • 

Hergon blr ata s6z0; 

.... -............. ____ .. _- ...... --

~elyuskin heyeti 
reisi Moskovada 
Profesor Schmidt biiyiik 

merasimle kar§alandi 
Moskova 6 (A.A.) - ~elyiiskin 

heyeti seferiyesi reisi profesor 
Schmidt Moskovada fevkalade 
hararctli bir surette kartllanmt~· 
br. On binlerce kiti bayraklarla 
siislenen istasyonda ve sokaklar
da kendisini gormek i~in toplan· 
m•thr. 

Askeri bir miifreze selam res
mini ifa etmittir. 

Sovyet • Leh hududundan Mos
kovaya kadar biitiin giizergahlar· 
da amele heyetleri, Celyiiskin ka· 
zazedelerinin kurtartlmalart mii· 
nasebetile sevin~ tezahiirab gos· 
termifler ve memleketine donen 
Schmidti tebrik etmitlerdir. 

Biitiin gazeteler, bir ~ok ilim 
te,akkiillerinin selam ve tebrik 
telgraflaran1 ve tahlis iJ.lerini ha· 
tarlatan makaleler nearetmekte· • 
dirler. 

Kurtartlanlari himil bulunan 
Smolensk vapurunun 7 haziranda 
Vladivustoka muvasalahna inti
zar edilmektedir. Bunlara Vladi
vustokta, Kabaruskta ve Vladi
dustoktan Moskovaya kadar bii
tiin yol iizerinde hararetli istikbal 
merasimi yaptlacakhr. 

Kazazedeler Moskovaya husu· 
si trenle geleceklerdir. 

Harp bor~lar1 
lngiltere tediyatta 

bulunamiyacagJnt resmen 
bildirdi 

Vatington 5 (A.A.) -lngiltere 
sefareti bat-katibi, hariciye miis· 
tetat M. Philipse bir nota ver
mittir. Bu notada lngiltere hiikU
metinin harp borcrlarma ait her 
tiirlii tediyatt tehiri zaruri gor
miit oldugu bildirilmektedir. 

15 haziranda vadesi gelecek 
olan bor~larm yekunu 261.791.011 
dolardtr. Burada ingilterenin bu 
karart ittihaz etmesine sebep ola
rak kumi tediyatta bulunsa bile 

gene kendi.sini taahhiidiinii ifa. et· 
memi~ milletler meyamna ithal 

edecek olan Johnson kanunu gos
terilmektedir. 

Almanya altm esasm1 
buakacak mf? 

Paris 5 (A.A.) - Daily Te· 
legraph muhabirinden: Gazetele
rin son ne,riyatma iptina eden 
umumi kanaate gore Almanyamn 

• bugiinlerde altm esas1n1 terket
meai kuvvetle muhtemeldir. 

Mali mahafil, Sarre meseleai· 
nin vaziyet iizerinde fevkalade 

miieasir oldugunu ve enflasyonun 

neticeyi tamamile degittirebilece
gini iddia etmektedirler. 

Amerikada bir i§tial 
Norman - Oklahoma (Ameri~ 

ka) 5 (A.A.)- I~inde nitroglise· 
rin bulunan iki kamyonda infilik 
olmu,, 7 ki~i olmii§tllr. 

GtJNON MESELELERI 

------------------Fransada kanunu 
esasi deli$tlrilecek 

F ransa~a son seneler zarfmd~ ~ok 

mi.inaka~alara sebep olan bir mesele 
vardu: Kanunu csa.side degi~iklik ya• 
p1lmas1, reisicumhura ve huk~mete da
ha fazla salahiyel verilmesi meselesi .•• 

Bugun· F ransada hemen her {!eye me· 

busan meclisi hakimdir, mebusan mec· 
lisi mi.irnkabe ile mukellef oldugu halde 

hi.ikumete hemen hi~ bir te~ebbi.is im· 
kam buakmamaktad1r. Bu yi.izden kn· 
lb.ineler ~nk stk degi~iyor, devamh bir 

~alt~maya imldin ha;nl olmuyor. 
S_on zamanlarda bu vaziyet herke.sin 

gozune batzm~. her tarafta 1slahat Iii· 
zumundan bahsedilmege bn~lanmHfhr. 

Bittahi nerkesin istedigi tslahat kendi 

di.i~ncesine goredir. Bugi.inkii meclis te 
intilhap kanununda baz1 degi~iklik ya
ptlmastnl istemektedir. 

Bir ka~t giin evvel mebusan mecli· 
sinde 8()$)'alistler bu meseleyi ortaya at• 
mll!lar ve intihap kanununda degi~iklik. 
yaptlmasmt istemi~lerdir. Bu munue· 
hot1e ba~verltil M. Doumergue &Oz ala· 
rak ktsa, fakat kati bir nutuk irat et• 

rni~tir. Ba~ekil nutkunda demi~tir ki: 
cMeml~ketin biiyi.ik bir ekseriyetinin 

hiikumette 1slahat yapllmasma taraftar 
olduguna kaniim. Bu hususta kati soz 

milletindir. Zamam gelince millet sO· 
ziinii s<iyliyecektir.::. 

Ba~ekilin bu sozleri her tarafta bu· 
yi.ik "f?ir ehemmiyetle kaqnlanm1"hr. Ba,. 
vekil bu suretle meclisin dagthl]llaSJ ve 
yeni intihap yaptlmasJ meselesini or· 
taya atmt~hr. Yalmz bu hususta za• 
man -ta(Yin etmemi~tir. M. Doumergue 
mebuslara, ekalliy~tte kahrsa mecliai 
dagallmaga te,ebbi.is edecegini anlat· 

rnt~sr. 

~ir zamanlar boyle bir duflllince Fran· 
sada hi.iyi.ik bir heyecan uyandtnrdt. Hal. 
buk.i bu defa tahii telakki edilmi~ir. 

Vaziyet, ~ok uzak olm1yan hir zamanda 
hiikumette tslalhat me~elesinin -ortaya 
attlacagtnt gostermektedir. 

1"aksim stadmda: 

M1s1r veliaht1 

M1s1r veliahtt prens Faruk rad· 
yoda halka hitaben ilk nutkunu 
soylemi§tir. Resmimizde gen~ 
prens mikrofon onUnde gorUnUyor. 

Bir Leh heyeti geliyor 
Y alunda Jehrimize bir Leh he

yeti gelecektir. Heyet Wilno da
riilfiinunu profesor ve talebele
riDd~ miirek!keptir. Heyet azast 
tiir~e bilmektedir. Burada kon-
feranslar verecektir. · 

EY aahibinin geziti.; :;; Mlaafire hayarbdar r .•• 

T ARAMA DERG/Sl 

Tiirk medeniyet dili 
(Hamle) ler ile kurulacak 

Dil kitapllllri okuyunuz. 
Bu makalemi yazmadan evvel 

:(Antoine Meillet) nin (Bugiinkii 
Avrupa ve diller) kita:bm1n mu· 
kaddimesini bir daha kantttrdtm. 
Dillerin mefhum ve mahiyeti hak· 
kmda halkt bilgilemek en biiyiik 
~azifedir. 

Son on b~ sayfadan ba.kamz ne
ler ~duyor: 

Daha kitabt ac;:ar a~maz mu· 
kaddimenin basmda: . 

1 - Di~ ne yaparsan o, olur-. 
N~nemasz.na hakim olan ,ey 
onu konu,anlarrn iradesidir. . 

2 - Dilin degifmesine her fert 
az veya ~ok mukavemet oder. 

Fakat fertlerin, bilhassa bazi 
fertlerin irade ve istirellll tarzlart 
ve tarza intibaplar1 daima miies
sir olur. 

3 - Dilde cemaatlarm ihtiyaci 
hi.kimdir. Bu ihtiya~lar1n en mii· 
essil'i po)etJikadtr. 

4 - Halkm miistakbel siyaseti 
ne olacag1 keffedilebilse, dilinin 
de ne olacag1 evvelden anlattla· 
bilirdi. 
5- Dil ne~viinemasmda (mo

<la) dahi miiessir olur. 
6 - Bu asLrda mantak ananeye 

galiptir. Fakat ikisinin de riit· 
beten tayini laztmdar. 

7 - ~ok eskiden kelimelerde 
aakh bir kuvvet var, denirdi. Y a
Zl111'Sa bu kuvvet diifmana ge~er, 
denin:li. lnsanlar uzun miiddet 
huDlm icrin yazt: gibi hayati bir 
feye diifmandalar. 

8 - Eski kii~iik kii~iik Yunan 
milletleri yazarlardt. Fakat ikin
ci bir hata: (Leh~e) lerden poti
tika yapttlar. lndiraslarma sebep 
oldular. 

9 - Dil i~timai bir miiessese
air. Fakat lui~ k:uvvetinin i~ti· 
maiyah aniyen nastl degittirdigi 
mali'imdur. 

10 - Millet kiitlesi, dil kiitle
sidir. 

Herkes ikinciye bakar, bininci
nin ne oldugunu soran yoktur. 

Avusturyaya par~alarken, yedi 
millete <legil, yedi dile ayarda· 
la.r. 

11 - Diinya ne kadar medeni 
ye sosyalist olsa, dil memleket 
mefhumuna hakimdir. 

12 - Agraire (zirai) politika 
yapmaga mecbur olan memleket· 
lerde, arazi tevziatt .i~in kayliiler 
arasmda biiyiik leh~e farklara gO
zetmekten ba~a pratik esas bulu
namamtttlr. 

13 - Medeniyet yiiriid~e bii
tiin diinya kiiltiirleri birletecek, · 
bare farka kalmtyacakhr. Yalmz 
ail farkl kalacakbr. 

14 - 0 vakit bu dil fark1 befe· 
il"iye~e nutl ka.rtalanacak:br? lyi 
mi, fena rna? Bu bir strdrr. fstik
balin slrndtr. Bunu dii,iimnege 
daha ~ok vakit, beteriyet i~in ~ok 
ders almak pek ~ok teyler lazimdir. 

Bu 14 madde yazamn geliti ile 
·(Wilson) un 14 prensibine don· 
dii. Fakat maksadun bu maka
lenin serlivhasmdan anlatthr. Ak· 
denizde garp Tiil'klerinin mii.stes
na vaziyeti dolay•sile bu dil, diin-
ya medeniyet yarL!ftnda zaman
la, isttlahlarla, feklini degiftirmit• 
tereddi etmit bir dil olmamahcbr. 

Y akmd·a yirmi milyonu bulacak 
olan bu k:iitle bir dil ile konutur, ' 
L~ biT yen:le Tiirkler aras1nda 
Anadollu terciiman iatemez. BOy-

le tek dil konuvan, hars dili ve ana 
dili tek bir dil olacak olan bahtl· 
yar memleketler azd1r. Memleke· 
timizde Turk dilini (standardi-
ISe) etmek bu sayede ~ok kolay· 
dt.r. 

Saniyen ~unu bilmeli ki, yaz1 
cli'Li ve 11ttlahlar da, bak•lmaz.sa 
bir rnilleti maarif itlerinde ikiye 
ay1ra!»ilir. 

Y ani (kontakt, kurp-sirkiii, ka-
nafizasyon, vites, rezistans, !?arj, 
hoparlor ... ve sair~) gibi kelime
ler, icatlarla beraber balk i~ine 
ginnemelidir. Cabuk ~buk kar
tlhklarmL bulmak ve tesbit etm~ 
!aznnd1r. 

<1yle ( dil i~timai bir miiesse· 
sedir, hamle ile olmaz, evoliisyo
na tabidi~) diyerek otunnak, (de .. 
vekufu aslam goriince kafasma 
kuma sokarmif.) katiyen caiz de
gildir. 

~ocukluk etmiyelim. Her keli
me ( elektrik, g~~am, kilometre) gi .. 
hi degildir. 

Dil husutunda korkulacak fey 
var, korkulmtyacak fey var. Ham .. 
Ie ile karttlanacak teyler gittik~• 
Mze sokuluyor. 

Bence dilimizi tedvin hamlele
rine dehtetli ihtiya~ vardar. 

(Dilde otol'ite olmaz) diyenler 
benim hemterim degildir. 

Bu zeYat iyice dii,iinmuyorlar. 
Bilikis hamle ve otorite olmazsa 
bir fey olmaz. 

Y abanc1 s.Ozler:in muzLT olanla'
rt siiratle yasak edilmdi. Mek· 
teplere, matbuata talimat verilme
li. lkinci dil kurultaymdan bekle
nen budur. 

Bizim dil hareketini muz1r bir 
felsefe ile kartihyanlar kitaplari
n• koltuklarman altana ahp ken· 
dilerine y edikulede oriimcek agm-
dan bir afiyan yapabilirler. Eifel 
kulesini tercih edenler de or.aya 
giderler. 
. Ha~an Tiirkiiz, ibize tiirk~e ge
re'ktir! lkinci dil kurultayamn en 
biiyiik vazife£i (bilgi sozleri) nin 
plamm kurmakh'r. 

Koyu tiirk~enin bir Hint-Avru• 
pa dili oldugu anlattlmifbr. Bir 
ka~ misal: 

Erk (kuvvet) = latincede ve 
Keltikte (rex, rix, rigor, regie). 
oldugu anlattltm~ttr. 

Kar (otlak) = almancada (ac• 
ker), rumcada (Agros), latince
de (Aarr), oldugu anlatilmlfhr. 

Stgt:r (bakariye, bovidee) 
rumcada (Tevros, stevros), arap! 
~a (sevir), almanca ve gotikte 
,(Stier, Stiur) oldugu anlaftlmtftlr. 

Etrek (kafgaTCa ktrmlZt), Hint~ 
Avrupacada (Erythro, rot, red) 1 

oldugu anlaftlmt~hr. 

Mor (deniz rengi)", Keltikte ' 
(Moor), diger Hint-Avrupacada, 
(Mar, mara mer, yani deniz) ol· 

dugu anlatalmtfbr. • .. 

( lnnak, Revma, rhume) hep hi~ 
tum kelimelen:lir. 

(Diri, tiri (canh) = deer, thier, 
therios, yine hep ht$111n k~lime
lerdir. 

Misaller doludur, burada her
kese der.s verecek degilim. ve mali~ 
sadun bOyle ~yler, diitiinmeden, 
:a:shlah olsun .demek degildir. Mak~ 
sadtm dil bilgisi i~in alaka uyan
dumakbr. 

(Devami 11 inci sahifede)' 

Dr. Saim Ali 
Ord. Prole•or, 



NELER OLUYOR? · 

Amerlkada emnlyetl 
umumlye dU$mana 

lkl haydut 
:Amerikada iki .,ahis emniyeH 

umumiye diitmam ilin edilmitti. 
Goriildiikleri yerde derhal vurul· 
malan i~in reisicumhur tarafm
Cian umum memurlara tebligat ya• 
pilmrfh. Bunlardan biri Dillinger 
isminde bir haydut ve digeri Bon
nie isminde bir ktz hayduttur. Bu 
ktz ile dostu Barrow timdiye ka· 
dar on iki katil ve banka aoymal[ 
ve insan ka~trmak gibi cinayetler 
ile maznundur. 

Ge~en kanunusanidenberi bii
tiin Amerika zabttasi bu ktz bay
dudun pefinde bulunuyor. 

Mis Bonnie agzmdan eksik ol
mtyan iri sigaras1 ile methurdur. 

Bu k1z haydut ile dostu Louisi
ance hiikumeti dahilinde Sailes 
koyii civarmda Teksash nit.ancJiar 
tarafmdan vurulmustur . • 

Nahiye miidurii haydut ktz ile 
#dostunun burada bulundugunu 
haber ahr almaz ni~anctlar ile bir
likte yolda pusu kurmu,tur. 

Ktz haydut ile arkadafl 85 mil 
aiiratle hareket eden bir otomo
bilde goriilmii~lerdir. Pusunun 
oniinden ge~er iken nitanctlar 
yayhm alef. a~mttlardtr. Haydut 
ktz ile arkadatt kucaklarmda bir 
mitralyoz bulunduruyorlardt. Er
kek birdenbire olii olarak tlii~

mii,tiir. Fakat ktz vuruldugu hal
de rovelverini kullanmaga vakit 
bulmuttur. Att1g1 kur~unlar kim
seye isabet etmemi~tir. 

Ktzm kuvveti kesildiginden 
mitralyozii kullanamamtf.hr. Oto
mobil idaresiz kalarak son siirat
le gitmit ve nihayet yolun kena· 
.rma t;arpmttbr. 

Otomobilin i~inde bir ~ok tii
fek ve miihimmat bulunmustur. . 
Ktz haydut diri olarak tutulsa idi 
yaphgt cinayetlerden dolay1 362 
sene bapse mahkfun olmas1 icap 
edecekti. 

' -
Apandisit ameliyah iGin tayyare 

ve torpito ile doktor 
Metbur Amerikan mUbarrirle

rinden William Robinson, zevcesi 
ve yegeni ile beraber, ufak kot
rast ile ge~enlerde bir deniz seya
hatine ~tkmtthr. Bu $eyahat es
nasmda Galapagos adalart civa
rmda iken birdenbire apandisite 
tutulmuf, ve derhal ameliyat ol
masi icap etmit.tir. Bu vaziyette 
telsiz telgrafla yard1m istiyen mu
harrir i~in, bin mil kadar uzakta 
olan"'Balbaodaki Amerikan bahri
ye kumandam, derhal buyiik bir 
tayyare ile, doktor, basta bak1c1, 
ve acele bir ameliyat icap ederse, 
derhal yaptlabilmesi i~in icap eden 
vesaiti gondermittir. 

Hastanm vaziyeti sthhiyesi, ken
Clini tayyare ile ahp bir hastaneye 
gotiirmeye miisaade etmezse di
ye, ayni zamanda, gayet siiratli 
bir harp gemisi olan bir torpito 
mubribi derhal yola ~Jkarblmtf.• 
ttr. Hasta tayyare ile ahnamaz
aa, torpito muhribi ahp karaya 
getirecektir. 

Istanbul kadasfro memurlar1 
KaramDrselde 

Karam.iirsel 3 - Istanbul vili.
yeti kadutro memurlarmdan kuk 
kitilik ibir kafile cuma giinii Ka
ramiirsele gelmitler ve (K1rabmet 
oglu) ~fligine misafir olmu~lar· 
dtr. 

Misafirler ~ok iyi vakit ge~ir· 
mi, Ier ve ~iflikten avdetlerinde 
~aramur.selde bir miiddet ,daha 
gcunitlerdir. 

murrezea1 te une memu etUDlZ' • 

Memleket haberleri 
Muda~yada kOy bayra~t 

Yukanda k3y bayram1nda temsil Yeren Halkevi menauplar1 temsil loyaEetile, aagda aeyyar aahne 
oniinde bekliyen koyliiler, ortada bayram yerinde balkan aevincioden coprak zeybek oyunu oymyao 
85 yaflnda Bekir oglu Ismail ve Mudanya Halkevi idate beyeti ve komite azalarmdan bir lnama 
( Ortada Halkevi reisi R.fla. iki tarafmda temsil beyeti azastndan lamet. Hatice hantmlar, soldan ikind 

koycnlnk komita reisi Raif bey ). •taiJda Dere koylOler bayram yerine gelirke ve k6ylliler 
giirqleri seyre hazarlamrken. 

. Mudanya 4 - Mudanya halke
vi tarafmdan ge~en cuma giinii 
hir koy bayramt tertip edilmit· 
tir. Bayrama dort bin koylii it· 
tirak etmittir. Yoriik Ali koyiin
de yaptlan bayram ~ok eglenceli 
ve istifadeli olmuf.tur. 

Cuma giinii erkenden hususi 
trenler kasaba halkuu Yorii.k Ali 
istasyonuna gotiirmii~tiir. Buraya 
civar koylerden de binlerce balk 

Gonene su geldi 
Eleklrik i~i temmuza 

kadar bitirilecek 
Gonen ( Hususi ) - 4 sene 

evvel sab1k belediye heyeti tara· 

ftndan muayene ettirilerek i~ile
cek bir au olan c;akmak bay1n 

suyu ~etmelere salanm1fbr. Her 
ne kadar T erkostan adi olan eski 

suya ilive edilmiise de, ~e~me· 

Jerde aaatlerce bekliyen halk bu 
iften memnun gorunuyor. 

Elektrik i~ioin halli temmuza 
barakalmtibr. Fakat, bu tarihte 
de bu meaele hitmit olmayacaga 

benziyor. <;iinkii heniiz elektrik 
merkezi tesbit edilmi§ degildir. 
Yeri yurdu belli degildir. Motor 

meydanda yok. Ka blo ve sair 
malzeme mevcut degil. Y aram 
aenedenberi yap1lan i§, 400 aga~ 
direkten 175 inin dikilmi1 olma· 
s1dar. 

Salihiyeltnr ve i~ten anlayan 

zatlar, 15 temmuza kadar bu itin 
bitmiyecegi kanaatindedir. 

gelmif, koyiin Cumhuriyet mey· 
dana tamamen dolmustur. Bura-• 
da miizika, davul zurna ~ahnmtf, 
at yarltlara, kotular yapllmlf, zey
hek oyunu oynanmtt-hr. Bir ara
hk halkm sevincinden ~ok nete· 
lenen 85 yatmda Bekir oglu Is
mail aga kalkarak bir delikanh 

gibi zeybek oyunu oynamttllr. 
Meydantn bir kotesinde balke

vinin "Seyyar sabnesi kurulmuf, bu-

6tinende inzibat ve asayil 
Gonen 3 (Hu· 

susi)- 3-4 sene· 
dir memleketi
mizde bulunan ve 
giizel idaresi ile 

kendisini balk• 
sevdiren jandar· 
ma kumandana 
yuzbat• Ibrahim 
bey, en ufak 
Yakalara bile ken· 
disi takip etmek· 
te ve fenahga 
hi ~ b i r suretle ·~---~ 

meydan verme- GGnen jandar• 
mektedir. Bura· ma kumandana 
da bulundugu Ibrahim bey 
mliddet zarfmda i~lenen biitiin 
val(alarm failleri yakalanm1~hr • 
lstibdat zamamnda e~kayahktan 
bizar olan bura balk• on senedir 
biiyiik bir huzur ile ya§amaktadJr. 

Malatyada feci bir kaza 
Malatyada Gollu magarada feci 

bir kaza olmu~, bir kadm koca
sile berabr. Gollii magara tepesine 
ttrmanarak ta§ toplarken yak1lan 
kayalar alhnda kalarak feci bir 
suret~e ezilmi~ ve clerhal olmUitUr. 

rada temsiller verilmistir. Halkevi . 
koyciiliik fUbesinden muallim 
Hilmi bey giizel bir nutuk soyle-

mif. ve ~ok alkttlanmttbr. 
Mudanya halkevinde esaah bir 

~ahtma aoze ~arptyor. Dort ay 

i~inde bir ~ok tubeler a~tlmtf, iki 

spor tak1m1 tetkil edilmif, kiitiip· 

hanesinde binden fazla kitap top
lanm•tbr. 

A~iretler 
Vekalet yaylaya ~tkan 

a~iretleri sordu 
Ziraat vekaleti, lzmir vilayeti 

baytar miid.iiriyetine bir tabrirat . 
gonde.rerek mayt'S aya zarfmda 
Yorii.klerden ~adtr halkmm ~e ne 
kadar bat hayvanm yaylaya ~tk
bklarmt sormuttur. 

lmnir baytar miidiiriyetince ya
ptlan tetkikat neticesinde albnlf 
iki ~ad1r halkmm yaylaya ~1kttgt 
tes:bit edilmit ve hunlarla hera
her de, 2688 koyun, 12,352 ke~i, 
1059 deve, 4619 s1gtr, 254 beygir, 
187 merkep ve 168 kopegin yay
laya gotiiriitdiigu anlattlm•• ve 
ziraat vekaletine bildirilmittir. . 

lzmirde bir ayda evlenenler 
May1s aymda lzmir ve Kar~t· 

yaka evlenme dairelerine 115 ~ift 
evlenmek i~in miiracaat etmi§; 
bundan 69 ~iftin nikah merasim
leri yaptlmt~, dort ki~i feragat 
etmi~, iki ki~inin de mtiracaatlar1 
kanunsuz goriilerek reddedilmi~tir. 
Ge~en senenin aym aymda 97 

~ift evlenmi~tir. 

t.. 

.J' MOTlJR VE TAYYARE 
\. .. ------------ ~-, 
MotorsUz tayyare ile 

225 kilometre 
25 maytata Almanyada Ludurg' · 

Hofmann iaminde bir gene;, mo-
1 

~orsiiz tayyare ile 225 kilometre 
mesafe u~muttur. Hofmann hi~ tc 
bir rekor yapmaya niyeti olma· 
Clan, vakit ge~irmek i~in havaya 
~ddtgi halde bu iti yapmttbr. 
Gen~ ~ucu, bir kere 100 kilo- J 

metre u~rak Darmstadt t-ehrine 
kadar gitmif, orada tayyareaini · 

I 

trene koyarak, geriye yani Schu- t 
' vazwolddaki Hornigsrindeye don-
' miittiir. Bundan sonrasm1 kendi&i 

foyle anlabyor: 

Geriye dondiigiimiiz vakit sa-
1 

bah iyice yaklatm•th. Olii gibi 
yorgun bir halde, tayyare mayda
nmdaki kuliibelerde yatag1ma ya 
tacagtm s1rada bir batka seyya
hm gelip yatmlf oldugunu gordum. 
0 kadar derin hir uykuda idi ki 
uyandtrmaya ktyamadtm. Hava da. 
agarmaya ha~amtfh. Bir arkada· 
ttmla beraber dt~fl ~tkarak 
riizgi.r vaziyetini tetkik edelim 
dedik. 

0 kadar miisait riizgarlar ha, ... · 
ladt ki, aaat 11 oldugu vakit. da-

• l 
yanamadtm. Tekrar u~tum. B1r 

giin evvel de u~mut ve gecesi hi~ 
uyumamtthm. Buna ragmen mii· 
6ait riizgardan istifade ederek ki'
sa zamanda 1700 metreye kadar 
yiikseldim. Ve Baden-Baden isti
kametinde u~maya batladlm. Fa· 
kat aittik~ uykusuzluk, yorgun· . 
luk ve a~h.k duymaya bathyordum. 

Bir zaman sonra alhmda Brans• 
bach ismindeki kii~iik koyii tam· 
dtm. G~en hafta buraya kadar 
yani 140 kilometre yer u~mu,.tum. 
Y ere 50 metre kadar yaklatmt,bm. 
Bir orman iizerinde yiikselen ha- 1 
va cereyanlarma tesaduf ettim ve 
1500 metreye kadar yiikseldim • 
Fakat saat 14 sularmda oturdu
gum yerde i~im ge~mif olacak. 
~iinkii gozlerimi a~lli•m vakit, 
kendimi tepe taklak yere diitmek· 
te buldum. ~ok korktum, fakat 
hemen tayyareyi zaptedip diizelt· 
meye muvaffak oldum. Bu anda 
yere 200 metre kadar yaklat
mttbm. 

Gii~liikle kendimi tuttum, ve 
biraz daha yiikaelerek bulutlartn 
arastna girdim. Hi~ bir yer gor .. 
meden u~yordum. Bu arahk uy .. 
ku bir daha bashrd1. Makine tek .. 
rar bat apgl olmuf, ve ben de ka· 
famt duvara ~arpmtttm. Oy!ece 
uyandtm, tekrar diitmekten kur• 
tuldum. Bu sefer, bir daha uylm· 

ya dalmtyay1m diye, 1shk c;ahp ~31'1' 

kt soylemeye hatladtm. 
Bir muddet iyi gitti, sonra gene 

i~im ge~mit. Bu sefer de makine 
taklak atarken uyand1m. Biraz ' 

sonra albmda hiiyiik bir tehir gor~. 
diim. Ger~i 100 metre yiiksekten 
uc;makta oldugum i~in daha ileri• 
lere gidebilirdim. F akat arbk uy• ·. 
kusuzluktan hi~ halim kalmad1g1 

ic;in bu f.ehrin tayyare meydamna 
indim. Buraat Niimberg tehri imi•· 
Demek ki 225 kilometre u~mu

fUm. Gece uyumut olsaydtm, o 
gun 300 kilometreden fazla uc;a
bilirdim. Y ere iner inmez ilk itiJJ' . 
hir giizel uyumak oldu. 

Muhaftz gDcD bisiklet~ileri 
Karaman 5 (A.A.) - Muhaf1' 

gUcii bisiklet~ileri bugiin saat 
15,30 da Karamana gelmi~ler ve 
15 kilometre uzaktan piyade alaya 
ve idmao yurdu bisiklet~ilcr~, klUp 
ve alay miimessilleri tarafmdan 
~ok samimi bir surette kar~tlnn• 
ma~hr. Yiiriiyfi~ anzas1z ve gtizel 
olmu§tur. 



7 Hazwaa IteM Safrife 7 

zu7w zilidA' sa 
~ ""' .,_ ·= ,.. 

«ULUDA<h MANiLERl ~ 
Uludaga ftkta bait, 
Diinya sanki bir tabak. 

~ 
Camlar, daglar orttJ11, 

:: 
GoiJere vermif yanak. 
Uludaida kesis VlU'. 

\• . . 
,: Birbirini sevmif var. )I'' 
I, Murat lt~fu•a inip, 
1. Bak gor ne giizel if r.Jar. 

Murat tap yar ta.,a. 

( Sevginin ayar lafl. li 
1: Sevip sevilmiyorsan1 

Oraya ~~k sar fCJft. 

z. v. 
- Dikkatli bakm, ikinci ve li~uncii sahrlan okuyabiliyor musuauz? •. ... _, -- -e ce !!!!I ....... cc~· ~L ~- ~ofor inek sagtyor .• 

Saat I 
Gece, ~ok ge~ vakte kaclar ei· 

lendiler. 
Ahbabmtn evinden ~tkb, kendi 

evine gitmek iizere yola koyuldu. 
Her halde vakit ha;yli ilerlemi.s . 

olacaktt. Y ollarda kimseler yoktu. 
Birdenbire mer aka diistii: . 
- Acaba saat k~? 
Saati yoktu. Goziine, kaldtrtmm 

bir kofesine lriirilmut- bir serseri 
ili,ti. Y aklafh ve sordu: 

- Hem~erim saat ~? 
Adam ~gruldu, saatiai ariycir

Dtuf gibi cebine el att1, bir rak1 ti· 
tesi c;.~kard•, ltalan raktyt panna.· 
iile ol~tii: , . 

- lki parmak kaldtgsna gore, 
.ia"baha daha iki saat var. Demek 
ki, '-imdi saat dOrt ... 

Saat sahiden de dorttii! 

Yemek 
Birinci se~e - Bir saattir bu 

at1n kuyrujunda De yapayorsun? 
ikinci ser~e - Sacak yemek 

'ekliyorum. --- --
Brilll.it 

- Y '*ltu, kar gibi ·~lara var
dt. Bit taoe kalmaml§ .• 

- Tabii birader, bu sacaldara 
gormiyormusun, bu stcaga kar 
dayamr ma? .• Erimittir. 

- lmdat I . • Kaaada hlrmz 
var .. 

Baifrma hanam , kasada 
nihayet bir fey var, diye sevin I 

Tembih. 
Hakim huzuruna 

''kartldl. 
Reis sorclu: 
- Kagnananrzr 

oldiirmii~siiniiz? 

- Evet efendim, 
/akat kabalzat benim 
degi/, karrmm. 

- Neden? 
- 0 giin sokaga 

:QI 
I 111'~ 

- Hi~ golge yok. 
- Buyuk, babamao sakah 

altmda oturahm. 

intihap 
Merhum Ahmet Ha,im ihtila

linde, Y akup Kadri beyin mektup
la yapllgz teklil alkr,larla kabul 
eclilcli. 

Htq~,.i sevenler bir: «Ahmet 
Hcqimi se1.1enler cemiyeti» ltur
Jular. 

Bu cemiyet~, ihtilald~ bulunan
larla, Ht:~fimi secJiJJeri halde bu· 
lunamryan bir ~ol. tloatu ciza yc

z.ldt. 

Haber a1JajUJRZ41 gore, «Ahntet 

H t~tfimi HVenler» f:entiyeti ...... 

ml hiitipligme ,Ur Y alaya K#rtH~l 

bey intihap etlilmi,tir. 

I Ba.! .. I 
Cemal Re,it bir taraftan piya· 

no c;ahyor, bir taraftan da, piya
noyu esniyerek dinliyen birine 
baktyordu. 

Bitirdikten sonra bir ara o :zata 

yaklath: 
- Piyano ~almam1 begenmedi-

niz zannederim. 

- BiJakis ~ok begendim. -~ 

- ~ halde ~aldtgtm par~alar 
Lotunuza gitmedi? 

- Bilakis, ~ek giizel par~a1ardJ. 
- Peki, neden bea ~aldak~a 

esnediniz ?1 
- Musiki sevnten~ de ondan .. 

~te Cema.lin ftabnna bu gel
memi,ti. 

- Nasal olsa yann sabab gele
ceksin, zabmet edip anahatan 
alma .• 

- Haytr, yann aktam gelecegim. 

z s~ •an au 

lfa.sihat 

- Babanaz milyoner, siz yepne 
varisiaiuiz, nasal olur da aizi sev· 
cfigime inanmar.umz f.. 

Rejisor, lilimde ii~iincii derece

Je bir rei eyrtryact~k ola11 lnza, ro

liinii 6in Jtere taril etti. 

Krz bir tiirlii anlatalam anlamr-"" 

yar, o ,.lamadtk~a reiiaor ainirle
Riyor, haylurzyor, lrtzryerdu. 

Nihayet luz hidJet etti: 

- Amma da yapbnrz, dedi, ben 

goriindiigiim lctltlar aptal degilim. 

Reii•or giildii: 

- Bir h ek•ikti. . . 0 zt~man 

yeryWzijntlelft yedi ~yibin •eki

%inci.i olurdun? 

Deli divaoe derler goriirlerse pe!;inde, 
GoniUmiiD eo aevdah ~agmda, ate~inde, 
Aslisine vurulmut "Kewe•,. gibiyim bugiio, 
Saoa bakao pzlerin ton rakibiyim Hpo .. 
0 yanar daglal- gibi, yaaoaaktayam derinden, 
A~kJm& ~mek ~in talutall i~lerilulen .. 

V adana her dakika bektemekteyim i§te, 
a 'li~~~ 

Heni mahrum buakma, her geli~e, gidi.tle .. 
r -Ateo~leoeo bu a~ka kuvvetlendiren sensin, 

Barak glRel ba~h baou el de begeasin •• 
Buaa sea de iaa, ki el hasetle begenir, 
E11 aoe•od. .evtlliiler, sevi"mi§lerdir deoir .• 

Zt-Ye 

I I 

~eiDJiun I 
Biliyorsunuz, Sovyet ihtilalin

deo sonra, beyaz Ruslar diinya· 
nsn dort bucagma dag1ldtlar. Her 
biri, bir if tuttu. 

Burada da, sokakta keman ~a
lan ve boyle bet on para tophyan 
Ruslar tiiremitti. 

Bunlardan biri bir giin Balata 
gitti. Y olda durdu ve keman ~al
maga ha,ladJ .. 

Halk etrafana halka oldu. 
Adam yar1m saat keman ~aldllc- ' 

tan sonra fapkasmJ ~tkardt, her· 
kesi dolaf.h. 

Metelik veren olmadt. 
Bunun iizerine k~manci giilere1C 

'apkasmi ha,ma giydi. 
Biri yaklafh ve meralka sordu: 

- Menun goriiniiyorsun? 
Kemanct sahiden memnundu, 

giiluyordu. Ve sorulan suale 8iile. 
rek cevap verdi: 

- Tahii, f&pkami elimden kap. 
ttrmadigtm i~in memJWaum! 

Yok 
-Garson? 

- Efendim. 

- ~kerin yok mu? 
- ~kerim yok amma, hastalfji 

- $u clfioyada ~ok acayip hay
vaalar var. Meseli cfeve, alb giD 
alta gece h~bir tey l~medea 
~ab1abiliyormuJ 1 

Bapr 
Gen, misafir Ira. 

n 1m Ia beyefendinin 
oturduklan oilaga, 
biraz sonra be_qe/en
dinin kansr ile kii· 
,iik ojlu girdl. Mi. 
safir hamm ~ocaja 
apmelc istedi. 

Annesi: 

- Hanzme/endigi 
op, dedi. 

Opmem. 
Nege? 

'rkarken hana: "An
nem ugagor. Eger 

Yiiziine sinek lconar

sa sakm ugandtrma, 
ol d(i ,.;; tl~rl dedi. 

- Hayatta camm stktltyor 
haoamefendi.. Rubuma bir et 
arayorum .. 

... Bir e~, ld baaa dost ols&JO, 
yolda, otSUD.. Hiddetimi ya· 
btbrsna. 

:.. Elioizio altLoda boyle Liri I 
yok mu? 
-Ver amma param ~~k~amayor. 

... Sahibi, istedigim tekir ke· 
d1yi he~ liradan a~aga ver
miyo:-•• 

Biraz evvel ha
bamt toktJtladtjl gi
bi beni de tokatlan 



Fakat ~ocugun ebeveyni bona raz1 olmami§ ve onlar1n 

Filipinli bir gencin de kalm ve 
kzsa bir kuyrugu var. Bu bir 
iakma kuyruk degildir. Anadan 

dogma boyledir. 
Son posta ile gelen ingiliz ga

zeteleri Londrada muvaffakJyet
le yaptlan bir ameliyattan bahse
diyorlar. Fakat bu muvaffaktyetli 
ameliyat, tngiltere bp ve ilim ale-

. minin memnuniyetini mucip bir 
hadise te~kil edecegi yerde hila

. kis a}imlerin pek camm SikiDif ve 
onlan adeta bir sukutu hayale 
ugratm1~. 

Ameliyat kuyruklu dogan bir 
~ocugun bu fazlahgm1 kesip at
maktan ibaret! Bunun alimlerce 
can s1kan ciheti, ~ocugun babast• 
mn ve ·annesinin kuyruklu olarak 
doktorlarm ve alimlerin nezareti 
altmda ya~.amasma m\,\saade et• 
miyerek behemehal ameliyatl yap• 
brmlf olmalandJr. ~iinkii alimler 
istiyorlarmif ki Hintte, Hindi ~i
nide ve Filipin adalartrun baz1 

Bu da. Hindistanda ya~tyan bir · 
kuyruklu ~ocuk. f;ocugun biinye 

terekkiibu tam ve s1hhati 
yerinde imi3_ 

•• • 'W 

1srar1 uzer1ne f;Ocuga 
ameliyat yap1larak 
kuyruk kesilmi~tir. 

Sagda : lnsanm bel kemiginin bir maktal ve Franszz Hindi 
kuyruk sokumunda izleri kaybolmu~ kemiklerin ~inisinde 72 ya~~ 
yeri. - Soldo : insan dogrr.adan evvel kagbolan lannda bir kuy-

sekiz dokuz kadar kuyruk kemikleri ruklu t;ocuk 
yerli kabilelerinde.arastra tesadiif srhhati yerinde bir de k1zlari bu-
edilen kuyruklu adamlar gibi bu lundugunu bildi·riyor. Kuyruklu 
~ocuk ta Londrada gozleri oniinde olarak dogan ~ocuklar vakast, pek 
buyiitiilsiin ve bu suretle bu hilkat ender meydana gelmekle beraber 
acubesinin ya~ay1~ tekamiiliinii hi~ goriilmemit bir hadise de de-
iyice tetkik edebilsinler!... Fakat gildir. Mazbut olan ilk vaka 1684 
bunca tsrarlara ve bir ~ok feda- te goriilmiittiir. 0 sene Danimar-
karhklara ragmen ebeveyn bir tiir- kada dogan bir ~ocugun da kuy-
lii buna raz1 olmamtflar... rugu vardt. F akat bu ~ocuk ecit 
~ocugun arkasmda sallanan biicii' bir teydi ve ~ehresi yiiziine 

kuyruktan maada biitiin uzvi te- bakiiam1yacak derecede ~irkin ve 
tekkiilii tam imi~ ... Sthhati de ye- korkun~tu. Bu hilkat acubesi do-
rinde imi!f.- Bu cihetle vaktinde gar dogmaz olmiittii. 
ameliyat yap1larak bu liizumsuz Daha sonralar1 buna benzer va-
cihetin tehlikesizce ortadan kal- kalar olmuttu, fakat bunlar ekse· 
dutlabilecegini ogrenince baba ile riyetle arka kemiklerinin fena bir 

Soldan saga, yeni dogmu~ hir magmun, bir insan ve bir orangotan 
yavrusunun ayni nishette go'sterilmi$ fJiicutlan 

( Pro/esor Schultz' in bir krokisinden) 
anne, ~ocuklarmm biitiin hayabn· j t-ekilde taazzuvundan ileri ~elmif 
da <druyruklu adam» diye yata· I hadiselerdi. Bu tarz vakalara he
~amasi i~in ameliyatt tercih etmit· men her bin doguttan birine te· 
ler ve bir hafta kadar hastanede aadiif edilebiliyordu. Boyle te~ek-
kalan ~oougu kuyruksuz olaraJC lriilleri kusurlu dogan ~ocuklar 
ahp evlerine gotiirmii~ler, pefle- diinyaya sag dahi gelseler pek az 
rini btrakmtyan gazetecilerden yaftya..,iliyorlardt. 
~ . .,. kalarm1 kurtarmak i~in tie bin Halbuki kuyruk te~kkiilii tam 
hile ile nihayet izlerini kaybeHir· oldugu kadar diger te~ekkiilleri de 
mege muvaffak olmu~lard1r. yerinde olan ~ocuklar daha nadir 

~imdi bu vakadan kalan yega• diinyaya gelmekle beraber bunlar 
ne habra, bu ~ocuktan kesilen ve hayatlann1 idame edebiliyorlar. 
Londra bp mektebi miizesinde Zaten hepimiz annemizin karnm-
tet;hir edilen ,7,5 santimetre uzun· da iken kuyruklu imi,iz. Viicuda 
lugundaki kuyruktur. gelitimizin bep·nci haftasmdat 

Bu garip vakayt nakleden gaze. meydana ~1kan bu kuyruk yavaf 
te, ebeveynin s1hhatleri: yerinde yavat kii~iiliip kayboluyor ve ~o-
oldugunu, hatta bet sene ka'dar ev• cuk 'doimazdan evvel diier uzuv
vel diinyaya normal ~kilde geleil lara miinkalip olu~Jt bir izi kal-

Ku~iikkuyu (Umumi muhabiri
mizden) - Ayvac1ktan buraya 
atla gelmekten ba~ka ~are hula· 
madliD. Evvelce bu yoldan oto
mobil ile ge~menin imkam yok
ken bu yol otomoillerin ge~me

sine miisait bir hale konmu~tur. 
Bana refakat eden malmiidiirii 

~iikrii, fabrikator Ahmet Nured
din ve orman memuru Ismail Hak
ki beylerle saat (18~) da Ayva
ctkhlarta veda ederek yola ~llk

trk ve ak~amrn karanhklarmda 
tepelerin iizerine hrmandtk. Y ol
larda biilbiillerin nagmelerini din
line dinliye ~mhk bir ormamn 
i~ine daldlk. Biraz sonra altli!l bir 
tep.si gibi ufuktan ~ehresini gos· 
teren yuvar lak ay kar~tmtza ~tkh . 

ve o-rtahga daha bir ba~kahk gel
di! In yok, cin yok! Y almz biilbiil
lerin hazin ve bi!luri llakirtllarl 
i~itiliyordu. Mehtaph bir gecenin 
bu emsalsi:z musikiisi bizi meste· 
diyordu! 

Epeyce ge~ kalmtl}hk. Bir an 
evvel Kii~iikkuyuya yeti~mek i~in 
atlanmtzl siirmek lazrm geliyor· 
du. Fakat benim hayvan kalp ve 
k1yafetine ragmen -rok aksi ve bi
~)msiz bir mendebur idi. Bir tiirlii 

yuriitemiyordum. Malmiidiirii ~iik

rii bey kendi ahm bana vermek 
iutfiinde bulundu. Kafilede yap.tx-
ihm1z bu tadilat sayesinde 
hep birden ko,uyorduk. 

Klr kahvesinde 

arhk 

Biraz sonra (Kaya aga~h ~e~
me denilen bir su batmda dur· 
duk. Buras1 bir ku kahvesi imif. 

l·iyerek denize dogru aktp gidi· 
yorduk! Bazt kere biribirimizde~ 

uzak dii~iiyorsak ta arkaya dog· 
ru hagtrarak sesle irtibah muha:. 
fazaya ~alJJ~Iyorduk. 

Sahilde 
Kafilenin ba~1 denizin gorun· 

dugiinii miijdeledi! Biraz sonra 

miibarek deniz hir giimii~ tepsi 
gibi oniimiize serilmi~ti. 

Y artm saatlik bir mesafeden 
sonra Ku!fiikkuyunun elektrikleri 
goriindii. Hava o kadar herrak 

idi ki yerlere igne dii~se bulmak 
ka.bil oluyordu. Bana otomobil 
seyahatinden daha zevkU g-elen 

bu yiiriiyii~ arhk nihayet bulacak 
d.iye kederleniyordwn. 

Filhakika bu s1rada kasa· 
baya girmif bulunuyorduk. Ar
hk sad ona gelm·i~ti ki biz atlar

d.an indik. Herkes kim oldugu· 
mlll:Zu anlam.B.k istiyordu. 

AtlarimiZ fabrikator Nureddin 
b-eyin mah idi. Bizi rahat~a geti· 
ren bu sevimli hayvanlar ahula
rma ~ekildiler. Biz de fabrikanml 
milsafir odalarma ~ekile·rek gii
zelce bir uyku ~ektik. 

Sabahleyin 
Nureddin heyin yiiksek misa· 

firperverliklerile her turlii esba
bt istiraha!timiz te•min edildigin

den kendi evimizde .imi,iz gibi 
hi~ bir s1kmh ~ekmed~k. Hep be
raber fabrikay1 gezdik. 

Burada son sistem vasttalarla 
zeytin'Yag1 ~tkanld1g1 gihi, diger 

Bizden ba,ka ii~ het yolcu daha bTafmdaki fabrikada da neft ve 
arkamtzdan geldiler. Kahveci Ali ka.tran istihsal olunmaktadtr. Bu 

aga meydanda yoktu. Sesi kuvvet
lilerden birisi onu ~ag1rd1 ve mut
laka gelmesini temin i~in (yirmi 
kada,r yolcu geldi) dedi. Ali aga 
onnanlarm yapraklarmt hi~Irda
tarak geldi, atell yakarak bize kah
ve!er pitirdi. Aarkada.lllar heybe
lerindeki yiyecekleri ~Ikrdtlar. Bii
yiik bir i11tiha ile kahvalh yapbk 
ve kahveLerimizi i~erek gene yo
la revan olduk. 

iki miihim maddeler ~Iradan ~tka• 
rllmaktad1r. (;am kiituklerini k1sa 

ktsa keserek iistiivanevi buyiik 
kazanlara a.flyorlar. Bu kazanlar 

atef go·rmeden tst·hhyor, tebebhii• 
rat borulardan g~erek diger bir 
kazamn i~ine neft halinde topla• 

myor, diger tarafmdan da akan 
katranlar ba,ka bir kabtn i~~ne 
doluyo~. Kazan1n i~inde kalan 

komiir mahrukat olarak ocaklarda 
yakthyor. 

Yapraklar aTasmdan siiziilen 
mehtabm goniillerimize verdigi 

Turkiyem·izde neft ve katran rnetelerle tarkxlar s.Oyliyerek ba~-
yalmz burada ~Ikanlmaktadtr. afag1 bir yoldan dereye dogru 

indik. Hayva.n1aTtmtz serinde Ne.ft ~ok faydah ve seyyal bir ma-

muttastl kotuyorlardt. Dereye in- yidir. Lekeleri pkarmak i~in bi
digimiz zaman zeytin onnanlart rebirdir. Ahmet Nureddin oeyle 
i~ine gird.ik. Arllk diiz h~r ara· birader.i Hasan beyi bu muvaffa· 
zide ve sayLSIZ zeytin aga~lan kiyetlerinden dolayt tebrike ~a· 
i~inde gene biil·biil seslerini din- yeste goriiriiz. Ragzp Kemal 

-IIIIIUIIIIIIIIIIIIItllllllllliiiiiiiiiiiiUIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUHIIUIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIII-

mlyOr. Diinyamn uzak yerlerinde de 
Halbuki bazan cenin bu ink1la- kuyruklu insanlan~ bulundugu ri-

bt her nedense yapamadigl i~in vayetleri pek eskidenberi alimler 
~ocuk, biyoloji ve patoloji alim- arasmda soylenir. Bu rivayetlere 
leri i~in hayreti mucip bir harika gore Filipin adalarmda ve - orta 
feklinde diinyaya geliyor. Afrikada kuyruklu insanlar var-

Bu garip vakay1 tetkik eden mttJ. Son zamanlarda Filipin ada-
Londra tip cemiyeti mecmuast di- larmdan bir kii~iik odada dola,an 
yor ki: bir Amerikah seyyah boyle kuy-

insa.nlar•da zuhur e<len kuy- ruklu bir yerlinin resmini ~ekme-
ruklar umumiyetle kahn bir deri ge muvaffak olmulltur.» 

ile kaph lif halinde, adelesiz ~ekil- W ashingt~:mda Kameji enstitii-
de, i~indeki kemiklerden eser bu- sii profesorlerinden Dr. Schultz 
lunmuyor. Hatta doktor Ross Ha- Scientific Monthly mecmuasmda 
rison bundan yedi sene kadar bu meseleye tern as ederek: «Ha• 
evvel kuyruklu dogan bir ~ocu- yatm ilk giinlerinde, cenin halinde 
gun dogu~undan dort hafta sonra iken kuyrugunu liaybedeu insan, 
ameliyat yapmlll ve kuyrugu al- vikwdunun bu istihalesini hir guruJ 
mlt,tl· Ameliyat yaptlmazdan ev- ile telakki edebilir. Fa kat kuyru-
vel ~ocuga g1das1 verildik~e bu gunu kaybeden mahluk yalmz in· 
kuyrugunu iki tara fa oynatarak san · degildir. Biiyiik maymunlar· 
memnuniyetini bildirdigini ~ir dan bir ~ogunun da kuyrugu yok• 
~aerinde yazmitbr. l\J.!» diyor. 
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Sinema 
haberleri 
lf Alman y1l· 

d u J a r1 n dan 
Mady Christi· 
ans Hollivuta 
bareket etmit· 
tJr. Iyl lngilizce 
konu,an bu 
artist Wicket 
Won an ismin· 
de bir filim 
~evirecektir. 

Jf. Lilian Har
veyin bu yaz 
Berline gele
cegi ba ber ve• 
riliyor. Artiatin 
Almanyada bir 
filim ~evirmeai 
i b t i m alinden 
bahsediliyor. 

Jl. Harp ia· 
minueki Fran· 
11z filmi Al
manyada artis· 
tik filimlerden 
aaydm1~ ve ver· 

glden mns
tesoa tutul
masma ka· 
rar veril· 
miotir. 

Hollivutun gen~ YJldtzlartndan Jeanne Parker tatll zamanla• 
nna kimilen plajda deniz banyosile ie~lrlyor. 

* Liane Haid, Hermann Thi· 
mig ile birlikte Viyanada bir fi
lim ~evirecektir. 

Constans Bennett Holllvutta 
Yenl ~evrllen Moulin Rouge 
HlmJnden dlger ,bir s " nneae 

Yeni sinemalar 
Yaln1z diinya vakaJa
rtna ait filimler ~ok 

ragbet goriiyor 
Seali filim ~akbktan 

aonra diinya haberlerlne 
ait filimler her tarafta 
biiyiik ragbet gormege b'as• 
lamifbr. Bu yiizden Avrupa ;e. Blalklet merak• 
Amerikada yaln1z diinya haberle- ltSI blr ytldtz : 
. . Jean Howard 

r rtm gosteren sinemalar a~IImttbr. ~========--=-~ 
Bu sinemalar giin ge~tik~e daha 
kalabahk oluyor. Ilk zamanlar en 
miihim vakalar gosterilirken tim
di ehe~miyeti ikinci, ii~iincii .de
recede olan vakalar bile gosteril· 
mektedir. 

Diinya haberleri gosteren sine
malar bilhassa Pariste ~ogalmali
tadtr. Ge~en hafta Pari~te bu tarz-

da yeni bir ainema daha a~tlmit· 
tar. Bu sinemayt Petit Parisien ga
zetesi a~mJtbr. 

Fransada giindelik gazeteler 
sinemaya fazla ehemmiyet verir
ler. Sinema sahifelerinden batka 
hemen her gazetenin ~tkardtgt bir 
sinema mecmuast vardtr. 

Son zamanlarda gazeteler hirer 
sinema da a~tp if,letmege batla
mitlardtr. lntransigeant gazetesi-

nin sinemast ~ok muhtetemdir. Bu· 
rada en yeni filimler gosterilir. 

Petit Parisien bildigimiz filim
ler yerine diinya ha.berlerine ait 
filimler gosteren sinema a~mag1 

muvaftk bulmuttur. 

Y eni sinemanm ~ok rag bet go· 
recegi anlatiimaktadtr. 

* Scvimli Alman y'lldtzJ Camila 
Horna ameliyat yapiimifbr. Ar
tist $imdi nekahat devrini ge~ir· 
nektedir. 

Bir korku 
Charles Boyerin kar1s1 
bo~anmaktan korkuyor 

Methur Franstz artisti Charles 

Boyer bir ka~ ay evvel gen~ aine

ma artistlerinden Pat Patterson 

ile evlenmitti. Bu izdiva~tan aon• 

ra gen~ artist birdenbire yiiksel

mit ve yild•zlar suastna ge~mittir. 
Stiidyolarda her yild•zm husu• 

ai bir odas1 -.ardtr. Pat y1ld1z olun· 
ca kendisine evvelce Marion 

Nixona ait olan oda verilmiJtir. 
Marion Nixon bir ka~ ay evvel bo
tandJgl i~in )?at Patterson bir tiir
lii bu odaya girmek istememittir. 

Diger taraftan Charles Boyer, 
evvelce Jeanette Gaynor ile Lydell 
Peckin oturduklar1 evi kiralamtt

br. Halbuki bu iki artist te ge~en
de botanmttlardu. 

Pat Patterson bu tesadiiflere 
bakarak kendilerinin de yakmda 

botanmalarmdan korkmaktadir. 
Acaba bu korku babl itikatlara 
inanmak neticesi midir? Yoksa 
Hollivutta a1k s1k goriilen botan

malardan bir tanesi i~in daha: 
Jimdiden zemin mi hazarlan1yor'l 

Garip bir kap1! 
Kilidini a~mak i~in ii~ 

saksifon Hiz1m! 
Amerikada son zamanlarda 

haydutluk vakalan ~ogalmt,hr. 
Haydutlar bilhassa sinema yt}dJZ• 

Ianna musallat olmu,Iardir. lpti
dalan yalmz kadm ytldtzlarm el· 

maslanm, paralartm as.trmakla . 
iktifa ediyorlard1. Sonra ~ocuk 

ka~trmaga, ftrsat bulurlarsa erkek 
artistleri de daga kaldirmaga ba~· 
lam•tlardtr. 

Bu vaziyet karll1smda biitiin ar
tistler s1k1 tedbirler almttlardtr. 
Hepsi bir ka~ bekc;i tedarik et· 

mit, kaptlarma kilitler koydur· 
mutlardtr. Buna ragmen kimse 
kendini emniyet i~ind~ gormiiyor. 

En garip tedbiri «Ben bir pran· 
ga ka~agrm» filmin.de oynamlf 
olan Paul Muni almu.hr. Bu artist . 
evinin etrafm1 yiiksek ve dikenli 
tellerle oriilii bir parmakhkla kap
latmttbr. Buradan kimsenin atla· 
mastna imkin yoktur. 

Artist yalmz bir kapt a~brmtf• 
tJr. Bu kapt garip bir surette kilit· 
Ienir. Kilidi a~mak i~in ii~ sakso
fonun gelip son perdeden ~almasi 
laztmdir. 0 zaman kapt kendili
iinden a~1hr! 
0~ saksofonun giiriiltiisii evde

kilerin hepsini uyandtracagmdan 
hi~ bir hustzm bu yolda bir tec
~beye giritmiyecegi muhakkakhr. 

* Pariste «Bin frankhk bank
nob> isminde bir filim ~evrilecek
tir. Filimde bir ~ok Franstz artist· 
leri rol alacaklardir. * Gloria Svanson yakmda Na
poleona ait bir filim ~evirecektir. 
Bu filimde artist Josefin roliinii 
yapacakhr. 

Sahif~ 9 

Constans Bennett Amerlkad£ 
yenl ~evrilen Moulin Rouge 

fllmlnde 

* Methur Franstz artisti Gaby 
Morley «Arhk ~ocuk degiliz! » is· 
minde bir filim ~evirmeg ba~la· 
mttllr. 

Holllvutta y1ldJzlar araamda erkek kayafetile gezmek modasl 
Herliyor. Resmimizde Mvroa Loy ~·k bir erkek k1yafetilo· goriinuyor. 



.Sahife let 

SA RAY ve BABiiLiNi ievuzo 
Yazan: SULEYMAN KANI - Tercnrne, iktlbas hakkt mahfuzdur Tefrika No. 298 

Mahkemeye ~ ba§ka bir kad1n 
getirmi§ler,' i§ anla§Ihnca .. 

Mahkemede cereyan ettigi 
Aventiyar hanmun zevci Miiniir 
paf8. taraf.ndan bana anlahlmJf 
olan !\U hadise muhakemenin ne 
gibi ~erait altmda cereyan eyledi
gine bir delildir: 

Aventiyar hamm diye mahke
me huzm·una yii.zii ortiilii, e lleri 
eldivenli bir hamm celbedilmi~ti. 
Bu hanrm Abdiilhamidin valide
ligi Presto kadm efendinin daire
sinden birisi idi. Miiniir beyin ha
remi o giinlerde basta balde ya
takta yatmakta idi. Bu kadm mah
kemede agzml a~lp soz soyleme
ge ba~ln, ha,Iamaz damat Mah
mut pa,anm: 

- Ben A ventiya-rr tanmm! Bu 
kadm o degildir. Yalanct ~aliit 
nasal dinlenir! 

Diye bagumas1 iizerine kadmm 
"fadesinin ahnmasma devam edilme
mi,, ve d1~.artya ~!kanlmasma lii
zum goriilmiit, sonra bu salite ,a
hit hakkmda bir muamele ve tah
kikat icrastna bile tevessiil edil
memi,tir. 

t,in bu safhast ikinci me~ruti
yetin ilanmdan sonra Cemile sul
tanm oglu Celat beye -atfolunan 
bir makak ile gazete aiitunlarma 
da ge~mi,ti. 

Zaten istintak ve muhak~me es
ft{lsmda vaki olan yolsuzluklar 
saym.llkla tukenmez. Muhakeme
nin nasal cereyan ettigi hakkmda 
zamarun ~azeteleri saraydan ne 
talimat almi~.lar ise o yolda kalem 
yiiriittiiler. ' 

Mahkemenin birinci reisi Sii
ruri, ikinci reisi Hiriltoferidi efen· 
diler idi. Miihtedi Bokemyah Emin 
efendi ile Hiiseyin bey ve Tevfik 
ve Tall for efendiler de a~altklar
de. bu!unuyorlaTda. Abdullatif bey 
miiddeiumumilik vazifesini ifa 
eyliy<»rdu. 

Miitteiiimlerden Sultan Murat 
ile validesind~n, Arztniyaz kalfa
dan, tzmirde mevkuf Miiterc'im 
Rii,tii paf&d&n m~ada on bir kifi 
Yrldtz mahKem~ine «elirilmi,ti. 
Mithat pa,a karakOIIianenin bir 
odasrnda atka muliafaza alhna 
ahnm1~h. 

Mabeyinci Rag1p bey ite saray
dan tayin olunan bir ka«; ki,i miid
deiumum1nin yananda, adliye na
zua Cevdet pap reis ile muddei
umuminin arka:;mda konulmus . 
bir yaldazh sandalyada bulunu-
yorlardl. Mahkemeyi dinliyebil

mek, ancak dagthlan biletlerin 
ltamillerine nuip olalJilecekti. 

Muhakeme tafsilabnt y4zacak 
degilim. Merak edenl&r bunu Mit
hat pasanm (Mirah hayret) iifdea .. 
takip edehilir~r. 

[ Abdurraliman $-etef ve tbniit~ 
min Mahmut Kemal beyler Tal'ih 
enciimeni mecmuasmm 83, 84, 
86 numarah niishalarmda Abdii
li.zizin oliimii hakklnda ii~ makale 
netreylemitlerdir. Fakat her ikisi 
katil veya intihar hakkmdaki 'up
he ve iddialart tesbit eylemekle 
iktifa ederek hi~ bir cihete hii
kiim vermemitletdir. 

Bu miihim davada bas~aten ka
til taraftarlarmm serdeyledikleri 
deliUeri ve iddialan ben bu ii~ 
makaleden iktibas ettim.] 

Bu arada somadan mey<lana ~·· 
kan hazt noktalart da ziKredeyim: 

Abdiirrahman ~eref bey eski 
banka memurlartndan miitekait 
Nuh efendinin ifadesini kaydedi
yor. Bu ifade de ,udur: 

Nuh efendi Abdiilazizin vefab 
sabaha Ortakoy iskelesinde vapor 
bekliyor. Camiin arkasmdan bir
denhire kadm ~aghgt kopuyor; 
yiizlerce kadm hep hir ag1zdan 
figan ediyor, sesleri ayuka ~tkt

yor. Nuh efendi ~.a~Inyor; ne ol
dugunu anlamak i~in bir arkada
~ile cami nhhmma dogru yuru
yor; Feriye dairesinin carnian 
3(\:tlmi~, kafesleri kalkm1~, her 
pencereden bet, on kadm feryat 
ile tutam, tutam sa~lanm yolup 
bali~eye atmakta, iist, ha~larml 
part;alamakta olduklartm goriiyor. 

Bu manzara ile hayret i~inde 

ta,trmi,. kalmtt iken ~' he, da
kil<a ge~meden be~ ~ifte kaytkla 
Hiiseyin Avni pata dairenin rth
trmma yanaflyor, i~eriye giriyor, 
sesler kesiliyor, pencereler kapa· 
myor. 

Nuh efendi bundan Hiiseyin 
Avni pa~amn katli tertip ve za
manma tayin etmit o]dugunu, bu
na gore yahsmdan hareketle vak
tinde yeti~.mit bulundugunu istid
lal ediyor. Yoksa sesler ifitilmiye 
baslad1ktan sonra Pasa limamn-. . 
dan F~riyeye ii~ bes dakika zar-, 
ftnda gelmeg imkan gormiiyor. 

Bu hikayeyi ben de bizzat Nuh 
efendiden dinlemi~tim. 

Nuh efendinin bu ifadesi o giin 
Huseyin Avni pa,amn yamnda 
bulunaa Veliyiiddin paf&Dm ifa
desile taban tabana z1tttr. (1iinkii 
VeJ~yiiddin paf.& Hiiseyin Avni 
pa.antn sesl~ri duyduktan sonra 
hareket ettijini soylemi,tir. 

Abdiilaziz katledilmis ise bu-. 
nun ic;in Sultan Murattan istizan 
edihftit elmak ihtimalini diiftinen 
AIJdiiwahman ~ref bey bit de 
Sultan Murat aaltanahnda valide 
kaliyast olan Ttbbiye mektebi na
ztn Salih efendiye mfu-acaat edi
yor; Sultan Muradtn ciinun no'be-

tine fiitu~dugu vakit amcasnta 
-dair aj'zllndan bir s-Oz ka~mp ka
c;arrr..a.dtglnt sual ediyor. 

VaH.:h! sultantn favsiyesi iizerine 
Sultan Muradm yanmdan ayrrlmt
yan Salih efendi hastanm amcast 
hakkmda bir soz soylemedigini, 
mHietin hurriyetinden sak, stk 
bahs-ed~r Olduionu, sarayda Ab
diiJizi:tin liatline air soz ititme· 
digifti toyler. 

Mahmut Kemal bey de Abdii
lazizin ma~yin ba!ltitibi olap 
(hallt'a) bualrmtt olan Attf beyin 
Abdiilizizin intihartn~ kani oldu
iu!'u yaz1yor. Ahf beyin (hab
ra) dli vefahn intihar ve~hile ol
duiu kapl oniinde bulunanlar ta
raftndan defatla validesine hika
ye ediJmi~ oldujunu, Arzmiyaz 
(Arzuniyaz) kalfantn da kendi
sine boyle ifadede hulundugunu 
'kaydettigini ita~~ ediyor. 

Hal' ~anasrnda amet~i olan ka
tip Malimut Celaleddin pafa (na
fJa naztrl) Ab,diilhamide takdim 
ettigi hususi arizalardan 'birinde 
(Sultan Azizin Topkap1 sarayt:p.· 

dan gonderdigi tezkereye ceva
ben Sultan Murat taraftndan ol
mak iitere Mithat patanm kuJ'fun 
kalemile yazmtll oldugu tezkerei 
igfaliye miisveddesinin aynen ve 
leffen takdim olundugu) bildiril
mi~tir. (1) 

Bu tezkeresindeki ( tczkerei ig
faliye) tabirile Mithat patamn 
Abdiilazizi igfal ile hir dame du
~.iirmek kastinde o1dugunu ima 
etmek istiyen Mahmut Celaleddin 
palla (Mirati bakikatinde) Abdii
Iazizin maktulen vefat eyledigine 
hicr te taraftar gorunmez. 

(Arkast var) 

[ 1 j 'J.'Mih enCti tnenl mccmuasmda 
( Hallrai .A t1f) makale~inJe Ibnilemin 
Mahmut :Kemal bey. 
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Radyo 

7 Haziran 934 per~embe 
1stanbu1 18,30-19,20 plak ne~riyah, 

19,20-19,30 ajans haberleri, 19,30-21 
Turk mu~~ki ne~riyat1. ( Komenc;e Ke
mal Niyazi bey, ut Hayriye hantm, Az
mi bey, Muzeyyen han•m), 21-21,30 
Selim Srm bey taraf1ndan konferans, 
2 I, 30-22,30 stiidyo caz heyeti , stiklyo 
tango orkestras1. 
Va~ova (1414 m.) - 18,15 pl&k, 

rni.isaliabe. 20, 15 hafif musiki, musaha
be, 21. 12 teganni lkonseri, 21,50 bal>er
ler, 22,12 ke;nan, 23 Reportaj, 23,15 
dans musikisi. 

Bi.ikre!l (364.5 m.) - 19 Dinico 
orkestras1, 20,35 plakla ¢Don Paskal» 
operast, haoerler. 

Prag (470,2 m.) - 21,40 orkestra, 
huberler, 2 3, 15 plak, 2 3, 30 salon or
keStrasJ. 

Roma {420,8 m.) - 18 hafii te
gannili kon<~er, miisaha.be ve plitkla r, 
21,45 mutenevvi konser, 24 haberler. 

Budape,te (550,5 m ) - 20 kon
ser. 2 I Polydor ve Brunsvik plaklan, 
22.05 gitar konseri, 24 ~igan tak1mt. 

Viyana 006,8 m.) - 20,10 neseli 
musiki ve dans mustkisj, 22,15 haft~nm 
haber icmali, 2 2, 4; aksam haberleri 
2 3, 3 5 piyano ve org mUsameresi, 24,3 5 
dans musikisi. -

8 Haziran 934 cuma 
Istanbul : I 2, 30-1 3, 30 plait nc~n

yat•, 18,30- 19,20 pli.k ne~riyah, 19,20-
19, '30 ajans haberlel'i, 19,30-21,20 Turk 
musikisi ne~riyatt. (Mesut Cemil. Rusen, 
Cevdet, La,·ta Ovrik beyler, Vecihe, 
Nazan F eridun, Nedime hammlar), 
2 I, 20-21.30 ajans ve borsa haberleri, 
21,30-22,30 radyo ~igan orkestras ve 
hafif mu,Jki. 

VaJlOva ( 1414 m. ) - 18,30 plak, 
19,1 S japon ~arktlan. 20,15 dans ko
tosu tarafmdan konser, 21,25 senfonik 
konser, 23,15 dans musikisi. 

Bukre, (364,5 m.) - 19 Matori 
orke"tra~t, 20,209 orkestra, konferans, 
21 koro te~annisi, 21,45 orkestra, 
22,30 orke!"ltra, 23 haberler, 23,30 
plak. 

Prag (470,2 m.) - 20,30 senfo
nik orlte,<~tra. mi.isahai:J'e, 2 I ,30 Opera• 
dan naklen bir temsil. 

AK~AM 
Abone Ucretleri 

Tiirkige 
-

SENELIK 1400 .._ 2700 ~ 
6 A YLIK 750 • 1450 
3 A YLfK 400 • 800 
1 AYLJK 1!0 • 

"'~1934 

t 
.&:NALIK 

Tefrika No. 29 

- Kocan mtsma 

- Haydi lah uzatrnat git ha· 
her ver. 

Garson yukut ~Jkh, biraz son
ra indi: 

- Salona buyurunuz, dedi. 
HaDtm yalniZ d~gil deiil 

mi? 
Dej:il efendim, hemtiresile 

bir odada oturuyorlar. 
- Peki. 
- Odaya buyunmuz. 
- Hay:a-t, s6kakta bekliyece-

gim. 
Akif Ali, yirmi dakika kadar 

1tald1r:umda dola,ll. Neden sonra 
~ad an kaptda goriindii: 

- Bir ~ey mi istediniz? 
Aldf Ali kanstnt tepesinden 

brnagtna sii.zdii: 
- Konu~ak iS>tiyorum amma, 

bura-da degil... Elileme kepaze 
olmtyalun ... Bakrntt ben ~ok so
gukkanhytm. 

-Ben de. 
- Goriiniiyor... Seni ~ileden 

~ikarmak i~in bu laflar kifi de
gil demek ... Fakat aramli'Zda hir 
fark var. Ben aktamdanheri a~nn. 

Sadan son sozii anlamamazhk-
• 

tan geldi: 
- Nerede konu,aeagtz? 
- F enere k:adar uzanalrm. Ora-

Sl tenli.ad~~r. Uzun uzun konu!u
ruz. 

- Kon~acak uzun s&!imiiz 
yok. 

- Bana kal~rsa var. t)yle bir 
vaziyet ihdas ettin, ki her lm
susta, kati surette anla,mamlZ 
laz1m ... 

- Oyle olsun. 
Bir otomohile bindiJer. Y ol 

miiddetince kan koca, tek keli
me konufm3.::hlar. Fenerde oto· 
mobil durdu. Akif Ali, kar1stn1 
elinden tulup indinnek i111tedi. ~a
dan istemedi. ~evik hir hareketle 
atladr. 

Deniz kbYl'sma yi.iriiduler. 
Fenerin dibindeki kayalara 

otut"ldular. Akjf Ali soze ba,Jadt: 
- Dildade med<tuhunu verdi ... 

Bu sabah ta ilk trenle gitti.. 0 sar
h~tm karrslfia ~ocu.klartmt ema
net edemezdim. 

- Bu husu>ta olsun soziimu krr· 

mazsmxz sanmtlihm. 
- Amma sen de bu derece ma

DUi2 fey yapmamahyd1n ... Hi~ 
dagilse ~ocuklarmr Handana 
emanet etseydin. 

- Handan istemedi. 
- lyi ebnii~ ... Analarmtn bt-

rakhgt ~uklara elbette b~kmak 
isteme·z. 
~ad an irktldi: 

- Cocukfan brrakmtyormn. 
- Y a ne yap1yorsan? 
- Mahkemenin kararmt bekli-

yecegilm. Aynhk davasmdan •son
ra, mabkeme elhette ~ocuklan 
bana verecek. 

- Ben razt olursam. 
~adan d~kkatle kocasma bakh: 

- Siz ra:u olursanrz m.1? 

- Evet, ben razr olursam .. Ay-
'l"llmak istiyorsun de gil mi? .. lki 
tarahn da bunu istemesi laztm ..• 
Muhim sebepler olmast laztm. 

- Var. 

- Bu sebepler ancak tamdtk ve 
tammadtidar arasmda dedrkodu 
mevzuu olur, ba~ka ~eye yara
maz... Ben, kart bo~tyan taktm• 
dan degili'm. 

- Amma evlenirsin! 

- Evet, evlenmek ~ereftir. 

- Bence degil. 

Nakleden: SELAMJ lZZIT 

- B~yhude mevzular iizerinde 
miinaka'a etmiyelim. Buraya iyi 1 

niyetle geldim ... Bir kere anla
fahm., .som·a 1hiribirimize istedi
g~mi~i soyleriz ... &,anma davasl. 
a~acak makul se:bep yok. Sana 
ihanet etmedim, •erefli, haysiyetli 
l:Hr insamm, seni doviip s<>vmii
yorum... Sen tuttun, evden ka~
tan. Bana bir mektup birakhn. 
Ben mahkemeye miiracaat ed-er 
ve semn aleyhinde bir ayrtlma 
karar1 alabifirim. 

- tyi ya, ahmz. 
- Eger aynhrsak, mahkeme 

~~uklari size vermez. (;iinkii c;.o-
cuk!ara ll:iakamazsm!IZ. Otuncak 
bir eviniz bile yok ... 

~a:dan ltenodini tutamad1, ht($• 
kumaga ba~lad1. 

Akif Ali ymnu~ak d.avrandr: 
- Bunlari s<iyledigim i~in ku

sura Dakma... S<;yliiyonnn, ~iinkii 
sen malrul ve du,imceli bir ka
dznsm... Karde-t~inin kahahatini 
affetmiyorum diye, nastl evini, 
~ocuklarrm biTalop ka~arsln. 

- Seliebi yalmz bu degil. 
- Evet, ~.Qk yiyorum, ~ok i~i-

yorum. . . BithMSa ~ i~iyorum. 
Bunu senin kafana koymu,lar ... 

- Kimse k:oymad1. Evlendigi· 
nin ilk gecesi sarhoftun ... Ertesi 
sa.hah uyanchgur. zaman, iimitle
rimin, emellerimin inahvoldugu
nu derhal an!adan ... Daha o z:t
man ka901ak, ve bi·r daha eve 
gelmemek istedim... 0 giinden 
bugiine ka-dar ~ektigim 1zttrabm 
farkmda bile degilsin ... (;ok ~ek-
tim Ak)f ... Yaralmym-a, bitJmnim .. . 
Arttk tahammuliim l~almad1 . . . 
Biraz dii,iin, insafh diitiin, haya
bmtzt gozoniine getir. Bana tak 
verec~gin~ erninim... i~te bak, 
i:k defa g5zlerin ya~arrl1. tlk de
fadtr, ki bana sevimli ~oriinii

yorsun. 
A.!kif Ali, goz ya·flartnt geri 

ak1th. 
Omuz silkti: 
- Kadmstn ve&selim! 
Ke11dini biraz daha toplada ve 

devam etti: 
- Sana llarfl ba~it davrandr

gPmt biliyorum. Fakat kabahat 
biraz da senin. Sinirli zamanla
r'llmda fazla uzer.me dii,iiyoi'&11D .. 
Halbuki, biraz dalia yava• davra
nacak olsa.n, her istedigini yapa· 
rrm .. . 

Biraz sustu, 50zlerinin ne tesir 
uyamltrdJglnt anlamak iste~i: 

- Sana soz veriyorum. Bir iki 
mi.ithim i~im var, o iflerim ol
son, soz veriyorum, doktor Hurti
nin dedik!er~ni yapacag1m... 1, 
Fer.handa kahyor. Ferhanla da 
metgul olacagnn. Ona bah~eli bir 
ko,k tutaysm ... Orada beraber 
oturllftfU-z... Te'bdilihavaya gitti
iinizi, i,lerim dolaytsile benim ti· 
d.emediiimi soyleriz... Cocuk do
juDea, niUusa anast babast m-e~"'! 
~hul diy'e kaydettiririn, Dililade
ye veririz. Fel'han onunla istedi
gi gibi me.;gul olur ... Her halde 
bu teliHflerime bir diyeceiin ot-· 
maz ya? 

~adan: 

- Bir diyecegim var, dedi. De
nim •sad-ece uzaktan kocam ola· 
caksn~!'Z. lsmen kocam olacak
smtz. 

-Sen de inat cdiyonun. 

- Kararrm deii,mez ... Si.zinle 
bundan boyle aadeee bir arkadat 

olurum. 
(Arkast varl 
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(Ba~ taraf1 5 i.nci sahifede) 

Ya.zan-: /SKENDER FAHREDDIN Tefrlka No. 7 5 

Siiratle intihap edilece.k daimi 
bir komisyon soz ve mefhumla· 
nnt zaman i~inde, buut i~inde, 
teknik ve aanat i~inde, hatta esa
tir i~inde ve folklorda tetkik ede· 
rek bas1lahni J'iirk nonnasma 
(irabma) &Okarak, kimseye sor· 
maymp, ublahlar1 tesbit ve mek
teplere sokmak li.zmwhr. 

" A gece surath kopek!.. Ben biiyiiciiliik yapacak bir 
adam mtytm? Haydi soyle •• Kimden korkuyorsun.: 

~iurattan mt? Fakat, ben onu da asbracagim, 
anhyor musun?, 

''Hmz1r fellah .. Seni gebertmele 
gel dim!, 

lhrahitu bey padif&hm yanm· 
da.n aynhnca hemcn Cafer aga· 
nm oda~ma gitti... Hiddetinden 
sakahnm telleri dimdik olmu,tu. 

tkinci Beyaz1d1n li.laSl odasma 
yeni gelmitti.. .- -

Yalnnd1 ... f -
· Karam an beyini birdenbire kar-
flsmda s:oriince tattrdl. 

Ibrahim bey kap1y1 kapadt: ' 
- HmzLr fellah .. ! $imdi se

ninle kozumuzu payla,acag•z! 
Diyere'k ltarem agasmxn iize

rine yiiriidii. 
Cafer aga baJima gelecegi da· 

ha evvelden tahmin etmekle be
raber, Kararr.<an beyinin bu ka
dar ~abuk gelecegini ve iizerine 
yiiriiyecek derecede curet gostere
cegini ummaml\)ll. 

- Benden ne istiyorsunuz, be
yim? dedi. Ben padi~ahm eski 
ibir kolesiyim. .. Onun aleyhinde 
ne duyar~am, ne goriirsem derl1al 
kendiaine haber vermege mec
burum. Eger bCiyle yapmazsam, 
giiniin birinde kellemi u~urtur. 

ibrahim bey, harem agasmm 
yakastndan yakalamt~h: 

- Bre al~ak fellah! Benim bii-

yii.di oldugumu sana kim soyle
di? Ben buy:iiciiliik yapacak bir 
adam mcyz.m 

Diye haylnrd1... Karam an be
yi ~ok hiddetliydi. Harem agaai
non yakas1m o kadar !iddetli ~ek
mitti ki ... Caferin r~mleiinin par
-;ast lbrahw beyin elinde kaldt. 
Fa kat, Karaman beyi hiddetini 
yenemiyordu ... I 

Harem aiaaun adamalulh dov· 
rr.•eie batlamtfb. .-: 

Caler aia yalvariyordu: 

- Beyi.m, bana odan1zdaki 
mangalda biiyiilii ~iviler bulun

duiunu Murat zoylemi,ti. Ben de 

mangah aoktiirdiim ve i~indeki 

~·viler:i ... 
Ibrahim bey Arab1n gogsiine 

'basb: • 
- Atet batuna vunnastn diye 

koyduguiT. ~ivileTi ahn:a mal hul
mut mugribi gibi bemen padi,.a-

ba kott-.m, degil mi, gece surath 
I_.. -L? xopox;. 

Cafer aga biitiin omriinii saray
da ge~irdigi halde kendisini, biz· 
met ettigi ii~ paditahtan hi~ biriai 
bu derece tahkir etmemis ve dov-. . 
memi~.ti. · 

- Btrakm beni, beyzadem! Y a
~·tma merhamet edin! 

Ibrahim bey biodetinden kiip
lere binmitti .. Miitemadiyen bagi
nyordu: 

- Seni bugiin gebertecegim, 
ltara kopek! Y oksa, ortahg1 naatl 
karlfhl'dmsa, gene oyle durulta
caksm! Padi~aha gidip: «Ben ya
Dilmttim.. .Yanht duymutum .. 
Bunlari uyduran Murat beydir. 
Sizin aleyhinizde ondan baf.ka 
kimse bulunmuyor! » diyeceksin ..• 
A nladm mt? 

Caferin kalbi duracak gibi ~ar
plyordu. S1rtiistii yere devrilmif, 
bat t tatlarm iistiinde.. Gozleri. 
donmiit .. H tzh h1zh soluyarak ya
byordu. 

Ibrahim beyin teklifini kabul 

etmek kolay degildi...... _ , Hi~ boyle bir dil baakthr m1? 
Murat bunu duyaraa Caferi aai Tii.rk bilgi aozleri, iyi bir tet .. 

mt b~raktrdt? ' kikle, Turk ve Hint-Cerman kok-
lbrahim bey Arabm gtrtlagtni leri ka.r,t1atbnlar.a.k, biraz zah-

tnkmaia batlamifh: met ~ekerek, teS'bit edilirse, sade 
• - Haydi, ne diitiiniiyorsun ?1 tiirk~eye degil, linguistique gene-
On dan m1 korkoyursun? Ben onu rale i~inde biiyiik hizmet edilmi' 
asbracagtm, anhyor musun? Hay• 
di, ~abuk soz ver.. Dediklerimi 
padif.8ha gidip soyliyecek misin ?) 
Y ok•a timdi seni burada bir kopek 
bogar gibi bogup oldiirecegim! 

Cafer aganm cant ~ok ktymet· 
liydi .. llatkast uguruna olmeie hi~ 
te niyeti yoktu. 

- Peki beyim .. ~imdi gidece
iim .• Paditaha iti diledigin gibi 
doiruluyacagtm! 

Diye soz verdi. 
ibrahim bey ayaga kalkti .• 
Ve genit bir nefes alarak: 1 

- Ben odama gidiyorum, dedi, ' 
seni aktama kadar orada bekliye
cegim. Kendini toplaymca ilk i~in 
hiinkarm yanma gitmek olacak. 
Bir kelime yalan soylemeyi bile 
hahrmdan gecririrsen, vay haline! 
Biliyorsun ki, ben her !-eyi padi
tahtan ogrenirim .. ! 

Karaman beyi odadan ~tkmca, 
Cafer aga yatbg1 yerden dog
ruldu .. 

Biitiin kemikleri stzbyordu. _ 
Ibrahim beyden az dayak ye· 

memifti! 
Harem agasmm gozlerinden 

atet sa~Ihyordu. 
- Bir tarafta bu zorba ... Obiir 

tarafta Murat. iki cami arasmda 
ke:lmtt beynamaza dondiim. Ben 
bunlarla nastl ugratacai•m?! 

Diye soylenerek yatagmm ke
narma oturdu. 

Paditahm yamna gidecek hal
de deiildi.. Omuzlari ve gogsu 
yumruk, tekme yemekten t.itmitti .. 
Her taraft agnyordu. F akat, ne 

oluna olsun, Karaman beyinin 
elinden kolay kolay kurtulamiya· 
cakb .. Soz vermitti.. Paditaha 
gidip kudtgt potu diizeltmek ve 
Ibrahim beyi tiipheli vaziyetten 
kurtarmak laztmdJ. Ne de olsa 
Karaman beyi paditahm miaafiri 
idi.. Sarayda yahp ka!ktyordu .• 
Hiinkara daha yakmd1. Ona ho~ 
goriinmek laz•md1. Cafer aga 
kendi kendine: 

- Ben bir daha, Murat i~in, bu 
teytan ve ciiretkar adamm pen~e
sine diitmek istemem. Murat du
yarsa kim bilir ne kadar ktzacak. 
Neme laztm! Ben cammt aokakta 
bulmadtm ya .. Kaptctya tembih 
ederim.. Murat beni gormege ge
Iirse, i~eriye btrakmazlar. 

Diyerek son karartni vermi~.ti .. 
Padi.-ha Karaman beyinin dedik
lerini aynen soyliyecekti. 

Soyliyecekti amma.. Mangah 
kartthnrken, Ibrahim beyin soy
ledigi sozleri de unutmuyordu. 
«Stra paditaha gelecek .. Onu da 
gebertecegim .. !n dedigini timdi 
bile itilir gibi oluyordu .. Kulagm
da yer yapan bu kelimeler kolay 
kolay unutulacak kadar manastz 

'ieyler degildi. 
Ibrahim bey padi~ahm oliimiinii 

istiyen ve bu oliimii kendi elile 
bazuhyan bir adam de gil miydi? 

Cafcr aga bunlar1 dii~.iindiik~e 

olur. 

Mesela, latincede bir ~ok fey· 
leri doiurmuf olan bir kok, muah
har Hint-Avrupa dillerinde J&fl· 
yan bir kok, ayni zam.anda Sami 

dillerde de mevcutsa, yaptlacak 
1h~lgi s.Oziinii ayni kokten c;1kar
mak icap eder. Bu fenni bir za

rurettir. Buna her tiirlii miilahaza 
feda edilir. 

Mesela, (ar) = tanzim etmek, 
alem~iimul hir koktiir. Esld, yeni, 
her dilde (ar, aro, art, ars, nta, 

.riitb, rtam, rtuh, riisuh, ardar, 
ard), hep bi1r ~ey, fekil ve mana• 
ca huimdJrlar. Tabii, turk~e da· 

hi (ARIT = diizelt, ARIT- mak== 
diizeltm.-ek) kok ve mastan ile bu 
familyadadu. ArtLk: (art- artm, 
fbeaux = arts = giizel arunlar, 

artiste = aricr; u.,orceau d'art = 
Kunsbtii:ck = arm1k; fait d'art = 
arun i~i ... », bu yolda gidilecektir. 

(San'at) kelimesini (industrie) 
i~in dahi kuiJanmamalr, mahzur
luduT. ~unkii (tasannu, muaan
na, maanuat, tasniat) gibi belalart 
vard1r. lndu$trie, almanca (Ge
werbe) i~in dergi kitabmdan bir 
fey bulup ~tkarmahd1T. 

F akat bu teylerin hi~ biri ham
lesia: olmaz. 

Boyle oturursak (tiirkleme) iti 
(moda) olmaz. 

Moda olmadan da hi~ bir 'ey 
Olrnaz. 

Faydah, faydastz, hor mesele 
bir modadtr. 

Maalesef, en miihim feyler de, 
en sa~ma feyler de, (moda) ile 

yiirur. 
0 kadar ki, sonra, dur desek 

durmaz! ... 
Dr. Saim Ali 

Ord. Prole1or. 

Yar~nki ma~lar 
Istanbul futbol heyeti reisliginden: 

8 16/ 1934 cuma glinti yaptlncak rom
taka ~ilt mlisabn.kalan: 

Taksim stadmda: Galatasaray - Ve
fa-Kumkapt saat 16, hakem Rli~ti..i bey, 

F enerbahr;e stad tnda: Siileymani-
ye - Beykoz saat 16, hakem Sndi boy. 

Be,ikta~ (~eref) stadmdn: Be,ikta~ • 
Eyiip saat 16, hakem Suphi bey. 

Kral Zogoya sadakat yemini 
Yunanistandan gelen haberlere 

gore Arnavutlukta hiitiin memur· 
lar ve zabitler, kral Zogoya sada
kat yem.ini edeeeklerdir. Yemin 
etmiyenlerle muhtelif yabanct re
jim ve tesirlere muhabbet lbeali
'Yenler azledileceklerdi.r. Kral Ah
met Zogo evlenmeJc maksadile 
Avrupaya hareket edecektir. Kra· 
hn gen~ ve zengin bir lngiliz ka
dmla evlenecegi soyleniyor. 
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mutemadiyen ecel teri dokuyor 
ve vi~man govdesinin bir gunde 
eridigini hissediyordu. 

Acnba padi,aha bir \ley soylc
meden, al.:~am iistii Ibrahim beye 
gitse vc: «Meseleyi dilediginiz gi
bi .dogrulnd1m! » dese, nastl olur-
du?, ,(Arkast va.r) 

Her ak,am 
bir hikiye Erkek elbisesi 

-
Zey'nep arkadasma yalvard1: . . . . 
- Kuzum Ayff! .. Haz1r fotog-

rafmi getirmipken benim erkel( 
layafetinde bir res.mimi ~ek... Bi
lir~in ya erkek kt.yafetinde re6im 
~ektinnege bay1hrim ..• 

- Peki amma... Erkek elbisesi 

nerede? 
- Ondan bol ne var?. Kocamin 

yeni yaphrd1g1 licivert elbisesini, 
yeni ald1g1 fapkayl giyerim. Olur 
biter. 

- Haydi haztrlan. 
""' ' Zeynep kocastnm odasma kof· 
tu. Yeni laoivert kostiimii dolap
ta-r. ~ar.dt. Frenk komlegini giy
di. GOm.legin yakast hoi gelmitli. 
Onu arkasmdan kub. Fakat bir 
tiirlii kravah baghyamxyor, kan
ter i~inde ugra!prken: 

- Erkeklik neg~ teYmit! di
ye soyleniyordu. Nihayet gu~bela 
kravab da baglamak kabil oldu. 

- Resmi nerede ~eke lim?. 
- Giine~li bir oda olsun ki iyi 

~·kam ... 
- En giine~li oda kocam'in 

'dasi. Orada ~ekelim. 
Kocaat Sacidin odasma ge~tiler. 

Zeynep giilmekten katxhyor: I 

- Sacit beni bu halde gormeli!. 
diyordu. Ayte fotograf eli-nde 
Zeynebe iyi bir poz vermegc ~a
lJ.!lJ'Ordu. Onu pencerenin yanma. 
oturttu. Recmi c;ekti. F otograf 
ahndtktan soma Zeynep: 

- Biraz da erkek elbi::esile do
latayim... dedi. Kocasmtn odasm
daki aynada uzun uzun kendisini 
seyretti: 

- Erkek elbisesi bana iyi ya· 
kttll degil mi?. Erkek olsayd1m 
giizel olacakmrtnn !.. Ban a vanr 
m1 idtn? .. Vallahi beni uzaktan 
goren sahiden erkek zanneder. 
Kocamm elbisesi -sanki benim i~in 
d&ilm:t gibi ... Bak nas1l tamta
mam geldi. Hayrettir ... 

- Sahi o ufak tefek bir ekkek .. 
Bu elbi3e ile uza]dan seni ko
candan aytrt etmek mumkiin ola· 
mty~ak ... Valla.hi yiiziin de ben-
7iyor hani... Hem de ~ok benzi
yor. 

- Eger kocam bana benziyor
.sa demek ki giizel adamm"'. . . Sa
hi Sacit giizeldir degil mi Zey

nep? 
- Sen de giizelain o da ... Biri

birinize uymu,sunuz i~te .. 
- Sacil giizeldir am...rna beni al

datmadigtna eminim. 
- Btrak ~u erkekleri cantm ... 

Erkege emni.yet caiz midir?. 

- t>yle soyleme Ay§e ben Sa
citten eminim. Seninle nesine olur· 
sa olsun bahse girerim. Sacit be
ni aldatmaz ... Kati.yen ... 

- Peki ... Peki. 

Zeynep bir daha aynaya baktt: 
- Sahi kocama ~ok benziyo· 

rum... Bari onun gibi bir de si
gara i~eyim. 

&kek fapkasl ba,mda, erkek 
elbiaesi sirtmda, kravat boynun
da bir sigara yakh. Sacidin ha
reketlerini taklit ederelc pencere
mn ooiine kadar geldi. Cam ar;tk
tt. Sigarai1n1n dumanlarmt savu
rurken goziine kartlki apart1man 
ilifti. Fabirelerin aparhman1. . . 

Fahire halkona ~Ikmlt elini ha
vaya kaldrraTak ona itaret edi
yordu. Zeynep e~ek elbisesile 
J..-omtulara gOrii.nmek istemedigi 
~in kendisini perdeye siper ede
rek elini havaya kaldirdJ. Fahi
renin selamma mukabele etti. Yii
ziiniin yansl perde ile ortiilii idi. 

- Fakat dedi. 0 kadar uzak-

tan erkek elbisesi i~inde beni n~ 
... 1 tanidt. BatJ.tDda bu fapka, boy~ 
numda kra vat Hem de yiiziimiin 
yaru1 perdenin arkasmda ... :fu .. 
haf fey... Ne dersin Ayse?. 

' I 

Ayte tatktn 'afkm bak1yordu: 
- Bilmem ki ... Hi~ akhm er

medi. 
Zeynep bu ISefer itina ile yiizu; 

nii perdeye siper etti. Elile hafif 
bir itaret yapb. Fahire aanki bu 1 

itareti bekliyormu~ gibi etrafma · 
foyle bir bakmdt. Balkonun oniinoe 
deki sannaftklann arasma ~elci~ 
lerek parmaklarile bir opiiciik; 
gonderdi. 

Zeynep balmumu gibi sMann:~ .. 

b: 
G••-'..Joo ••? - oruun mu ..• 

Ayte mll"lldand1: 
- G&dum! ... , 
- Bu da ne demek oluyor? 
- Anlamad1m ki. .. 

- Ben onunla boyle uzaktan 
opiicUk gonderecek kadar sami
mi degilim ki ... Hem cantm beni 
erkek e1bi-sesi i~inde o kadar me
safcden nasll tanrr. (;Ildtracagtm. 
vallahi... Sonra o da bilir ki be~ 
odada hi~ oturmam... Kocamm 
oda&l bura.s1 ... 

G . ' - anp fey .... 
- Garip te soz mii camm?. 

Sonra bana opiiollk gonderse ni
c;in sarmattklara g~leniyor, bu 
hareketini yandaki kom,ulara. 
gostermek istemiyor! Bir kadm 
bir kadma uzaktan uzaga herke
sin goziiniin oniinde yaka yapa
bilir. Ni~in aarma~tklarm arasma 
gizJeniyor? 

Onlar boyle konu;ul"ken Fahi
re gene kendi.sini sar.ma,lklann 
erasma siper ederek parmaklarile 
bir opiiciik daha yolladx. 

- A ~1ld•racagJm arhk... Ku• 
zum Ayte bana bir ak1l ogret ... 
Bir ,ey soyle ... ~imdi aklum kay .. 
bedecegim. · 

- Ne IOyliyeyim Zeynep... . 

Fakat Fabire birdenbire bir te.v 
gormii' gi.bi balkondan uzand1. 
Yapmaciktan bir hiddetle ellerile 
bazt itaretler yaptt. ltarel par
magmt tehdit edici bir tarzda sal• 

ladt. 
Zeynep: 
- Bu dane?. diye sordu. Ane·: 
- Bana bir fey sonna Zeynep 

Hi~ ... Hi~ bir fCY anlamak kabil 
degil. .. 

- K~iik hanun neden ktzdt 
acaba?. 

- Bilmem ... 

Birdenbire Fahire elile telefc · i~ 

da konutur gi.bi hir i~aret yaptt. 
Sonra ~eriye ~ekildi. Balkon ka4 
p1n a~Ik oldugu ic;in Fahirenin 
biitun hareketleri uzaktan gorii .. 
ni.1yordu. Fa hire pencerenin ke .. 
narmdaki telefon makinesine git
ti. Telefonu a~h. Elile hi.la tele
fon itareti yap1yordu. Ayni daki
ltada Saddin odasmdaki telefoll' 
da ~aldt. Zeynep KOflU, telefonu 
c~t& .• Telefonda Fahirenin sesi 
sinirli sinirli ~mhyordu, nefes al-4 
madan miitemad!iyen -soyliiyordu. 

- Hain... Y ezit... Nic;in yeni 
yaphrd1gm lacivert elbiseleri giy. 
d·in? .. Ben sana demedim mi ki: 1 

«Bu elbise sana ~k yara~tyor. 

Onun i~in yalnlZ benimle buluta~ 
cagm giinler bu elbiseyi giyecelc
~Sin. . . Karmla beraber oldugun 
zamanlar bile bu elbiseyi giymeri 

katiyen memnudur» . .. Soyle de
u,.edim mli?... tlyleyse nicrin giy-

d. ? N' . . d' h S" I ' m . 'J~m g1y tn a... oy e .... 
<;abuk soyld... !Jir yrld~A: 



Yo leu 
Sovyet dostlartmtz, ~ sefer

lerine dikkate deger, !famba~ka 

bir bifim verdile,.. '1 • 

t c 

T ayyare ile yolcu ta,tmakta en 
fOk giifliik, tayyareleri, lazla in
san alabilecek kaJar biiyiik yap
maktrr. Bu noktadan, henii~ hava 
selerleri miikemmel bir hale gele
memi,tir. Her halde, 1imdilik, lay
yare trenin yerini tutamamaktadtr. 

Sovyet dolllarunrz, tayyareleri 
tren gibi kullanmanrn 9Mesini 
buldular. 

Bundan evvel, planor Jenen tay
yareyi, biiyiik bir aeroplana bag
laytp fekiyorlardt. Fakat ~i.mdiye 
kadar, lokomotilin arka11na va
gon baglanrr gibi, dizi dizi planor 
baglanrp fekilmemi,ti. 

Bunu ilk dela Sovyetler yap. 
ttlar. 

Gefen halta, bir aeroplana Uf 

planor baglandt. Ve MoskovaJan 
Krrrma gidildi. 

1280 kilometre 8 saat 40 daki
kada alrndt. 

Bu seyahat, tren seyahatinden 

'Jaha kt~a siirmiifliir. Aeroplan, 
arkasmda Uf planor siiriikledigi 
halde, saatte vasati 145 kilometre 

hu;r muhalaza etmi,tir. 

Katip efendi 

.'Bu hayvanm kthgt, kiyafeti pek 
ciddidir. Redengot giymite ben
zer. Bunun i~in iami «Katip efen· 
di» dir. Bathca ytlanlara dii~man
dtr. Buldu mu yer. 

~ene 
Riistunii isbat etmis bir adamtn . . 

~ene kuvveti, 80 kilo agtrhga 111Al• 

adildir. 80 kilo ne tazyik yaparsa, 
bir insan ~enesi de ayni tazyiki 
yapar. - - --

Bir heykel 
fAmerikada Seattle ~e:'hrinde, 

tbir senede 16,603 kilo siit vef\en 
:bir inegin heykeli dikilmittir. 

TOfanm sebebi 
Arziyat alimi Edouard Suess'e 

gore, tufan, zelzele neticesi, su
larm hiicumile, Dic!e ve Firat ne· 
hirlerinin mecralarmt degi~tirme
sinden olmu~tur. Nuh ve Musa icrin 
diinya, o zaman, oturduklan ve 
insanlar oldu!!un~ bildikleri yer
lerdi. 

Esm.er Deda.l ile sarlfllD lkar masal 

- Oglul!l orad a _no_ yaP.tyorsun ?: 
- Aghyoruin. 
- Sord~gum f~yin . cevabt .bu · 

degil.:. Okudugun nedir? · . 
- Virgilyiis C?kuy~rum. 
- Hintyagt i~iyorum der gi~i 

soyliiyorsun. Virgilyiis sevimli bir 
~airdir. Muhakkak, Dedal ib lkari 
okuyorsun. 

- Onlari tantr misin? 
- Elbette, Dedal, uzun boylu, 

earner, Atina krah. 
- Ya!. .. 
- Ktymetli bir adam: Mimar, 

heykeltraf, ressam ..• 
- Her telden ~ahyormuf. 
- Sanatkar... Amma bat'ina · 

fena bir fey geldi. Bir giin kendi 
gibi sanatkar olan yegenini ol
diirdii. 

- Katil sanatkar! 

Miinasebetsiz soyleme ... 
Dedale oliim cezast verdiler. Oglu 
lkarla ka~tt. 

ParatDt 

.. 

Bir ~ tayya· 
recinin c:anm1 kur
taran par&fi.itler 
henuz yolcu tay
yarelerinde kulla· 
mlnuyor. Bu alet· 
ler aitr oldugu gi. 
hi, kullandmast ve 
ife yarar bir hale 
konmas1 gUc;( olu• 
yor. Bir lng11iz 
miihendisi, yeni bir 

par-.i.it yapmif. Bu aletler, yolcu tay
yarelerinde, yolculann oturduklan kol
tuklara bail. bulunacak ve kaza olduiu 
znman, bu aleti aslo. gibi omuzlara 
takrnak kifi gelecekmi,. 

Yangm 
~ikagonun me,hur mezbahalari 

kamilen yanmtfhr. Y angmm se
bebi anlat-tlamamifhr. Zarar 45 
milyon dolard1r. Bu mezbahalar, 
biitun diinyaca me11hurdu. En as
ri, en miitekamil vesaite malikti. 

- Giile giile ... 
- Oglu lkar saritm, hastahkh 

bir ~ocuktu. Giritte krt.l Minosa 
stgmatlar. 
. - Minos onlan kabul etti mi ?. 

- Etti. Amma Minosun kanai 
Pasifae vardt. lkar hep ona hak 
verirdi. Bunun i~in Minos ters bak
maga baf.lad1. 

- Atinaya astlstnlar Cliye gon· 
dermediler ya?. 

- lkar, i~ine girilince, yol bu
lup crtktlamtyan bir yer yapmakla 
metg\lldii. 0 yere Minotor dedik
leri korlkun~ hayvam bekcri koy· 
dular. 

- Anladtm, Minos Dedah ora· 
ya hapsetti. 

- Y almz Dedali degil, lkart 
C:la ••• 

- Peki, nastl ~tkblar? 
- Dedal tiiy toplad1. Tutkalla 

oglunup arkasma yaptfbrdt. Ken
di arkastna da yaplfbrdl. O~tular. 

- Hava seferi! 
- Evet. Amma lkar giinete 

fazla yaklafb. Tutkal eridi. 
· - Diittii mii? 

- Ege denizine diittii. Babasi, 
Minostan beter bir krahn iilkesi
ue dii,.tii. Kral onu bogdurdu ... 

- Bu masal mt bu? 
- Evet yavrum. Biitiin cihan 

~ocuklarmm okuduklart latin ma
sallart. 

....., I Dunyantn en Kitap 

Giivercinlerin en sev"dikleri feY 
nedir bilir misiniz? Dii,Unmeyiniz 
soyliyeyim: Arabistan ltsttgl! .. 

Re1imde goriiyorsunuz, biri, bir 
sepet Arabistan lrstrgrm yere bz
raktp gitmif ... Giivercinler mem
nun, UfUfmii,ler yiyorlar. 

( zengin kiitupbane· 
lerinden biri, Pa· 
risteki miDi kiitup· 
hanedir. Bu )'11, bu 
ki.itiiphaneye da
ha binlerce cilt 
konmuf, yeni tesi· 
aat yapalnu,ttr. ln
giltere kralman og
Ju da, cenubi 
Amerikada Yo-
banaburg Jebrinde, iiniversite kUtupha
nesinin yeniden kiifal resmini yapmtf• 
br: Bu kutiiphane 30,000 cilt kitapla 
beraber yarup kiil olmu!ltu. 

Acaba sahi mi? 
~ig yumurlayt uzun miiddet 

sirkede buaktrsantz, yumutar ve 
bir yiiziik halkasmm icrinden gecre
bilir, sonra gene tabii bi~imini ahr-

A b h. '? T .. Mlf... ca a sa 1 mt.... ecru-
besi bedava! 
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Bilmecemizi dogru halledenlerden birinciye: Hayvanlar ilemi, ikinciye: t~ Bankasa kumbaras1, ii~iinciiye: 

Bir kutu fenni oyuncak, ayr1ca 200 okuyamm1za mubtelif hediyeler verilecektir. 

Japonyada hayvanlar1 himaye 

japonlar, medenile~m~ge azmetmi~lerdir, /akat ~ok muha/azakardtrlar. Mikadonun memleketin de, 
bir ,ok yerlerde, iikiiziin yerini makine tutamamt$flT. Bu giirdiigiiniiz japon koyliisii, giine~ altznda 
k§yiine gidiyor, /akat kendi ~apka giydigi i,in, o'kiiziiniin fiine~in altmda kalmasma razz degildir. 
Okiizii, giinejten muhafaza i,in ~adzr zermiil 

Terakk1 
Ilk insanlar, evvela iki fey Clu

fiinmii~ler: Canlarrnt muhalaza 
ve karrnlarmt doyurmak. 

Anlcqrlryor ya, bu iki IP!Y biT 
yola ftkar. lnsanlar evvelci yafa
manrn yolunu bulmuflal". 

Kendilerini miidalaa ifin silcih 
yapmr1lar ve bu silcihlttrla odun 
kesip barrnacak barakalar imal et
mi,ler. Ot ve yemif yemifler. 

lnsanlar, yafamak arzusile, ye• 

nebilecek nebatlarz artlflzrmaga 
b~~amr1lar. Bugdayr bulmuflar. 
Ekmi,ler; bi~mi1ler, ekmek yap
mrflar. " 

lnsanlar ~oialdrk~a, hayvan 
vurup yemek giiflemif. V urulan 
hayvanlarm sayrsz yelifmemege 
ba.,lamrf. . 

Bunun iizerine insanlar, hayvan 
beslemege, hayvan yeliflirmege 
koyulmu1lar. 

Kendi iflerine yarryan hayvan
lardan istilade temin etmifler. 
iikiiz ve at, insanm yardrmcrn 
olmuf. 

Ziraal, insanlarrn ilk i1idir. 
Bundan sonra ticaret ba,lami1, 

aralarmda yeliflirdikleri feyleri 
trampa etmi1ler. 

lfle insan, yavt1f yava,, yrlmaz 
bir gayretle Ytlfadrgt toprait tslah 
etmif, hergiin biraz daha iyile,tir
mif. iyiye doiru yiiriiyen bu de
iifmege terakki denir. 

Hayvan Giflikleri 

Diinyanm en biiyiilC bayvan ~if. 
likleri ~ikagodad1r. Resmimizde 
gordugiiniiz, hayvan yetittirilen 
parklardtr. Bu parklar, kilometre 
ve kilometrelerce genif ve uzun 
bir sahay1 kaplar. 

Bir rokor 
Frans1z tayyarecisi Aarnouse, 

saatte vasati 389 kilometre yapa· 

r~k, Deutch miikafattm kazan· 

m1~hr. 

Merasimde bulunan F ransa 

cumhurreisi, oyle COfmUf, ki Pa

rise tayyare ile donmiiatiir. M. . 
Lobron tayyareye binen ilk Fran· 

stz reisicumhuru oldu. 

Mavi mUrekkep 
Eczaneden metilen mavisi ah· 

mz, su ile kan,hrtmz, bir ~.i~eye 

koyunuz. Biraz ispirto ilave edi
niz, ~alkaymtz. Miikemmel mavi 

miirekkep olur. 



1 Haziran 1934 AK~AM Sahife 13 

•• •• ozu Yulaf HASA ve plrin~. nh;asta, arpa, m1s1r, patates, 
bezelye, mercimek, ~avdar, irmik ve 

diter nevi ozUi unlara bol vltamlnli Cocuk &tdalartdtr. 
Doktorlarmaza sorunuz. Yulaf ~ocuklara hayat ve rub verir. NeiviinUmalarma ve ~abuk yUrUmelerine ve afiyet ve sahhat i~inde ya~amalarma sehep olur. Hastalaksaz, neieli 

tombul yapar. Yulaf ozile pirin~, ni~asta, palates, arpa, masar, irmik, bezelye, mercimek ozU unlarma ~ocuklarmaza bol bol yediriniz. Tabiabn hu sade ve hakiki aadau 
~ocuklann hayati bir gadasadar. Hasan oziU unlarile yapdan maballebi tatla ve pUre ve ~orbalarao nefasetioe doyum olmaz. Hasan markasana ve ismino dikkat. 

Dtinya.nm en methur eserlerinden: 

Arsen Liipen'in 
hariku/Bde maceralar1 

65ci forma 
Bugiin f?1kt1 

Yaktnda 3 cii cildin formalarla bedava miihadelesi hakkanda 
tafsilat verecegiz. F ormalan takip edioiz. 

iTiMADI MiLLi 
Yangm - TURK SIGORTA ANONIM $1RKETI - Nakllyat 

Bankasa: Adapazar• Tiirk Ticaret Bankas1d1r -----Adapazan Turk Ticaret Bankasmm Merkez ve ~ubelerinin 
bulundugu mabaUerle memleketin belliba~h Ticaret merkezlerinde 

_ ACENTALARI VARDIR 
!Tel: ITIMAT/fstanbul Galata ltimad1 1rfilli Ham Telefon: 41937 

GAYET MUHiMt 
Bugiin 

Beyo!1'1unda lstiklal caddesl, t'il BankaH kar~1smda 238 • 240 No 

CO$KUN 
namlle blr bDyDk manlfatura matazasa a~1ld1§ana muh· 
terem halka ~eb,lr eyleriz. · 
Bnlon ~1k ve kitiar aileler bu yeni m~azadan mevsimin en mnkemmel 
ve zarif her nevi manifatura. e~.yasm1 kat'iyyen rekabe~ kabul etmez 

) fiyatlnrla bulacaklar(ltr. (155\ 

KAPELLi 
KAPELLi 

KAPELLi 
Daima KAPELLI (CAPPELLI) 

Nl~ln ? 
c;nnki, bntiin diinyada meiburdur. 

KAPELLI filmleri, plik ve kagatlara her yerde satalar. 

Umumi acentas1: Umberto J. Reforzo 
Posta kutusu : Beyoglu 2295 

i~ki sat1c1lar•na: 
istanbul inhisarlar Ba~ 

Miidilrliigiinden: 
Beyannamesini Ba~ Miidilrliik ticaret §ubesine verenlere hirer 

numara ita k1hnma~ idi. Bu numaralardan birden 250 ye kadar 
olanlarm 11 Haziran 934 Pazartesi 251 deo 500 numaraya kadar 
olanlarm 12 Haziran 934 Sah ve 501 den 815 numaraya kadar 
olanlann dahi 13 Haziran 934 <;ar~anba giinii Ha~ Miidiiriyet vez· 
nesine miiracaatla vergilerini teslim eylemeleri ilin olunur. Beyan• 
namelerini takibat imirliklerine verenler semt itibarile ayr1ca davet 
edileceklerdir. Bu cihete dikkat buyurulmasam rica ederiz. "3033, 

Yiiksek Miihendis Mektebi Miibayaa 
Komisyonu Riyasetinden: 

Mektep i~in May1s 935 gayesine kadar luzumu olan muhtelif 
cins ya~ yemi~ aleni munakasya konulmu§tur. Miinakasasa 2 
Temmuz 934 tarihine miisadif pazartesi giinii saat "15,. te yapala· 
cakbr. ~artnamesini gormek lizere taliplerin mektebe miiracaatlarJ 
ilan olunur. (2999) 

Sirkeci Giimriigii Miidiirliigiinden : 
Miktan Ciosi e§ya 

Kilo G. 
4 450 22 top ipek miktara yuzde elliden fazla ~apka kurdelasr. 

Yukanda cins ve evsaf1 ve miktara yazah 22 top ~apka kurdelasmm 4 
Temmuz 934 taribioe miisadif c;ariamba gtinii saat 14 te Sirkeci 
t imendifer G iimriigii Sab~ Komisyonunca alenen bilmtizayede sah· 
lacaga cihetle talip olacald arm pey ak~elerile birlikte i, bu gUnde 
haz1r bulunmalara ilan olunur. (3017) 

istanb I Milli Emlik Mi.idiirliitiinden: 
Biiyiikderede Kirkor ve Servi sokaklara ko'jesindeki 2, 24 No. Ia 

ah~ap e~ ~azarh~la sablacakhr. fsteklilerin 4/7/934 c;ar~amba giinU 
&aat on 1k1 bu~uga kadar muracaatlara. (R) (3024) 

NE YAPI$TIRICJ VE NEDE Pi.iLVERl 
ZATOR. ~EH.LiNDE DEOiLDil{, . 

Ki.f.~i!l:< ~i~E 45 KR: . . . . . 
BUY UK - N- 7_5 _,JSINE/QNI'Aflb!R. 
=If nadoluda Acenfanran!)'J!!:.• 
8iiriJ:'! ,$ARI( UNU/IIfiDEPDZiTEI~i • 
NAIM DE TOLEDO . 

l$TAN8UL ,SULTAN 

MOzayede ile sataf 
1934 Haziranm 8 iucl Cuma gOn n 

sa bah saat 10 da Pa!lgaltHia Ilidayet 
soka~mda ( sab1k karakol soka g-1 ) 14 
numarah hanede mevcut ve rnuteber bir 
aileye ait gayet gaze! c~yalar muzayode 
surotile sat.•laca~1 !lim olunur. Asri ve 
nzeri vitrinll akaju kaplamall mnzeyyen 
yemek odn t aklmt, maon a~acmdan 
mamul mokemmel yatak oda tak1m1, 
Tonet salon takum, janllnyer ayna, ay· 
nah dolaplar, lal<e ve nikel karyolalar, 
kadife perdeler, 3 parr.a mnkemmel A v
mpa marokeninden karmpe ve koltuk, 
c;ini vo mineli kalorifer ~obalar, ~ezlonk, 
portmanto, yagh lJoya tablolar, (Sahibi· 
nin se:;,i) en son model mQkemmel bir 
salon gramofouu uir~ok plaklarilo ve 
sair hayli llizumlu e~yalnr. Anadolt1 ve 
Acem secacleleci l)ey s01en!erden 100 do 
25 teminat ahmr. Satt"' pe~indir. (238) 

BONO 
Bonolarla ve emlaki mazbuta 
yurtluk ocakhk vesikasi alar 
satar satmak istemiyenlere 
emlak ve arazi alar. 
Bahkpa1mr Ma~sutliye han No. Sfi 

.__. Ugurlu zade M. Den·i~ • (H2) 

....-- SATILIK ARSA -~ 
Vefa'ua Ok Meydanma naz1r ve 

fabrika in~asma elverl~li altmda de· 

po llalinde kullamlaLilir geni~ mun· 
t azam mahzeni lmlunan bir arsa eh· 
ven fiyatla sahhktir.' Gormek ~s· 

toycnlerin Yefa'da San Beyaz1t so
kagmlla 18 numaracla A bdOrrezzak 

efendiye .:nUracaat etmelerl. 

------- (221)-

Sahiblniu SCI:ii ba~ muganniye:si 

Fikriye han1m 
PANORAMA Bahc;eslnde 

~-Pnlanta Kiipe-~ 
0~ bu~uk krathk temiz bir 

~ift parlanta kUpe Sandal be des· 
teninde te~hir edilmektedir. 11 
baziran pazartesi giinil saat 

---•14 te sahJacakbr. --•• 

MUzayede 
193~ Haziramn 8 inci Cuma gQnQ 

sabah saa t 10 da Beyo~:u 1'epebas1 
Perapalas oteli kar-91smda Asrnah Mesdt 
caduesinde 72 numarah Alman misafir· 

HARBIYEDE 

BELVU BAH CESI ~ 
Alaturka kasmmda her ak1am 

Mulen Ruj Saz beyetine ilaveten 
getirileo ve yakanda Avrupaya gide
cek olan ve Paris, Suriye ve Tunusta 
~ok biiyuk muvaffakiyetler kazanan 
rakkase L. Hanam i~e civciv iki yav• 
ru)arm neieli ve §irin numerolan. 

BUyiik raka 175, kii~iik raka 100, 
dubJe bira 30, mezeler 25, kahve, 
~ay, limonata 45 kurulltur. 

14 Haziran per~embe giinilnden itibaren de radyomuzun hassas 
biricik billbiilii Miizeyyen hamma dinliyeceksioiz. 

I inhisarlar U. Mi1di1r(iiiiinden: I 
Cinsi 

Kohne ~ul 
Maktarr 
4941 lilio 

Bulundugu mahal 
Aharkap1 deposunda 

" kmnap~ 
" ip 
" kanavi~e 

Bir kasmmm agadan a~ak Ye 
muhteviyatlara noksan bulunan 
koJonya, koko, sa~ ve gelin sulan 

2160 " 
2482 ,. 

12061 " 

82 par~a 

,. 
" 

• • 
• • 

Kabata~ Ticaret 
ambarmda 

Yukar1da cins ve maktarlan yazalt kohne ambalaj levaumiyle 
1fr1yat 10/6/934 tarihine mUsadif pazar giinU bilmiizayede sahlaca• 
gandan taliplerin mezkur levazam1 bulunduklara depolarda giirdukten 
sonra tayin olunan gunde 0/ 0 15 teminatlarile birlikte Cibalide 
Levaz1m ~ubesindeki sat.~ komisyonuna muracaatlara. ,.2830,. 

Askeri Fabrikalar Umum 
Miidiirliigiinden: 

Fabrikalar i~in muhtelif tezgah ve 
diger vesaiti imaliye ile kuvvei mu
harrike tesisat1 sipari~ edilecektir. 
Maruf ve miitehass1s firmalari temsil 
eden alakadarlar1n vekaletnamelerini 
hamilen bu baptaki seraiti anlamak 
iizere 15 giin zarf1nda Umum Mii
diirliik Fen ~ubesine miiracaat et-
meleri. <

2926
> 

Erzak Miinakasas1 
Istanbul ziraat mektebi ahm sabm komisyonundan: 

Istanbul Ziraat Mektebinin Haziran 934 - May1s 935 tarihine 
kadar bir senelik et, ekmek ve sair erzak1le odun, kok, gaz, benzin, 
ve mazot ihtiyaca 19 Haziran 934 Sah giinii saat 15 te ihale edil
mek iizere kapab zarf usulile miinakasaya konulmu~tur. Taliplerin 
§artlarr anlamak i~io her giin ve i§tirak i~ic de mezkur giinde 
Istanbul Maarif Miidtirliigii binasmda LiseJer Muhasebeciligi nez .. 
dindeki Komisyona miiracaatlan ve teklif zarflarmm mezkiir saate 
kadar verilmesi ilan olunur. (2658) 

Maliye vekaletinden: 
Kag1tlara hazineden verilmek Uzere ii~ mubtelif boyda on sekiz 

milyon sekiz yiiz ii~ bin adet muharrerat zarfmm imaliyesi yirmi 
~iin miiddtle ve kapah zarfla miinakasaya konulmu~tur. ~artnamesi 
lstanbulda Dolma bahcede kartasiye deposundan almacakbr. Mii
nakasaya i..tlrak etmek istiyenlerin bin iki yiiz elli lira teminata 
muvakkatelerile 14 baziran 934 taribine mUsadif per§embe giini.i 
saat on be~te merkezde miite~ekkil miibayaa komisyonuna miira• 
caat eylemeleri ... (2723) 

istanbul Adliye Levaztmtndan: 
1stanbul Umumi hapishane ve tevkifhane hastanesi i~in 7 Haziran 

934 taribine miisadif per~embe gUnii aaat 14 te pazarhkla siit ve 
yogurt miibayaa edileceginden talip olanlarm 1stanbulda Y eni Pos• 
tahanede Istanbul Cumburiyet MUddeiumumiligi nezdinde miite§ek• 
kil Komisyona miiracaat eylemleri ilan olunur. (3025) 

istanbul Milli Emlik Miidiirliiliinden: 
Ayaz Aga ~iftliginde Kanh Kavak deresi i~indeki iki ta§ ocaga 

bir sene miiddet ve senevi yiiz lira bedel ile kiraya verilecektir. 
lst eklilerin 27/6/934 c;ar~amba giinii saat on dorlte pey ak~eleriie 
miiracaatlara. (M) (3032) 

banesi namile maruf otelin btHOn e9yalan 
mnzayede suretile sat1lacagt ilAn olunur. 
.Ak~> ju kaplama 2 dolaph gayot gU7.el 
yatak oda takiml, muhtelif ~ekillorde 
yatak oda taktmlan, hayli nynah ve 
aynastz dolaplar, lavabo, ayna ve komo· 
dinler, karyolalar, yatak, yor~an, c;ar~af, 
Y~Uk yU~&~ ~ko ~~~juilin~r ~~~C~i~ldii~yie~v~e~ziuih~~;v~liy;e~~~~~~D~r~.~iHiS~A~N~SiA~M~i~~~ 
ayna, portmanto, kanapc, koltuk vo Has tall klan mlitehassisl I TIFO ve PARA TiF O A$15 1 
sandalyeler, falamandra soba, mu~amba· D ~ I p R U T 'l'ifo ve Paratifo hastahklanna tutul-
lar, konsol ayna, su ~i~eleri, kadehler, r. v mamak l~in tesiri t;ok kat'i muafl· 
c;ay ve kahve tak1mlan, ve sair ha) li Beyo~lu, A:~mahmosr;it nur:sa pazan yeti pek emin bir a~tdlr. Her 
lnzumlu e~yalar. Pey snrenlerden 100 do ilt!salinde Atlas Han Tel. 43353 erzane ve Ecza depol:mnda bulunur. 
!?5 teminat almtr. Sat1~ pe~lndir. (247) 1a--------- (106) -



• 
I 

KASI 



~ Haziran 1934 

BA$ VE Di~ A GRILARINA 
GRiP - NEZLE VE ROMA TiZMA Y A 

AK!)~M 

K 
Sahif.. \fi 

L i T • 
SOt 

Veren 
Annelere F osfatl1 ~ark Malt Hul3sas• 

Kullan1naz. SiltUnUzii arttarar. 
Cocuklaran kemlklerini 

kuvvetlendirir. < 39 > 

Deniz yollar1 
I$LETMEI1 

Attnteleri: Karakoy • Koprtltatt 
ftJ. 42862 - Slrkecl Kthtlrdarnctt 

Han Tel: 297 '0 

Mersin 
Siir'at yolu 

Anatarta ··. 't'&puru 8 
Haziran 

Cuma 11 de Sirkeci nhb· 
••ndan kalkacak. Gidifte 
lzmfr , Antalya , Mersin ·~ • 
Doniitte bunlara ill•eten Alan· 
ya, KUIJUk, Canakkaleye uj· 
rayacakbr. "3008" 

T rabzon Siir' at 
Yolu 

C h I t rapuru 71 
um U r: ye Haziran 

Per,embe 20 de Galata 
r•hhmmdan kalkacak. Giditte 
lnebolu, Samson, Ordu, Gire· 
son, Trabzon, Rize, Hopaya. 

Donii§te bunlara iliveten Pazar, 
Of, Pulathane'ye ugrayacak• 
t.r. (3009) 

Bart1n yolu 
B U R S A vapuru 

7 Haziran 

Per$embe 19 da Sirkeci 
rtht&mmdan kalkacakbr. (3010) 

THE TURKiSH AMERiCAN 
Shipping and Trading co 

Hayri - Arabotlu ve ferlkl 
American Export Lines The 
Export Steamslp Corporation 

NEW • YORK 
Eer On gfinde bir Nnyork ne !ima

llDll! arasmda muntazam p~sta: 
. Her ay1u 10,ve i6 inci lftDltrt 

llev · York 'dan bareket. , -Yakmda Nev· York'dan ~ecek n· 
turJar. 

Exnona vapuru 17 Hazirana dogru 
Exmoutli vapuru 6 Temmuza dogru -Yakmda Nn · York, Fladelfiya n 

llostona l~in yolcu ve e~yayt titarlyt 
alarak hateket edecek yapurlar. 
Exporter vapuru 7 Hazirana do~ru 
Exllona vapuru 20 Hazirana do~ru 
Exmoutll vapuru 9 Temmuza dogru 
Rumpanya, mn~terilerinin menafiine 

faha iyi hlzmet ve fevkalAde eerl pos· 
t&lar taktJm emelile lskenderiye veya 
llarsilyalda aktarma suretile ve do~ru 
kono~imonto lle Nevyork l~in mezktu 
lhnanlardan muayyen tarihlerde hareket 
"llen ekspros ve lOks vapurlarma yolou 
'te ~yay! ticarlye kabul edecektir. 

Bu vapur1ar Amoikanm oahlll 't't 
htton vilA~ etleri ile Kanada, Oolr, Mek· 
lika. \'e Lf\ 3 Angelos fle San FrnnsiSkt 
lieawe ''ee--aire bfltnn Jimanlar lQln 
~o~ru Kon~mento ilo e~yay1 tice.rlyt 
kabul ~der, 

l'azla tafsil~t l~n Galads'da 6 JDCt 
Vak1f ( Eaki Arapyan) banmda (. 1lDt0. 
htta Hayri • Arabo~lu n ~rikf mQra-
caat. Tel, t.-4967·8-92H (37) 

KiSARNA 
Maden suyu 
Harnrcti teskin eder, i~· 

tah1 arttmr, en ag.1r ~·& 
meklerl kolay hazmetlirir, 
l<;lmi lezzetli, temiz ve 
Slhht sofra suyu<lur. Ka· 
rac1~er ve bObrok t8.!3lanm 
dn~nrnr, ta._cdarm te~e'k· 
ktlltlne mnnl o1ur, her 
~e~it hazimsizli~c, mide 
ck~lllgine, ~l~klnligc, kum 
ve ~oker hastah~ma en 
iyi Ye tabii i'A~tt.Jr. 

En tabil i~tah ialct 
K~SARNA maden 
1uyudur. (148) 

MOzayede lie aat1' 
1934 Haziramn 8 incl Cuma gOnO sa· 

bah saat 10 da Beyoglunda Pangaltlda 
balAekAr Gazi caddesinde harbiye ve 
hamam istasyonlan ortasmda 6~ numa· 
rah hanede mevcut ve A. Abuaf efen· 
dlye ait e~yalar mnzayde suretile sah· 
lacakttr. 9 Par~adan mnrekkep mnkem· 
mel Rmesans yemek oda takum, yaldtzll 
Lui Kenz salon takimJ, orta masasJ, 
konsol ve salre ile aynah ve aynas1z 
hayh dolaplar, salon ve yemek odaya 
aft di~er e~yalar, hayh vazolar, biblolar, 
tablolar ve sanayii nefise pRr\alan, elek· 
trlk avizeler, karyolalar, du var saatleri 
portmanto, lavamano, salon takunlan 
ve hayl1 diRer ev e~yalan. .Anadol :ve 
Acem .hahlan mtlkemmel blr piyano pey 
Bllrenlerden 100 ae 25 teminat aluiir. 
Sat.I~ i~-£l!!indir. (237) 

H0SrEYIN 

VAPURCULUK 
TORK ANONIM S1RKETI 
Istanbul Acentahg1 

Llman han, Telefon: 22925 -
izmir Siirat Y olu 

SAKARY A vapuru 

Her Per§embe gnnn saat 16 da 

Galata nht1mmdan kalkacak dogru 
Jlzmire gldecektlr. Bn vapur her 
pazar gUntl saat lG da lzmirden 
Jm.llap dogt-u lstanbula geleoektir. 

CAHIT 

FiKiR HAREKETLERi 
33 en sa:p. bugtiD Qlktl 

1CINDEK LER 
ltalyan fa~izmine dalr • • • • • • • • • • • • F. Cambo 

Edebi hatualar • • • • • • • • • • • • • • • Hnseyin Cablt 

Alman facias1 : Siyasi buhran • • • • • • • • • Paul Ferdonnet 

Hocalann hurafeleri • • • • • • • • , • , • • Htlseyin Cablt 

Ha~a ibadet • • • • • • • • • • • • • • • • !lalvert 

::Matbuat hayatl (Mustafa Niyazi ve Mtlmtaz Zekl beyler • Hnseyin Cabit 

Romada neler gOrdOm? • • • • • • • • • • • • Henri ~raud 

Al\ahlar fiusamt§lnrdt (roman) • • • • • • • • • Anatole France 
Kitaplar arasmda ( Kn~Dk noUar) • • • • • • • • • • • • • -

Fiyeti her yerde 20 kuru~tur 

Fiklr Hareketlerinln 1 s:i say1smdan itibaron bntnn ntlshnlan 
Ak~m Matbnasmda kolleksiyoit hallnde mevcuttur. Gerok pera· 
kende ve gerek toptan nlmak tc:in Ak~am Matbaas1 MOdOriyetlne 
mnracaat edilmelldir. Eski nnshalarm fiyah da 20 kuru~tur. lotan· 
buldan ve ta~radan posta ilo gOnderilmesl lstt~oillrse posta ncreti 

almmaz. Para yerino posta pulu gOndermek de kAfidir. 

Tiirkiye Hilaliahmer 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 
Eskl~ehrln Kara.ca~ehir koyn c1vannd!!- ve eski~ebir istasyonundan yedl 

kilom tre mesafede ve Porsuk suyu kenarmda kain Hilaliahmer Cemiyetine 
ait ~iftlik kiraya verilecektlr.lki bi:l donnrnden fazla olup blnbe~ynz dO· 
ntlmtl kabilizer olan ~iftlik arazisinden be!i!yOz d!inllmO, i~ioden ge~en 
de~rmen bendlnJen sulamr ; arazi §eker pancan yeti~tirmel;e \Ok mUsa· 
ittir. Qiftlik arazisi ic;iurle mahsulOn (ieker fabrikasma nakli it;ln 10 va· 
gonluk bir ~imendifer makas1 vo ynklemek ic:in aynca rampas1 vard1r. 

Arazi be~ sene mUddetle ,.e a~1k artt1rma usulilo kiraya nrilecektir. 
Arttmna, onnmnzdeki Haziran aym1n onbe~nci Cuma gtlnll saat n de 
c;lftlik l~indekl Eskl~ehir Hilflliahmer anbannda yap1lacaktlr. 

Ta.lip olanlann ~artnameyi almak i~in Ankarada Hilaliahmer Cemiyeti 
Merkezi umumisine, Eski~ehlrde Hilfiliahmer tierkez anban JdtldfirlQAOne 

ve lstanbulda Yenl Postano c1vannda Eski .zaptiye caodesinde Hilallah· 
mer Oyun ka~1tlan ve Madensulan satJ~ deposuna mnracaatlan iiAn 

M SIR.$ Li iT ED 
Sermayesi: 100,000 Tiirk Liras1 
Merkezi: ANKARA - ~ub~si iSKENDERIYE 

T0RK1YE ~ BANKASI tarafmdan t.esis edilmifitir. 

ithaldt, ihracat, Komisyon ve 
Emanet ifleri yapmaktadtr 
ISKENDERiYE de sat1lmak Ozere emaneten mal 
gOnderenler, hesab1m1za, TURKIYE :f$ BANKASI 

tubelerinden avans alablllrler. 

En iyi fiatla, en az masraf ve komisyonla emin bir 
surette i~ gormek isteyenlerin MISIR 1$ L1MlTED'i tercih 

etmeleri kendi menfaatleri icabad1r. 

Telgrat adresi: MISIRi$ • lskenderlye 

NJVEA kremi veya yagt 
cflde tamamen nufuz ederek kUll· 

vetlendirir- ve besler. 

Tenini7. daima gen~ ve 

ve yurnu~ak knlrr ve 

solgun benrzhlcri krs-

kandmr. · ' 

Bu senenin en ~ok sattlan kitabt 

Reslmli - Ciltli 
A • 

AYVANL ALE 
Btiyti.k kltada, 280 sahife - 350 resim 
4 renkli lavha · 8 metin harici tablo 

F aik Sabri Be yin 
BUyiik itinalarla haz1rladag• bu bUyiik eser ciltli olarak ~tkb 

.,.e derhal bnynk bir ragbet gordu. 

Bu kitap ni~in ~ok sattltyor ? 
Biliyormusunuz ? 

<;unkO, sade ve a~ak bir 
lisanla yazalma~hr. 

<;iinkii, herkesin seve seve 
ve merak ile oku· 
dugu bir kitapbr. 

<;unkii, resimleri ~ok iyi 
se~ilmi~ ve kitaba 
renkli ve giizel 
tablolar konmu~-
tar. 

<;unkii, hayvanlarm bayah 
hakkmda bize bir 
~ok merakh ve ga
rip ~eyler ogretiyor. 

(;unkii, ortamektep ve lise 
talebeleri i~in .fay
dab oir yardamca 
kitapdar. 

<;unkii, ilkmektep tale· 
beleri i~in ~ok is- . 
tifadeli ve eglen
celi bir ktraaltir. 

<;uokii, "[firk~e ogrenmek 
c;nnkti, ba kitab1 biiyiik· istiyen ecnebiler 

ler kadar kii~uk- de bu kitab1 ~ok 
ler de sevmi~tir. faydala buluyorlar. 

Sevdiklerinize i1e yarar bir hediye vermek istiyorsanaz , 
"HAYVANLAR ALEMi , ni bir kere goriJnOz. 

Tevzi merkezi : Fiyeti: 
AK,AM KiTAPHANESi Heryerde 150 kuru§tur 
121, Ankara caddesi, Istanbul T •1ra i~in posta iicreti ahnmaz. 

Para yerine posta pulu da gonderebilirsir.;z. 

Yeni Tiirkiye D vie · in 
' 

arici i aseti 
Harpten evelki vaziyetten ve Mondoros MUtarekesinden 

ba§layarak ta son yeni devrimize kadar ~ok 
mOhim faslllan ihtiva eder 

Yazan: 

Maarif Vekili Hikmet Beyefendi 
Flyeti 10 kuru,tur. 

Posta Ucroti 5 kur:nttur 
Bu eser ~kara ve 1stanbul lnkdap tUrafisUnde verilmi1 

dersleri de muhteviair. 

AK~AM Ki1~APH ANESI 
Ankara cadllosi No. 121, 1stanbul 

Sahibi : Neaneddin SacLk Ymwni n~riyat miidiirii: En is Tabs!~ 
AkJam Matbaasl . 
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Hal is, nefis . ve kOpUklli : kahvesidir. 

YALNIZ MISIRCAR$/SI KAPISI KAR$/SINDA 

• KURUKAHVECi 

MEHMET EfENDi MAHTUMLARI 

TiCARETHANESiDiR 
. 

Hi~ bir yerde -$Ubesi ve alikasl _ yoktur 


