
Biitiin Tiirkiye 
Mehmet Efendi 

Mahtumlar1 
Kahvesini i~iyor 

lf't. :Lhstr~ar~Jst i.:ap1s1 karftSlnda 

Sene 16 - No: 5626 - Fiat1 her yerde 5 leu~ CUMARTESl - 9 Haziran 1934 

F ransa ~imal ve Man~ denizi 
sahillerini tahkim edecek 

F ransa ile lngiltere aras1ndaki eski 
dostluk gittik~e soguyor 

Cenevre 8 (Hususi) - Bugiin 
ogleden evvel silahlarl btrakma tor 

konferanst riyaset divant, aktam 
iizeri de umumi heyet toplanacak
~tr. Bugiinkii toplanblarda konfe
ranst kurtarmak i~in son bir gay-
ret sarfedilecektir. •· • 

Fransa har:··iye nazu1 M. - , 
Barthou evvelki giin konferansa 
yeni bir teklifte bulunmuttur. Bu 1 

teklifte, emniyet meselesinde ls
rar ec]ilmekle beraber, lngiltere 
ve Amerikayt memnun edeeek: 
maddeler vardtr. M. Barthou diin• 
yamn her tarafmda muhtelif dev
letler arasmda emniyet misaklan 
yaptldtga bir strada bu misaklann 
umumileflirilmeaini teklif et
mektedir. Bu teklif ile M. Litvino
fun ortaya athgt fikir hatka bir 
larzda teyit ediliyor. 

Franstz hariciye naztrt bundan 
sonra tayyare bombardtmanlart· 
nm ilgut, hava filolarmm tahdidi 
hakkmda yeniden tetkikat yaptl
mastnl istiyor. ingilizlerin ~ok ala
kadar olduklan bu mevzulart ko
layca reddetmiyecekleri iimit edi
liyor. Nihayet silah ticaret ve sa
ltfmm tetkiki meselesinin yeni
den miizakeresini istiyor. Bu nok
ta da Amerikayt ~ok alakadar et
mektedir. 

Konferans bugiin toplanmakla 

heraber iimitler pek azdtr. Bura.
da silahlart btrakma meselesinden 
ziyade yeni silahlanma meseleleri 
miinaka\la ediliyor. Biiyiik devlet
ler yeniden bahri in~aat progam
lan hazulamakla me,guldiirler. 
Amerika ~imdiden yeni bir do

nanmanm planlarmt haztrlamt~br. 
Diger taraftan Fransa ile lngilte

re arastndaki eski dostlugun git
tik~e sogumakta oldugu da nazan 
dikkati celbetmektedir. lngiltere 

bu defaki konferansta a~tktan 
a~tga Almanyanm tarafmt tut
mutlur. 
, F ransadan gelen haberlere gO
re F ransa hiikumeti sahillerde ye
ni istihkimlar viicuda getirmege 
karar vermittir. ~imdiye kadar t-i
mal denizinde, Mant sahillerinde 
istihkim yaptlmasma liizum gO. 
riilmemitti. ~imdi her ihtimale 
kart• bu sahillerin tahkimine ka
rar verilmittir. 

. . 
Cwnartesi karikatiirleri: 27 

Blr dratnotun bllyDk toplara 

SofOrlerin bir derdi 
Durak yerlerindeki meydanc1lar 

yuziinden ~1kan ihtt1af 
Y . b l d' k . ·-· ~ ·' - en1 e e tye anununun tat· 

bikmdan sonra seyriiaefer itle
rinin miihim bir ktsmt kayma· 
kamhklara devredilmit, bath ba
flDa seyriisefer itlerile ugratan 
beleruye zabtta memurlarmtn 

' 
adedi miihim surette azalmttb· 
Bu kii~iik kadro ile taksi durak 
yerlerinde otomobillerin nobet 
usuliinii tenzim etmek, toforlerin 
inhzammt temin eylemek gii~ 

oluyordu. 
Bir ka~ ay evvel soforler cemi

yeti belediyeye miiracaatla ma
atlart cemiyet tarafmdan veril
mek iizere taksi yerlerinde kendi 
taraflarlndan hirer memur bu
ludurulmaatnl istemif, belediye 
de 1bunu miinasip gormiittii. Bu
nun iizerine cemiyet bathca du
rak yerlerine hirer memur tayin 
eylemitti. Bu memurlartn maat
larl gene toforler taraftndan ve
riliyordu. Son zamanlarda tofor
ler istenilen parayt vennedikle
rinden ortaya bir mesele ~tkmttbr. 

Bu hususta evvela helediyenin 
nokta.i nazartnl ogrenmek uzere 
beleaiye reis muavini Himit be
ye miiracaat ettik. Hamit bey 
diyor ki: 

- ~forler eemiyeti taraf1ndan 
taksi yerlerine tayin edilen kim-

. 
selerin toforlerden giinde beter 
kurus aldtklarmdan haberdar de· 

' 
giliz •. Bize bir 'ikiyet te vaki ol· 
mamttbr.» 

Otomobilciler ve toforler ce
miyeti ikinci reisi I :aklu bey ise 
muharririmize fU izahab verdi: 

- Eminonii, Sirkeci, Karakoy, 
Tepehafi, Taksim gibi buyiik tak-

si yerlerinde duran hu gayri res· 
mi memurlara cemiyet muayyen 
bir maat veriyordu. Fakat ar
kadatlarimtzdan bir k1sm1 aidat· 
larmt veremediklerinden dolay1 
hiit~emiz darald1. Biz de bunla
rm maaslarmt nisan sonunda kes-, 
mege mecbur olduk. Bunun iize
rine ber taksi yerindeki toforler 
birlettiler, nobet usuliinii tat
hik etmek iizere aralarm
dan hirer arkadap intihap 

ederek bize hirer mazbata ile mii
racaat ettiler. Biz de bunlari ka· 
bul ettik. Bu memurlar hir nevi 

«meydanct» dtrlar. Bittabi bu 
«meydanetlar» bedava ~ahtaml• 
yacaklarl i~in ~oforler kendi ara· 
larmda para toplay1p veriyor-

lar. Meydanctlartn arabaat yok
tur. Mesele budur. Ost taraft de
dikodur ki bu da nobet uauliine 

[Devama ikinci aabifede 1 

Biitiin Tiirkiye 
/llehmet Efendl 

lllahtumlar1 
Kahvesini i~iyor 

lat. lltSirctar~ISl kaplSI karf1smda 

Tele/on ·: 24240 ~dare)- 24249 (Tahrir)- 24248 (Matbaa) • 20113 (Kli,e) 

Zavallr Asrm Baba! 

Orta oyuriu iistad1 
karameli sabyor 

As1m baba sokakta ~ocuklara 
taklit yap1yor 

Sag kalanlar arasmda en bii
yiik orta oyunu iistadt methur 
Astm babad1r. Astm baba kii~iik 
Ismail efendi, kavuklu Hamdi 
efendi derecesinde bir sanatkar
dl.l". Kendisi tpek filim besabm& 
orta oyununa dair ~evirilen ii~ fi· 
limd.e en buyuk rolleri oynamtthr. 

Asun baba temata tarihimiz. 
C:le miihim bir simadtr. Batta Se
lim Niizhet heyin «Temata tari• 
bil) ismindeki eseri olmak uzere 
hemen biitiin temata tarihlerinde 
Asun baba hakkmda uzun ba-
hisler vardtr. ., 

Diin bir miilikat i~in Y enika· 
p1ya gitmittim. Aktamiistii. Y a• , 
ntmd-a ince titrek bir ses: - · .... 

- Siitlii karemeli! .. diye ba· 
g1rch. Arkasmdan hir siirii ~ocuk 

•efi: 
- Astm baba ... As1m baba ka- I 

cht;t taklidi yap karameli alahm •. 
- Astm baba ... Kocakart tak· 

lidi yap. 
- Asun haha ... Taklit yap!. 

Battmi ~evirdim. Gozlerime 
inanamtyordum. Bu boynunda bir 
tabela asth a:lam orta oyununun 
en mefhur ustadt, ve bir ~k eser
lerin kendisinden bahsettikleri 
Astm haba idi. Beni goriince Sl· 

ktldt. Selim verdi. 
- Hayrola As 1m haba ..• 
- Hayr1, terri bu beyim ..• Ti-

carete batladik. 
Act bir giiliimseme ile ilave 

Orfa oyunu Datada Aaam baba 

buki Abdiilhamit zamanmda or
ta oyunu yiiziinden az mt ~ektik , 
Az m1 korkular g~irdik... Bizim 
sanat ka~ kere, ka~ kere yasak 
edildi. Bunda o heyecan da yok .• 

[Devanu 4 iinci.i snhlfede] 

Y eni tefrikamtz 

Patron 
Muharriri: Burhan Cahit 

( 
(, AK$AM, muhterem karile--
( rine yakmda biiyiik, milli ve 
I kuvvetli bir roman takdim ede-
1. cektir. etti: 

K 1... ld k F k t (l Y eni tefrikam1zm muharriri - arame act o u . . . .a a 
karilerimizin yazdarm1 lezzetle 

ticaret te bir tuhaf olmuf. Yal- 'i.l 

/, ve merakla takip ettikleri 
mz karameli ile i' yiiriimiiyor. \' 

1 arkada§1m1z Burhan Cahit 
Ostelik ~ocuklar1 da eglendinnek · 

beydir. 
liztm. Goriiyorsunuz ya taklit Burban Cahit bey bu yeni 
ya.pmadan karameli almtyorlar ... 

1, romanmda bugiinUn it ve 
Hele bir ~oklan kocakan takli- .I para buhranlar1 arasmda ge~en 
dine merakh. (,1 bir maceraya anlatmakta ve 

As1m baba boynunda karamela '\1 harpten sonra bir tiirlii duru
tablaSI yan1mda ileriliyor, sagl• I lamtyan iktisadi miieadelenin 
m1zda solumuzda hir siirii ~o- ( aileler ve cemiyetler fizerin
cuk bizi d.inliyerek yiiriiyorlar. deki tesirlerini tahlil etmekte-
orta oyunu ustadt eski ve •am•·· ,. d" Bu t"ta'barla .. 1r. 
mi dostu Ahmet Rasimden uzun 
uzun bahsediyor: 

- Merhum beni bu halde gorse 
tatardt ... Amma biliyor musunuz 
beyim. Bu sanatin hi~ olmazsa 
korkusu yok. Karameliyt sata· 
caksm. Belediye memurlarmt ktz· 
d1nnayacaksm i'te o kadar. Hal-

Patron 
romant yalnaz edebf ve hiast 
bir eser olmakla kalanyaeak, 
aynt zamanda i~timai inlalip
lara tekil ve hedef ~t6ateren 
bir These olacakbr. 

-- ·.= . ·~--- · -- · - ""-' ~- ~-- · __ .-

, Cazeteci - Hava.dis yaZ.l• 
yoooorl.. Musevi dii,manlan
na cevap ~a2.1yoooor!- ,... 

~-=-=--~;;_.__=----:--'_- - - - -------'-~- -:::-~~~~~~~=:!..~==-=:::-===--=:-=-~:::-;::;==:7J ..... ~--:-:-~~:=::::::::::::::::::==..: 
Cazete sahibi- Musevi va· Salamon - Cazetac1, ver 1 Salamon ve arkada~ Salamon - Mersil. •• Hay-·1 ••·••··························•• 

tanda,lara hiicum edenlcre ce- ha.kallll\ ne yaz1yor goreliml.. Ian - Aferin 1.. A,kolsun di giile gulel ••• . •.......................•••••••• 
vap yazdun, bugiin elbet 50,000 bel ... Bravo yapam bu gaze· 
nli.aha aatlhr( · ul .•• Yaroi.unt ••• 

• 



· Sabife 2 

Kartstna goz 
koyan amcastnt 

oldiirdii 
AyancJitn bir koyiinde 

kanh bir kavga 
Ayanc1k 8 (Hususi) - Ayan• 

Cigm Y enicuma nabiyesine bagh 
Lepez koyiinde bir cinayet ol
muf, Hiiseyin isminde bir adam 
amcas1 Aliyi hl~akla yaralryarak 
oldiirmiistiir. Vaka su suretle ol-. . 
mu,tur: 

Lepez k.Oyiiniin bef alh evden 
miirekkep Koz koy isminde bir 
mahallesi vard1r. Burada Hiise- · 
yin ile amcas1 elli yafilarmda 
Ali de oturmaktadJrlar. iki ii~ se
nedenberi Hiiseyinin amcast Ali, 
Hijseyinin ~aras1 Emineye goz ko
yarak pe~inde do1atmakta imit. 
Emine bir giin bu vaziyeti ko
cast Hiiseyine anlabn&f o da uba
ham yerinde bir adamdir. Belki 
bir giin bu huyundan vaz g~er» 

c!iyerek bir feY soylememif. Fa
kat Ali gene Eminenin rasgeldigi 
yerde yakasm1 b1rakmadtgi i~in 

bundan ii~ ay evvelisi Hiiseyin 
bu meseleyi koy ihtiyar heyetine 

~ikayet etmif, heyeti ihtiyariye 
de Aliyi ~aguarak bu ~irkin hal
lerden vaz ge~mesini soylemivtir. 
Bunun iizerine Ali de «ben ho
varda bir adamim, ne yapay1m 
elimde degil! » cevabmt vennittir. 

Vaka giinii Hiiseyin ile amcasi 
Ali yanyana olan tarlalarml sii
rerlerken Hiiseyin tarlalann ara
smdaki hududu gosteren ta,lan 
biraz oynahm~, bunun iizerine 
amcast ile aralarmda evvela agiZ 

kavgas1 ba,lamlf1 bir miiddet son
ra kavga biiyiimiilj, biribirlerinin 

iizerine ahlarak yerde yuvarlan

maya batlamlflardir. Bu suada 
amca, daha kuvvetli oldugu i~in 

Hiiseyini altma alm1,, bu vazi
yette iken Hiiseyin amcasmtn ka
runna yapbklartnt da hattrhyarak 
belindeki ba~aga ~ekip Alinin sol 
h9griine olanca kuvvetile sapla
mif ve derhal ka~mt~br. 

V aka dan haherdar edilen jan
darma Hiiseyini yakahyarak miid
deiumumilige teslim etmittir. Ya
rah yirmi dort saat sonra olmiit· 
tiir. 

Salih pa~a 
Di.in geldi, merasimle 

kar~tland1 

Kolordu kumandanlanmizdan 
SaJi.h pafa, yeni vazifesine batla
mak iizere diin Vesta vapurile 
ifebrimize gelmit ve merasimle · 

karttlanmifllr. 
istil&al merasiminde vali mua

vini Ali Ru.a, polis miidiirii Feh
mi beylerle kolordu vc askeri mii
essesat erkam ve dana bazt ze
vat ha~ir bulunmutlar, bir aske
ri miifreze resmi selim ifa et
mittir. Salih pafa, vapurdan .inin
ce rthhmda bulunanlartn ayn ay-

1"1 ellerini stkar:ak kendilerine 
tetekkiir etmittir. 
I _ Erzurumda miihim bir rahat

tzh.k ge~iren pafa, tamamile iyi-
letmittir. ] 

On ki§i denize diikiildU 
Be~iktattan Kuzguncuga git

mek istyien on kifi Bef,iktafta Dur· 
$Un Alinin kaytgma binmitlerdir. 
Sandal ~tragan sarayt onlerine 
geldigi zaman devrilmi,tir. 

l~indekilerin hepsi denize do
kiilmiifler ise de, o civarda demirli 
bulunan Giilcemal vapuru tayfa
lari tarafmdan kurtanlmtthr. 

AK~AM 

'' 
e e 

ariciye vekjlimiz geldi 
cab1nda B gazlari m ·· dafaa 

ece ka r ku vetliyiz, d·yor 
Hariciye vekili T evfik Rii~tii 

bey bugiin semplon ekspres treni
le Cenevreden tehrimize gelmit· 
tir. Hariciye vekilimiz istasyonda 
bir ~ok zevat taraf1ndan kar,Ilan
mtf, istasyondan ~tkhktan sonra 
Tokathyan oteline gitmittir. 

T evfik Riittii bey bu aktamki 
trenle Ankaraya gidecek, yarm 
heyeti vekileye Avrupadaki te
maslari hakkmda izahat verecek
tir. Hariciye vekilimiz, Iran $ahi 
Hz, nin iatikbal merasiminde bu
lunacaktlr, 

Sofyadan geGerken 
Sofya 8 (A.A.) - Cenevrede!! 

Tiirkiyeye donmekte olan Tiirki
ye Hariciye vekili T evfik Riit.tii 
bey bugiin saat 16,30 da Sofyadan 
ge~mittir. 

Tevfik Riittii beyi Dragman hu
dut istasyonunda Tiirkiye aefiri 
ve bir ~ok gazeteciler ve Sofya i . 
tasyonunda da bariciye nazirt M. 
Batalof, kralm miimessili harici
ye umumi kitibi Radem, umuru 
siyasiye miidiirii M. Pavlof, proto
kol tefi M. Stoilof ile Fransaz, Yu· 
goslavya, ve Yunan sefirleri ve 
diger zevat karttlamlflardir. T ev· 
fik Riittii beyle M. Batalof garm 
salonuna ~ekilerek on bet dakika 
gorii~miitlerdir. Bu miilakattan 

Iran §ahi Hz. 
Yavuz zuhhs1 bugiin 

hareket ediyor 
Iran tab• Hz. ni Reisicumhur 

Hz. namtna karttlryacak olan ri· 
yaseticumhur umumi ki.tip vekili 
Hasan R1za hey hugiin Y avuz 
ztrhhsile Trabzona harekel e"de
cektir. Yavuza Mecidiye kruva
zorii, Adatepe, Kocatepe, Tmaz
tepe, Zafer torpidolan refakat 
edecektir. 
~ah Hz. ni ihudutta kar~lhya .. 

cak beyet lgdirdan Beyaz1da ha
reket etmittir. 

Iran sefiri istikbal i~in Bakuya 
gitmittir. Sefirin: ferefine Karsta 
bir ziyafet verilmittir. 

Zaro aOa hastaneden ~1kfl 
~i~li <;ocuk hastanesindc tedavi 

altmda bulunan Zaro aga basta• 
n eden ~1kmt~hr. Fa kat zavalla 
ihtiyar, epeyce zay1fladig. i~in 

heniiz evinde yatmaktadar. 
-~- ----

1-layvan meselesi 
lki ki~i kavga etti, biri 

digerini oldiirdii 

Pendikte Osman ve Sami isim
]erinde iki kifi evvelki gece bir 
hayvan meselesinden kavga et
mi!lerdir. Kavgada bunlardan 

Sa.mi hayvan kesmege mahsus bt
~kla Osmam mubtelif yerlerin
den yaralayap k~mifbr. 

Vakaya vs.ziyet eden jandar· 
m.alar yarala Osmam derhal Zey· 
nep Kamil hastanesine kaldtr
mtflar, fakat biitiin tedavilere 
ragmen Osman bir miiddet sonra 
olmii,tiir. Katil Sami jandarma ta
rafmdan yakalanarak tahkikata 
batlanmlfiar. ' 

sonra Tiirkiye hariciye vekili yo
luna devam etmif ve hararetle se
lamlanmi~br. 

Tevfik ii§tO beyin mDhim 
beyanat1 

Sofya 8 - Tevfik Riittii bey 
kendisini hudutta kar~1hyan Bul
gar gazetecilerine demi~tir ki: 

«- Bulgaristanla miinasebab
miz gayet .dostanedir. Aramazda 
hi~ bir ihtilaf yoktur. Hariciye na
zrrimzla goriitmekten maksad1m 
Balkan misakim akteden dort 
devletin Belgrat konferansmdan 
~onra Bulgar hiikumetine tahriren 
teblig et'tigi karan bu defa 
hu dort hariciye naztrmm miimes· 
&ili s1fatile ljifahen yeni Bulgar 
hiikumetine teyit etmektir. Yak-

tile bu kararimizt tifaher:t Musanof 
hiikumetine arb:adatim M. Y evti~ 
cenaplar1 Sofya ziyaretinde teblig 
etmitti. Biz, fimdi Bulgaristamn 
bu husustaki kati cevabmt bekli
yoruz ve bu cevabm gecikmiye
cegini zannediyoruz. 

27 tetrinievvelde Ankarada res
men ilk i~tima1n1 aktedecek olan 
C:lort Balkan devleti hariciye naztr· 
Ianna, Bulgar hariciye nazmnm 
'da if,tirak etmesini samimiyetle • 
arzu ediyoruz. Balkanlar arbk 
yalmz Balkan devletlerinindir. Bu-

S1caklar biraz 
hafifledi 

Halk1n biiyiik bir k1smi 
plajlara ko~mu§tur 

t $iddetli sicaklar diin de devam 
etmittir. Diin aabah bir arahk ha· 
:va kapanmtf, bir ~ok kimseler 
yagmur beklemi,tir. Fakat aekize 
dogru biitiin bulutlar dagilmithr. 
Riizgar gene lodostan esmittir. 
Hararet derecesi diin de otuz ii~e 
kadar ~tkmithr. 20 senedenberi 
hu mevsimde bu kadar 11cak gO
riilmemi~tir. 

Diin, cuma olmak miinasebetile, 
bir ~ok hallc plajlara ko~muttur. 
Floryada ~k kalabahk vardi. 
Kumkaptdaki eski deniz hamam· 
larmda ve sahillerde denize gi· 
renler de ~olctu. 

Diin ak~ama dogru sicak bir 
par~a hafiflemif, riizgar timale 
donmiittiir. Bugiin stcakltk sabah
leyin 25 derece :idi. Saat onda 28 
C:lereceye ~tkm1~br. Maamafih otu· 
zu ge~miyecegi tahmin ediliyor. 

Bu senenln Ilk kurbant 
Diin bir ~ocuk denizde 

boguldu 
Kuledibinde oturan on alb ya~ .. 

Iarinda Alber Levi isminde bir 
~ocuk dun Heybeliadaya giderek 
banyo yapmak Uzere denize gir· 
mi~ ve yuzmek bilmediginden 
bogulmu~tur. <;ocugun cesedi 
biraz sonra denizden ~ikarllmiJ, 
zabita tahkikata ba§lam•thr. 

Bulgaristan zahire ihraCim 
menetti 

Sofya 8 (A.A.) - Hiikumet 
karamame ile Bulgaristandan her 
tiirlii zabit·enin ihracmt menetmit· 
tir. Bu karara sebep ekinleri mii
teessir eden dev!_.mh kurakhkhr. 

nu herkes anlamahdtr. Bu, bir si
yaset degil, bir cereyandir. Ve bu 
cereyana arhk hi~ kimse mani ola· 
miyacakbr. Zaten bugiin buna 
mini olmak istiyenler de yoktur. 

Bogazlarm tahkimi i!rin tsrar 
ehnedik. Biz vatammtzm bir par
~asi olan bogazlart liizumunda 

miidafaa edecek kadar kuvvetli
yiz. Zaten yeni harplerde suni 
tahkimahn bir kiymeti kalmamtt· 
br. lbtiya~ olunca biz bogazlari 
memleketin diger aksamt gibi mii· 
aafaa eder ve bunun i~in de hi~ 

, kimseden izin iatemeyiz. 

Edirnenin tahkimine de liizum 
gormiiyoruz. ~iinkii oraya komtu 
siz ve Yunanhlar gibi samimi dost· 
lartmaz vard1r. Ve biz Edirnede, 
bu dostlardan hi~ birisinin de gO
zii olmadtgmi zannediyoruz. ~a
yet Edirnede bir kimsenin gozii 

varsa biz Edirneyi bugiin !ehkim 
etmeden de miidafaa edebiliriz.» 

Gazi Hz. nin Tiirkiyeden harice 
seyabat edip etmiyeceklerini so
ran gazetecilere, T evfik Rii~tii 
hey: 

«- Gazi Hz. miinasip bir za· 
manda ilk defa Moskovayt ve hi
lahare de diger devletlerin payi
tahtlaram ziyaret edeceklerdir» 
'demi11tir. 

Londrada ~arp1~ma 
Fa~istlerle komiinistler 

arastnda miihim hadiseler 
Londra 8 (A.A.) - Binlerce 

kiti, diin lngiliz fatistlerinin top
landiklart Olimpiya binas1 etra
fmda hirikmi~lerdi. Toplanhda fa
,istlerle ~omiinist1er arastnda bo
iufmalar olmu!flur. Polis intizamt 
iade i~in sopalarla hiicum etmek 
mecburiyetinde kalmifltr. 

Batka yerlerde bir ~ok doviit
meler olmu,tur. Yiizlerce polis,' 
Olimpiyanm genif meyd•m etra· 
fma kordon yapmitlardt. 

i~eride, sandalyalar kinlmtf, 
par~alan, silah olarak kullam}. 
mt§tlr. Karattkhklar ve kavgalar 
binanm dammda bile cereyan et
mif, fatistler, reislerinin nutkunu 
kesenleri oralara kadar takip et
mitlerdir. 

T oplanh son una dogru iki kip 
yaralanmtf ve hastaneye kaldutl
mifbr. 

Bir ~ok kadmlar baytlmttlardrr. 
Soylendigine gore senelerden· 

beri Londrada boyle kartflkhklar 
olmamttbr, 

M. Suri~ 
Sovyet Rusyamn Berlin sefirli-

1 

gine tayin edilmi' olan Ankara 
biiyiik el~isi M. Suri~ bu hafta 
zarfmda Ankaraya gidecek ve 
Reisicumhur Hz. le erkam hiiku· 
mete veda edecektir. M. Suri~ bir 
ka~ giin Ankarada kalacakbr. 

Fransanm 1imalindeki 
istihkftmlar 

Paris 8 - Fransa oimal istlh
kimlarmt yenilemege karar ver
mittir. Buglinkii istihkimlar yerine 
gizli ve aon sistem istihkimat 

, yaptlacakbr. 

9 Haziran 1934 -
F utbol ma~lar1 
Diin ~ilt ma~lanna 

devam edildi 

. 

Diin Taksim atadyomunda tift 
ma~larma devam edilmistir. Ga 
• > I 

latasarayla Vefa-Kumkap1 ara• 
amdaki rna~ Galatasaraym +1. 
galibiyetile bitmi,tir. 
Fenerhah~ stadmda Siileyma:.. 

niye - Beykoz :ma~m1 Siileyma· 
niyeliler 4-2 kazanmt~lardir. 

Betiktaf ~ref stadmda Be,ik· 
ta§la Eyup kartnlatmtfhr. Eyiip· 
liiler giizel bir oyun oynamitlar, 
ma~ 2-2 beraherlikle bitmi~tir. 1 

An.ndolubisarmda AyyildJz ta• 
ktmt ~e~me meydam taktmmt 
2-1 maglup etmittir. Beylerbeyi ·. 
takimi gelmediginden Kabatas)i .. 
lar galip saytlmitlardu. . 

lzmirdeki ma~lar 
izmir 8 - ~ilt ma~larmda Ka'r .. 

ftyaka ile Altay kartila~mi~tlr. 
Ma~ 3-2 Karftyaka spor kliibii· 
niin galibiyetile bitti ve tilt me· 
rasimle bu kliibe verHdi. 

Adapazar 8 - Lik ma~larma 
ba~land1. Geyve tak1mi gelmedi
iinden Ada ldmanyurdu hiikmen 
galip say1lda. Gen~lerbirligi - ye .. 
ni Hila) ma~m1 Gen~lerhirli,gi 2-1 
kazandt. 

Alpulluda mao 
Alpullu 8 (Hususi) - A!pulla 

spor, Ktrklareli Halk spor tak1• 
mint 4-0 yendi. 

Dunya futbol §ampiyonlugu 
Roma 8 (A.A.) - Diinya futbol 

f&mpiyonlugunda ii~iincii, dor· 
diinciiliik i~in Napolide Almanya 
ile Avusturya arasmda yaptlan 
miisabakada Almanya Avustur
yayi 2 ye kartt 3 say• ile maglup 
etmittir. 

Miisabaka daba batlar batla
maz Almanya sag cenaht bir gol 
yaparak faikiyeti ele almi' ve bu 
faikiyeti 28 inci dakikada mer
kezden yaphgi ikinci golii i]e tak· 
viye e\mi,tir. Avusturyahlar bir 
dakika sonra ilk gollerini yapmt~· 
lar, fakat Almanlar 42 inci daki· 
kada ii~iincii gollerini de kaydet
mi,Ierdir. 

lkinci devrede Avusturyahlar 
penalhaan ikinci gollerini yap
mttlar, fakat biitiin hiicumlartna 
ragmen Alman ;-.aliidafaast Avus· 
turyahlara hatka go} mak im· 
kamm vermemtfbr. 

Sofiirlerhi derdi 
ca.. tanh 1 iDci Nhirede) 

razi olmiyanlarm ileriye attJklart 
likud1lardu. 

Bir 'ofor meydanctya be~ ku
rut verir, kirk para verir. Biz bu
na kanfmayiz. Bize bir ,ikayet 
te yaptlmi~ degildir. ~ildiyet eden 
olursa cemiyet tetkik edecektir.» 

Diger taraftan kendilerile go
rii,tiigumiiz bezt toforler, cemi
yet ikinci reitinin nc1:tai nazar
lanna ittirak etmiyorlar. Bu mey
dancr, yahut degnek~ilerin iste
digi otomobili nobet yerine koy
dugunu, istedigini nobetten ~~
kardigtnl, hatti baz1larm;n ken
di arabaTar1 da oldugu i~in ken· 
di araba!armt nobette ileriye ge
~irdiklerini soyliiyorlar. 

~oforler, bu memurlarin haddi 
zatinde belediye zabitasi tarafJJl· 
dan yaptlmas1 li.ztm gelen itlere 
miidahale ettiklerinden tikayet 
ediyorlar. 

Kartflk bir vaziyet alan ve yiiz· 
lerce toforiiu hakkma taaluk eceli 
lbu mesele ile belediyenin esash 
surette alakadar olmas1 ve adi
lane bir tedbir ittihaz etmesi Ia· 
Zimd1r. 
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AK$AMDAN AK$AMA 

Kad1nlar1mtzda 
kabiliyet 

- Bizi~ kadmlanmtz insam ha· 
lc:ikaten hayrette btrakacak ve if· 
tihar ile kabarlacak kadar kabi
liretlidirler. Bunu her veaile ile 
·~ek milli gurur namma biiyiik 
J»ar zevk ve muvaffak1yet tetkil 
ediyor. 
- Dutunmeli ki bizde kadan i~ti
hlai hayata heniiz yeni dogmuttur. 
Kad1nlarla diinya arasmda mii.t
Lit bir set vard1. Vak1a bu set Tiir
kiyede hi~ bir zaman tarkm sair 
Yerlerinde oldugu kadar kati de
illdi. Tiirk kadrna az ~ok serbesti
Ye malikti. F akat bunun ne kadar 
iatisnai bir fey oldugu diitiiniiliir
ce az vakit i~inde Turk kadrnmm 
her sahada kazand1g1 zafer haki
lc:aten hayretlerle karplanmak ik
~iza eder. 

Hergiin f&hidi oldugumuz vaka
larm azametini, derinligi ve tii· 
lllullu manasm1 ~ok kere tamamen 
ihata edemeyiz. En harikulide 
teyler goziimiiz oniinde hergiin 
cereyan ederse onlan pek tabii 
teneffus etmege meyleyleriz. ltte 
ifurk kadrnrnm i~timai hayatamiZ· 
da aldtg mevki boyle ehemmiyeti
hi hergiinkii hayahn giiriiltiisii 
i~inde tamamen takdir edemedi
aimiz bir vakaad1r. 

Tiirk kadmt katip, Turk kadmi 
tnuhasip, Turk kadmt doktor, 
il'iirk kadtm avukat, Tiirk kadmt 
hakim! Bu bize yirmi bet sene ev· 
Ve} soyfense idi karttmtzdaki ada
~ln akhndan fiiphe ederdik. 

Turk kadmrnm bir ev ve cemi
yet kadm1 s1fatile konu~.mak, eg
lcnmek, giyinmek hususunda gos
terdigi kabiliyet ve zarafeti hi~ 
mevzuu bahsetmiyoruz. Bu, bizim 
kadrnlartmizn tabiatin en ~ok liit
funa mazhar olmut imtiyazh ev
iatlari olduguna delalet eder. On
tardaki fitri istidat bu sahada ~ar
!fabuk yeni hayata intibak etme
lerini temin eylcmittir. 

Fa kat bir kadm yalmz yarahh
fandaki kabiliyet ile avukat, dok
tor, hikim olamaz. Bunun i~in, ay
raca bir de ciddi !fahtma ve zihin 
yorma ister ki kadmlartmaz hayat 
mubarezesinin bu ~etin savaslan
na dn pervastzca ahlrntflar v~ rna
nialan par~alama,lardar. 

Kadrnlartmtzm en son zaferi 
spor sahasmda kendisini gosterdi 
:ve hizi bu aahrlarla hayranhklan
lntza ifadeye sevketti. Nazh bir 
l"iirk kaz1mn altmdaki ah ile ma
hialar athyarak erkeklere meydan 
okudugunu gormek ananevi .,ar· 
lon o kadar ahtkm olmadigi bir. 
Jnanzarad1r ki bunun derinligi kar
••••nda hakikaten hat doner. 

Manialar• riizgir gibi atlayip · 
Y&Dindakileri arkada h1rakan Tiirk 
luzt bugun terakki yolunda, mede
hiyet ve beteriyet yolunda ko,an 
~urk kadmhgmm tam bir timsa-
lidir. Ak,amcr 

1 - Sahi mi, t~akn mt, farkedilmiyor 
lma bizim timan rniidiirii Hamdi bey 
~~nbulun iman hakkmda ortaya gene 

IAkirler atmtf Amca bey • •• 

AK~AM 

a. 
~------------------------------------.a---' Taksim meydan1 
~erefiye resmi 

hakkrnda flirayr 
devletin karar1 
Takaim Cumhuriyet meydani

nm genitletilmesi iizerine mey· 
dana bakan binalarm ktymeti art· 
tag1 i~in belediye bina sahiple
rinden fCrefiye resmi istemitti. 
M~l sahipleri devlet tilrasma 
miiracaatla resrnin miktarma iti· 
raz etmitlerdi. ~iiraya devlet bu 
:husustaki kararam alikadarlara 
bildinnittir. Devlet tiirasJ, ferefi
ye resminin tayini hususunda bele-
diyenin takdirini dogru gorme
mif ve maliye tahrir emlik ko-
misyonlaramn verecekleri kara .. 
ra gore ,erefiye resminin tayin 
edilmesine karar vermittir. 

~imdiye kadar 'erefiye resmi 
munhasiran belediye tarafmdan 
tayin edilmekte ve sahibine teb
lig edilmekte idi. 

Devlet tiirasmm bu karara fe· 
refiye resmi hakkmdaki muame
leleri degi,tirecek mahiyettedir. 
Maamafih belediye bu kararm · 
yalmz meseleye taalliik ettigi, 
emlak tahrir komisyonlarmm te
refiye resmine mudahaleleri ka· 
nuni bir mahiyette olmadigi ipn 
diger ferefiye resimlerine tamil 
olamtyacaga fikrindedir. 

---- ----
Alacak meselesi 

Ah~1 ~uagt, para vermeyen 
·• . . I d mu§tenyt yara C\ 1 

Kantarctlar civarmda bir ah~i 
diikkimnda Tahir isminde birisi 
miiteaddit defalar yemek yemit 
ve parasma vermemittir. Ah~1 ~~· 
raga Orner bir ka~ defa Tahiri ya
kalayap paTasmt istemif.se de Tahir 
itsiz oldugunu soyliyerek batm
dan savmitbr. 

Diin aktam iizeri Tahir lokanta
nm oniinden ge~erken ~·kar timer 
online ~·km·· ve gene para iste
mittir. Tahir paras1 olmadtgmt 
soyleyince timer bu defa fena hal
de hiddetlenmit ve Tahiri diikki
nm i~ine ~ekerek kavgaya baJla· 
m•tbr. 

lki kavgac'i dukkamn i~inde bi
ribirlerine glrmitler, ~Irak Orner 
bir arahk Tahirin vurdugu bir 
yumruktan biisbiitiin ktzara.k tez- · 
gahtn iizerinde duran yemek ht· 
~agm1 ahp Tahirin kamma aap
lamttbr. Tahir yere yuvarlaDinca 
Orner h1~aga yaranm iistunde bt
rakip ka~m•tbr. 

V akaya haber alan polialer yeti
terek Tahiri haataneye kaldinnat
lardar. Biraz sonra Omer de yaka
lanmtttl• 

Piyasada vaziyet 
Yumurta fiatleri yiikseliyor 

yag fiatl~ri dii~iiyor 
Yumurta fiatlarmdaki yllkselit 

devam etmektedir. Son gUnler 
zarhnda bir yumurta aand1g1 18 
liraya kadar ~akmJtbr. Halbuki 
iki u~ hafta evvel 10 bu~uk liraya 
kadar inmi1tir. 

Fiatlerin yiikseli1inde Tiirkiye • 
ispanya Ticaret ruuabedesi ve 
Almanyamn TUrkiyeden yumurta 
6lmas1 gibi sebepler vard1r. 

Y ag fiatlarmdaki ucuzluk de
vam etmektedir. Trabzon yagla· 
rmm toptan kilosu 52 kuru1la 55 
kuru, arasmdadtr. SUrmene yaglar1 
daha &fag& fiatle sahlmaktad1r. 
Evvelce de yazd1gtm1Z gibi, yag 
fiatlerindeki ucuzluk vejetalin fiat-
lerine de tesir etmektedir. Veje
talin son hafta i~inde 32 kuru1a 
kadar dii§mii§tur. 

Asfalt cadde 
Re~adiye caddesi ve Emin
onii meydanJ asfalt olacak 

<;imento fabrikalarl tarafmdan 
belediyeye verilen ~imento ilc 
Trabya .. Haca Osman baym yolu 

beton olarak yapdmaga ba~lanmt~b. 
Belediye bundan ba~ka Re~adiye 
caddesini de beton olarak yap
mag• dii~iiniiyordu. 

,$ehrimizdeki katran ~tkaran 
fabrikalardan biri, yara masrafmt 
kendisi vermek ~artile bu cadde
nin asfalt olarak in§aS!nJ teklif 
etmi~tir. Belediye bu teklifi kabul 
etmi~tir. Yakmda cadde ve Emin· 
onii meydam asfalt yapalacakbr. 

Eczay1 taklit edenler 
Bir. ecza taciri polis ikinci §uhe 

miidiirliigiine ve sahhiye mUdii· 
riyetine miiracaatla burada imali 
kendisine ait bir eczanm ba§ka
larl tarafmdan taklit edilerek 
sahlmakta oldugunu iddia etmi' 
ve bunlar hakkmda kanuni taki· 
bat yap1lmasm1 istemi11tir. Bu 
mUracaat iizerine gerek sahhiye 
miidiiriyeti ve gerekse zab1ta 
tahkikata ba§lama~br. Bu meyanda 
iki ki§inin malumatlarma miiracaat 
edilmi§tir. Zab1ta ve sabhiye mD· 
diirliigiiniin tahkikatlan bitirildik· 
ten sonra evrak mUddeiumumilige 
vetilecektir. 

Muhittin bey Pazartesl 
ak1am1 geliyor 

Bir miiddetlen beri Yalovada 
mezunen istirahat etmekte bulu· 
nan vali ve belediye reisi Mubit· 
tin bey onDmDzdeki Pazartesi 
aktama tebrimize CJanecek ve Sa
bdan itibaren tekrar vazifesine 
bathyacakhr. 

Amca bey vilayette! .• 

yunca cad de aymah .•• ..1 • tmdan yol yapmah ... 
..• Yedikuleden ta Eyiibe, deniz bo- J ... Eminoniinden Karakoye dc.niz al-

AhiBP bina 
Belediye yeni bazr 
kayrtlar koymaga 

karar verdi 
Yeni yollar ve yapalar kanunu 

tehrin baza mmtakalarmda baza 
§erait albnda ah,ap bina ill§asma 
da miisaade etmektedir. Kanunun 
netrinden sonra belediye bo mm· 
takalan tayin etmi~ti. Ancak bu 
mtntaka1arm vaziyeti, vehir plana 
kabul edildikten sonra degi~ebilc· 
cegine gore, belediye yeniden 
emri vakiler ihtas edilmemek ve 

tehirde ah§ap bina adetlerinin mik· 
tanna ~ogaltmamak Uzere bu kabil 
in1aata ruhsatiye verirken lzami 
surette kay1tlar koymaktadar. 

juri heyetinin kabul edecegi 
miitebasstsm raporundan sonra 
degi§ecek mmtakalar a!Jag& yukar1 
belli olacagma gore, belediye 
rapor kabul edilir edilmez ah!$ap 
bina in§aata hakkmdaki kayatlan 
tadil edecektir. 

Sahillerde toplanan ~tipler 
1stanbul sahillerinde, bilbassa 

denizin koy ve korfez gibi yer• 
lerinde yazm ~op, sebze ve mey· 
va kabuklaramn birikerek fena 
koktugu goriilmektedir. Belediye, 
bu sene bUtiin sahillerde, bilhassa 
boyle koy ve girintili ~1kanbh 
yerlerinde umumi bir temizlik 
yapmaga karar vermi,tir. 

Demiri keserken .. 
A 

Alet koluna geldi, kol 
kemikleri par~aland1 

F enerde bir ev in~aatanda ~ala
§ an Riza isminde bir amele diin 
demir kesmege mahsus bir aletle 
~ah,~rken kazlen aleti kendi ko· 
luna vurmu~tur. 

Demiri kesmek i~in htzla vuru• 
Ian keskin alet Rizanm sol kolunu 
kesmi~ ve kemiklerini par~ala
ma,tar. 

Y arasa ag1r olan Riza fazla kan 
zayi ettiginden bayalmt§, ifade 
veremiyecek bir halde hastaneye 
nakledilmi~tir. Kazada kimsenin 
alakasa olmad•g• anla~tlmaJhr. 

Noksan iii~O kullananlar 
Seyyar sabctlardan bir k1smman 

hala bozuk terazi ile noksan ola-
rak mal srttaklara gorilldOgUnden 
belediye balkan aleyhinde olan bu 
hale nihayet vermek iizere esnann 
elindeki terazilerl umumt bir 
kontrola tibi tutmaga kaTar ver· 
mi,tir. Bu hususta ol~iiler mufet· 
titligi ile birlikte hareket edecek· 
tir. Noksan ol~U kullananlar mab· 
kemeye verilecektir. 

Beyogl~ndan inen traanvaylan, 
ins~~~nlan ti.inelden g~rrneli diyor, olur 
if mi bunlar Allah a~kma)_. 

• Sahife 3 

IIJB:I.r ~Irpll.da. jJ 
Kulaklarl ~1nlas1n 
Y eryiiziinde ne akalh, ne a~1k· 

goz, ne itini bilir insanlar var. 
Anadoludan yeni gelen bir bah
~e.li gazino aahibi anlatb: 

- lzmirde bir arkadattm var. 
Eskiden benimle ortakta. Sonra 
ayrt it yapmaga baJladi. Bir bah· 
~eli gazino a~acaktt. Ucuz bir ar· 
sa buldu. F akat bu ana hi~ te bah· 
~eli gazino olacak yer degildi. Her 
taraft tiimsek tiimsekti. Arsayt 
duzeltm~k i~in on on bef giin arne
le ~ahthrmak, yevmiye vermek 
li.zarnd1. Dostuma: 

- ~ok masrafa gireceksin ... 
dedim. Giiliimsedi: 

- Bu arsayt bet paras1z diizelt• 
tirecegim. 

«Ne yapacak?.» diye merak 
ediyordum. Sordum: 

- Be, parasaz rna?. Nastl olur? 
- Bak goriirsiin .• 
Ertesi giin bir rivayet biitiin lz· 

miri dola,ti. Tiimsekli arsada de
fine varmif. Her tiimsegin altmda 
bir kiip altm sakh imi"' 

Artak geceleri gizli gizli dostu• 
mun arsasmt kazmah, kiirekli gol
geler ziyaret ediyordu. Her sabah 
uyandtk~a bir de bak1yorduk ki 
tiimseklerden birinin yerinde yel
ler esiyor. 

Dostum giiya bah~esine bir gece 
bek~isi koymuttu. Fa kat lif ol
sun diye .. Herkese kendisinin de 
bah~esinde define olduguna inan• 
mif zannml vermek i~in. Arkada· 
t}Im gece bek~isine :nka stkt tern· 
bih etmisti: . 

- Sakm gece tiimsekleri kazan• 
larm i'ine mani olma.. Gorme.. 
mezlige gel. {:adtnnda yat, Mlftl 

mi~Il uyu. 
Ve tam yedi giin i~inde bah~e

cle ne tiimsek kaldt, ne bir ~.ey .• 
)'umurta atsan yuvarlanacak. 

~imdi gazinosunu da a~h .. 
dt bilenin, kah~ ku,ananm» 

derler amma bu derecesini de itil· 
memiftim. Bizde bu parastzhk, 
bu ziigiirtliik varken dillerde do
Ia,an bu define hikayeleri daha 
bir ~ok tiimsekli hah~eleri diim· 
diiz hale sokar. 

Define aTiyanlarm kulaklari 
~inlasm! Hikmef F eridun 

Vergi ka~ak~•hD• yapanlar 
lzmirde, yeni vergiler mUnase• 

betile d~polar1ndan evlerioe mal 
ka~aran baza tacirler hakkmda 
tahkikat yapalmaga ba~lanmt§hr. 
Bunlarm ihtisas mahkemelerine 
verilmeleri muhtemeldir. 

Oispanserler 
VilAyet mubtelif yerlerde dl .. 

panserler a~bga halde ba%1 kim• 
selerin ~ocuklarana ehemmiyetsiz 
~eyler i~in ~i§li ~ocuk hastanesine 
gotiirmektedirler. 

Buraya fazla miiracaat oldugun· 
dan bundan sonra ufak tefek 
hastalara bakalmayacaktar. 

A. B. - Gene inS;Ufh adam!... Hi~ 
olma.zsa. bu fik.irlerini imar plant d iyc 

belediyeye sattp a.vuc; dolusu para M
nuyorl 
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Dil kurultayt 
Tiirk dili tetkik 

cemiyetinin bir izaht 

Ankara 7 (A.A.). - :r. D. :r. C. 
umumi katipliginden: • 

Muharriri: M. R. • 
18 agustos 1934 te latanbulda 

top~anocak olan ikinci Turk dili 
kurultay1 i~in gelmege bathyan 
muracaatlardan baz1 noktalarm 
iy!ce anlattlamadtgl ortaya ~tk· 
maktadtr. 

Kemal bey izahatma 'u tekil
ae devam etti: 

- Y akup Cemil bey sizden 
miifreze tetkili emrini almca he
men ite b~dt .• Mufrezeye dahil 
olanlardan ild bin kifi mazbut ef
'l'attan ibaret degildir. Bunlar, ha· 
pishaneden, turadan, buradan 
toplanmtt serserileridir. Bilhassa 
bunlann ~inde oyleleri var ki en 
muthi~ cinayetleri itle.mege, en 
kii~uk )lilr ~aretle buyuk aergu· 
ze.t.tlere ablmaga haztr olan katil, 
efkiya makulesr adamlardtr! 

Bundan ba~ka, Husrev Samiyi. 
'de daglarda avare dolatan firari
leri bu mufrezeye ikihak ettirme
ge memur ettiniz. Husrev de lz
mirde, turada burada firarileri 
toplamaktan ziyade (taklibi hu
kumet) itinde yartyacak insanlart 
tefrik ve intihap etti ve hemen 
buraya gonderdi! .. 

Yakup Cemilin kendi maiyetine 
bu vaziyette insanlan topla· 
makla nastl bir maksat takip etti
gi anlatJhyor!.. Pa~am, ~imdi zah 
atinize arzedeHm ki Y akup Ce
mille arkada~laTI bugun tamamile 
haztrlanmtf, biitiin bu tertibah al
mtt bir halde bulunuyorlar .. 0 
kadar ki harekete ge~mege arttk 
hi~ bir mani kalmamt~.tar .. 

"Yakup Cemi , size yirmi ki1i 
ile yayhm ate§ edecek!.., 
Nitekim Yakup Cemil, bu kuv· 

vetlerden yirmi kitilik bir mufre-
ze aytrmtf, Baktrctlar ic;indeki 
diikkanlara yerlet-tirmittir: Bu 
yirmi kitinin vazifesi, strf size sui
kast yapmaktlr. Bunun i~in Y a
kup, bu mufrezeye bilhassa en 
ziyade gbzii pek, en cesur kimse· 
Jeri intihap etmittir. Siz, nezarete 
giderken daha ziyade Mercan yo
kutundan c;akmagt tercih ediyor
sunuz .. Bunu dutiinen Y akup boy
le bir tertibR.t almtf ve bu mufre
zeyi diikki.nlara aokmuttur. 
~u halde siz Mercandan harbi

yeye ~tkarken bu kuvvetle size 
yaylim atet edecek, sizi oldiire
cektir!. Yakup sizi mahvettigini 
goriince diger kuvvetle evvela Ba· 
bdiliye hiicum ederek biitiin vii· 
kelayl oldurecek, hiikumeti devi
rip arkadaf.larile beraber idareyi 
clc nlacaklardtr !.. Bundan sonra 
da hcmcn bogazlan ac;arak duf· 
man donanmasmt i~eriye solo:a· 
caklar ve sulhu munferit te~ebbii
£iine giri,eccklerdir!.. 

Yakup Cemilin arkadatlart, si
zin ve arkada,larmtzm, yani tim
di iktidar mevkiinde bulunan hii
kumetin - liizum gorse, istese de -
sulhu miinferit yapamtyacagma, 
hatta sali.hiyetiniz bulunmadtgt .. 
na kanidirler. Onlar, harp yapan 
hir hukumetin, sulh yapmaga kud
reti olmadtgtni ve bu s1fah haiz 
bulunmadtgmt iddia ediyorlar
Jnlf •• Hiili.sa, butiin vaziyetin ha
kiki safhast, arzettiklerimden iba

rettir. 
Goriiyorsunuz ya ne hain bir 

te!.ebbiis karttsmdaytz! .. Ve mu
hakkak surette tehlike ic;indeyiz .. 
Ehemmiyetle nazan dikkatinizi 
celbederiz! Pa,am, arttk bize faz
~a soz soyletmek abestir. Siz, bu 
tehlikeli vaziyet karttsmda nastl 
hareket etmek laztm gelecegini 
takdir edersiniz .. Ancak ne yapt· 
Iacaksa, timdi hemen yaptlmah-

chr. Benim fikrime gore tereddiit 
etmege, vakit kaybetmege gel· 
mez .. 

Kara Kemal bey, biitiin ikna 
kudret ve talikatini sarfettikten 
sonra susmutlu. 

Enver pata katlarmi c;atmtf, 
hiddetinden gozlerini tabii had
dinden fazla ac;m1"' sabit bir nok· 
taya baktyor, derinden derine du
tiinuyordu.. Enver pafanm zih· 
ninden ge~en karanhk ve miithit 
ihtimaller ve haftzasmt yoran ha
diseler hirer hirer muhayyelesin
de canlandt ve goziiniin oniinden 
gec;ti .. 

Enver Pa1a derinden derine ne 
dO§OnOyordu? 

Ger~i «ittihat ve Terakki» nin 
timdi karttsmda oturan bu ii~ mil
him riiknii, kendi siyasi rakibi Ta
lat beyin adamlarJ, taraftar1art, 
binaenaleyh kendisinin ftrka da
hilindeki muanzlan idiler .. Hatti. 
bu ayni his, Yakup Cemil beyle 
arkadatlart hakkmda, senelerden
beri devam eden ihtilaflar netice
sinde, husumet derecesine bile 
gelmif, en had devrine yukselmi"
ti. Enver pafa, bunu pek iyi bili
yordu. Binaenaleyh, Kara Kemal 
beyle arkada,Iarmm - kendisini 
bir tarafa b1rakarak istisna etse
ler bile • Y akup Cemil beyle ar· 
kadatlart Jehinde soz soylemiye
cekleri muhakkakb .. 

Ancak Kara Kemal beyin ver
digi tafsilat etrafmda - kendince 
de malum o]an - bir takam haki
katler vardtr ki bunlara ne dene
bilir? 

Filhakika Hakkt bey kendisi
ne gelmi~ti, Yakup Cemil beyin 
fUrada, buradaki tatkmhklan:t· 
dan bahsetmi~ ve bir memuriyete 
tayin edilip batka bir yere gon
derilmesini rica etmitti. 

0 zaman kendisi de Y akup Ce
mil beyi - kaymakamhga terfi et
tiremediginden dolayt - hem mem· 
nun etmek, hem de lstanbuldan 
uzakla,masmt temin elmek iizere 
boyle bir miifreze te~kiline me
mur etmi~ti. Ancak Hakkt bey bu 

ricayl kendisinc yaparken, Yakup 
Cemil beyin ahval ve hareknh 
hakkmda, fazla tafsilat vermcmif
ti. Fakat ni~in bu tafsilattan ka-

t ? Acaba suiniyeti mi c;mmt~ 1 ... 

vardt?.. Belki Kara Kemal bey 
soz soylerken, bitaraf olmaktan 
~tkmt~., miibalagaya saplanmifh? 
Fakat ne olursa olsun, her halde 
bu soylenen ,eyler i~inde hakikat 
olanlar da vardt? 

(Devamt var) 

1 - Birinci dil kurultaymda ve 
cemiyetin ~ah,ma kol ve boliikle
rinde i.za olanlar kendilerinin mu
racaata ihtiya~lar1 olmadtgt zan
nma diismuslerdir. . . 

Birinci dil kurultaymda cemi-
y'ete aza kaydt ile kurultaya it· 
tirak itler birlikte yaptlmt~b. Fa
ke.t birinci kurultaym kabul etti· 
gi nizamname, cemiyet azalannm 
evsafmt tayin etmi,tir. 

ikinci kurultaya i~tirak hakki 
yalmz cemiyet azalarma aittir. Bu 
iizelar da birinci kurultay azalan 
ile ondan sonra cemiyete kayde
di1cn zatlardan ibarettir. Bunlarm 
haricinde kalanlar kurultaya yal
DJZ dinleyici olarak gelehilir. 

Kurultaya ittirak edecek 
olanlarm ona gore tertibat alm· 
mak uzere onceden bilinmesi la
zrm oldugundan birinci kurultay 
ve cemiyet azalarmdan•ikinci ku
rultaya ittirak edebilece!-. olanlar 
da isim ve adreslerini 15 temmuz 
1934 ak~amma kadar bildirmeli
dirler. 

2 - Kun1ltay i~in yap1lacak 
miiracaatlarda, miiracaat eden 
zvhn ismi, hiiviyeti, meslegi, ad
resi, kurultaya aza olarak m1, yok
:~a .sadece dinleyici tdatile mi i~

lirak edecegi, i.za olarak ise birin
d kurultaya ve yahut cemiyet 
tefkilitmdan birine olan alaka11 
bildirilmek laztmd1r. 

imzalarm okunakh olmast ay· 
rtc~' rica olunur. 

3 - Dinleyici olarak gelmek 
iizere temmuz 1934 sonuna kadar 
miiracaat edilebilir. 

4 - Tez irad1 hakka kurultay 
i.zalarma miinhastrdtr. Bir tez 
irat etmek istiyenler bunu yazarak 
15 temmuz 1934 akfamma kadar 
cemiyete vermelidirler. 

5 - Miiracaatlar Ankarada T. 
D. T. C. umumi katipligine yapthr. 

,_ iPEK SiNEMASINDA ~ 
11 Haziran pazartesi ak!jamt I 

saat 9 da 

Alaturka konser 
Tanburi DURRi bey ve 

arkada1lara tarafmdan 
Fiatlar: 50- 75 • 100 kuru$, 

w(246).1 

Bak1c1 Ham m aramyor 
Paralitik bir hamma refakat ve 

hizmet i~in 40 Ura maa~h bir 
baktct hantm isteniliyor. Ma~ka 
Yeniban 6 Telefon 41677 

-
ilk mektepler ta lebe~ine miijde 

Tarih derslerini=i kolayca ve herkesten dalza iyi ogrenmek 
i~in alacagzntz kitap: 

Y ardtmct Tarih 
Hulisas1 

124 sahife- Yalntz 10 kuru~ 
Posta Ocreti 3 kuru!} 

Saht merkezi : 

AK~AM KiTAPHANESi 
121, Ankara caddesi 

B Haz.iran 1934 

Tayyarecilik aleminde 

Gen~ bir ktz miihim bir 
• rekor k1rd1 

Mis Batten Londradan Avustralyaya 
15 giinde gitti 

lngiltere ile A vustralya arasm· 
daki uzun mesafeyi tayyare ile ka· 
tetmek hususta yeni bir rekor ya• 
ptlmu.hr. . - -

Mis Batten ismindc heniiz yir .. 
mi dort yaftnda bulunan bir ingi· 
liz ktzt bu mesafeyi 14 giin 23 saat 
25 dakikada katetmi,tir. 

Bu mesafede son rekoru yapan 
mis Amy Mollison idi. Mis Batten 
dort bu~uk gun daha az bir miid
det zarfmda bu mesafeyi katet• 
mittir. 

Mis Amy rekorunu 1930 sene
sinde yapmtfb. 

Mis Batten heddi olan ~imali 
Avustralyadaki Port Darvine gel· 
digi zaman gayet yorgun idi. Gii~ 
bela tayyaresinden c;tkabilmi! ve 
bir fincan ~ay istemi~tir. 

«;aytnt ic;ip yiiziinu y•kadtktan 
sonra macerastm anlatabiJmittir. 

Mis Batten Timon ada'St civa· 
rmdaki denizde tiddetli bir flrtt
naya ugramtf ve yolundan ayrtl
mt'j ise de Port Darvin istikame
tini fBf&rmamt~hr. 

Gen~ ktz son menzili olan Ku
pang istasyonu ile Avustralya ara
smdaki 560 mil mesafeyi yalmz 
batma. ve engin denizlerde katet
mi!ltir. 

Mis Battenin tayyaresi dort se
nelik eski oldugu halde miikem-

Mts Batten 
mel surette i,lemittir. 

Mis Battenin Kupangtan hare .. \ 
ketini miiteakip izi kayboldugun .... 
dan akibeti hakkmda ingilteredc 
ve Avustralyada derin endi~ler 
gosterilmitti. Selametle Avustral--' 

yaya yetittigi haheri buyuk sevin~ 
dogurmuttur. lngiltere hava na· 

ztrt ilk tebrik telgrafnamesini ~ek• 
mittir. 

zaval~1~ As1m baba 
(Ba, tarah I inci sahilede) 

- Peki kazan~ ~1k1yor mu?. 
ltin feci tarafanl ortmek ic;in 

giiliimsemeie c;ahtti: 
- late o biraz k1t... Giin olu-

• 
yor ki 25 kuruf, gun oluyor ki 30 
kurut ~1k1yor. 

- Ne kadar zamandanberi bu-
nunla metgulsiiniiz? 

I 

- Bir ay oluyor. Amma aksi 
tesadiif itte. ~imdi de mektepler 
tatil oldu. Y aztn tiyatrolarm «olu 
mevsimi» ne ise kita~tlar, kara
melactlar ic;in de tatil zamam bir 
olii mevsim. Zaten beyim bizim 
hayahmtzda hie; diri mevsim ol
madt k.i ... Yaln1z bir poh poh gor
duk. Sen f()ylesin, sen boylesin .. 
Orta oyununda eenin bir e~in, em
salin yok... ltle hepsi bu kadar ... 

t,in fena taraft bu yaktnlarda 
da c;ok hastaytm. Bu karamela
cthk sokak Gokak dol~~hran yoru
cu bir sanat. 

- Bir zamanlar c;ok kazandt
ntz zannederim? 

- Evet . .. 0 zaman tiyatro yok
tu. Sinema yoktu. Sesli sinema 
yoktu. <;ok kazantrdtk. Sonra ti
yatroculuga ba,Jadtm Peruz ha
ntmln sedye ile tiyatroya getiri
lip goturiildugunii hep bilirim 

Zavalh Astm baba. Avrupada, 
Amerikada biiyiik artistler belki 
garip bir arzu:;unu yerine getir· 
mek ic;in boyle bir k1yafete girer, 
sokak sokak dolattrlar. Fakat bu 
bic;are sanatkar gundelik 25 ku
rutunu c;tkarmak i~in sokak so
kak dola,arak karamela sahyor. 
Kendisinden aynldtm. Arkamdan 
onun ince sesi bagmyor: 

- Karamela ... Siitlii siitlii ... 
«;ocuklart f.evindiriyor. Karamela. 

Zavallt Astm baba ... Eve gidin
ce masantn iistundeki Abmet Ra
simin kitai)larmd.an birini geliti 

guzel a~hm, As1m babaya dair 
bahisler, h.ikiyeler, ftkralar. 0 za 
manlar Astm baha orta oyunlartn• 
da kocakart roliinu oynarmt,. Os~ 
tat « Muharr ir buy a!» cserindc 
diyor kt': 

cBir g-Un me!hur cKocaknn .Astm•' 
babn, merhum Hamdinin yutturmak is
tedi~i bir cinaSI ifitir i~tmez pabucunu 
~ekerek hamle etti. Hamdi k~amad1. I 
Asun da pabucu vuramadt elinden dii.., I 
eiirdii. Fa.k.a.t d~iirmekle beraber Ham.c 
din.tn koluna bir ~imdik att1ktan sonra: 1 

- Seni pi41 kurusu seni. 
Diyerek bir iki goz ci,mar» 1 ile Hamo; 

diyi iimitvan vuslat eyledi ki ikisinin de 
ald,klan vaziyetleri anlatmak ic;in cidder( 
sahi£eler ister. Bu jestlcr hakiknten pek 
mahirane taklitler ... ilh ilh .. ~ 

Ahmet Rasim merhum Asmt 
babayt Turkiyenin en biiyuk or .. 
ta oyunculara arasmda saytyor. N~ 
yaztk ki gozlerini kapadtgt za .. 
man butiin 1sanati da kendisile be .. 
raber garniilecck olan ktymetli 
sanatki.r1n bezgin sesi Yenikap~ 
sokaklarmt: 

J 

- Karameli... . Siitlu "tl" I I su u ..• \ 

«;ocuklan sevindiriyor!. diye ~~~ 
labyor. - H. F. 

Filistine giden Museviler 
Kudus 7 - Son zamanlard11 

Kudiise gizli surette bir ~ok Mu ... 
sevilerin hicret ettigi haber aim .. 
ma§br. Bunlardan 63 ki~ilik bir 
kafile bir yelkenli ile ve Mtslr 
tarikile Filistine giderlerken yaka.f 
lanm1~lar ve Gazede hapsedil· 
mi$lerdir. 

Filistin hUkiimeti Musevilerio 
muhaceretini yasak etmi~tir. 

DUnya kupas1 ma~1 
Viyana 8 - Diinya kupas& 

ma~mda nibayete kalan <;ekos• 
lovakya ve ltalyan taktmlan Pa· 
zar giinii Romada kar!jtla!jacak· 
lardtr. Ma~m neticesi merakla 
bekleniyor. 

Avusturya takammm ltalyaya 
kar,l magliibiyeti Italyan takaman&n 
~ok sert oynamasmdan ileri ~ee~ 
mi,tir. 
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GUN UN HABERLERi 

lzmir korfezinde 
biiyuk balzklar 

Rii~iik bahklar korkarak 
korfezden ka~1yorlarm1~ 

f ~on gUnler zarfmda lzmir kor
ezmde, her biri u~ dort ytiz kilo 

~gulag.nda tahmin edilen bir ta· 
1111 bahklar peyda olmu§tur. Bu 

Yiizden korfezdeki bahklar ka~ 
tnakta imi~. lzmir bahk~Ilar ce .. 
hliyeti reisi bu miinasebetle di
Yor ki: 

- lzmir korfezinin agzmda 
kopek baltga cinsinden lzmia ismi 
~erilen bahklar topland1. 

Bunlar diger balaklar1 yutuyor .. 
l~r. Her biri gUnde birka~ yUz 
k~Jo bahk yutar. Bu ytizdeo kn
~uk bahklar lzmir korfezine ya· 
na~amJyorlar. 

Yunanh bahk~1lar bmia bahk .. 
larma sahn ahyorlar. Yunanilttan· 
da mti§tcri bulursak bu bahklara 
tutwak iizere hu$usi aglar teda
rik edecegiz. 

Amerikada iktisadf vaziyet 
Va~ington 8 (A.A.) - Bugiln 

leblig edildigioe nazaran, milli 
kalkmma muessesesi bundan sonra 
Amerikan :saoayiinden, istisnat 
ahval mevcut olmachk~a, fiat tes-
pit etmeyecegi gibi ucuz fiatle 
tahripkar rekabet siyasetini de 
bleney)eyecektir. 

Pirin~ fiatleri 
Son gtinler zarf1nda 

fiatrer du~tii 
Piyasada baz1 tacirler, lktisat 

'\Fekaletine miiracaat ederek pi· . ' 
t'ln~ miktannm azhgmdan bahset-
lnitlerdi. Bir pirin~ ticaretbanesi, 
~ekaletten miisaade alarak 100 
vagon pirin~ eetirtmiftir. Bu mik
tar maim piyasada fiatler uzerine 
tesiri goriilmiittiir. Evvelce 20-21 
kuru~a sahlan Mersin pirin~leri 
18-19 kuru~a diipnii9tiir. 

Tosya pirin~leri 24, Bursa pi· 
~in~leri 28, izmit pirin~leri de 25 
lruru~a satilmaktadir. 

Bombay ve Hindiya pirin~leri
~tin fiati 32 kurulila 28 kurus ara-
Stndadtr. • 

Mugtada futbol ma~1 
Mugla 8 (A.A.) - Mugla yayla 

8Por klubiinuo davetini kabul 
eden ve bugi'n bir ma~ yapacak 
0~~n Bodrum spor klubii gen~leri 
dun Muglaya gelmi~ler ve sporcu 
~en~Jerle bir ~ok zevat tarafmdan 
ar~tlanma,lardar. 

~eliuskin kazazedeleri 
~oskova 8 (A.A) - Butiin 

<;ehuskin kazazedeleri He kurtar
:r~ i~ine ittirak etmi~ olan pilotlar 

un Smolensk vapurile Vladuvos· 
~oka muvasalat etmi~ler ve ~ehir 
I alka tarafmdan merasimle kar§l• 
annu~lardJr. 

Bugday flatlan · · 
h ~ondra 7 - Son zamanlarda 
~fday fiatlannda ha§ gosteren tu sei!De devam ediyor. Ameri· 
adaka kurakhk haberleri bu hu· 

~ta ~ok tesir yapm1~tar. 

HergOn blr at a sozQ; 

Sirkeci cinayeti 
tahkikatz 

1\liinire han1m1n lzmir 
adliyesine verdigi tnaliimat 

Sirkecide ~umnu otelinde hu
lunan ceset miinasehetile ~imdi 
izmirde bulunan Miinire hamm 
isminde bir kadmm dinlenmesine 
liizum goriilmiiftU. Miinire hamm 
bmir adliyesine fU malumah ver· 
mittir: 

- 341 senesi tetrinievvelin
de bir ak,am, Adapazarh Nuri 
efendi nammda bir miitteri gel
di, vaziycti fakirane idi. Ucuz bir 
oda iatedi ve lstanbu1da uzunca 
miiddet kalacagmt .soyledi. Vazi
yetinde ~uphe edecek bir tjey yok
tu. Aradan iii( dart giin ge~ince 
telath bir halde yamrila geldi ve 
bana: «0yun oynathlar. Benim 
odam1 degi~tirdiler. Parami zor
la aldzlar, poJise haher verece
gim» dedi ve gitti. 

Bir arahk otelin mahzen kalina 
indim. Mahzende bir ceset boylu 
boyunca yallyordu. Heniiz olme
mi,ti, ve baygmdt. Kork
tum, yukar1da bulunan oda
cilara sordum. Nuri efen
dinin ba~ka otele gonderil,. 
digini soyfediler. 0 geceyi korku 
i~inde ge~irdim ve ertesi giin er
kenden mahzene indim, ortada 
eeset yoktu. Dort giin sonra oteli 
terkettim, polise vakay1 anlat .. 
hm. Ba~ka bildigim yoktur. I 

Romanyada mahsul 
Bu sene bugday 

mahsulii az o1acak 

Romanya Ziraat Nezaretine ge· 
len raporlara nazaren, hu sene 
bugday mahsuliinun zaytf olacag1 

zannedilmektedir. Arpa mahsulil 
de zay1f olacak, yulaf ve ~avdar 
ise tamamen fena bir mahsul ve
recektir. M1s1r ekimi bir ~ok mm
takalarda ger yapalm1~hr; bunun
la beraber mahsullin tabii iyilik· 
te olacaga iimit edilmektedir. 

Y emi~ mabsulii bol olacak, hu· 
na mukabil fazla iizum kesilmi· 
yecektir, Maamafih, tarap cinsi
nin iyi olacagt tahmin edilmek
tedir. 

Danzig'te bOyOk bir yangm 
Danzig 7 (A.A.) - Bu sabah 

bahriye tezgihlarmda l•jylik bir 
y .. ~gm ~akmtt ve bUtUn kumpan• 
yalaran ve itfaiyenin gayretlerine 

ragmen ate~ s8nmek toyle dursun 
bilikis tevessu etmektedir. Do
mandan bogulan bet itfaiye neferi 
hastaneye kaldmlm1~br. 

M. Barthou Parise dtinDyor 
Paris 8 - Franm hariciye 

oazanom yarm Pariae gelme1i 
bekleniyor. M. Barthou, YuiOS• 
lavya hariciye naz1r1m kabul 
edecektir. 

Frans1z hariciye nazm 20 hazi· 
randa Biikre~e, 23 haziranda 
Belgrada gidecek ve Romaoya 
ile Yugoslavya uaztrlarmto ziya· 
reUerini iade edecektir. 

AIC$A:M 

GONON, MESELELERI· 

Bulgaristan 
kom~ularr 

ve 

30 may1s tarilili «la Bulgarie:. gaze· 
tesi, yeni Bulgar hariciye nazm M. 
Balatovun Sofyada bulunan ecnebi ga· 

zete muhabirlerini kabul ederek harid 
siyaset hakkmda izahat verdigini bil~ 

dirmekted.ir. , 
M. Balatov, umum1 ~mrette «Bulga· 

ristanm sulh istedigini ve bilciimle dev
lotlerle ve hassatan komsu devletlerle 
dostaJI\e miinasebctler id~me cttirmege 
kati karar vcnni~ bulundugunu~ ~oyle· 
dikten so.nra, galetecilerin sualleri kar
~Ismda her devletle olan miinasebetleri 
de - iltlag1da oldugu gibi - tavzih et· 
rni$tir: 

Bulgaristan - Tiirkiye: Aram1zda bir 
dostluk mua.hedesi vard1r. Sureti hallini 
bek.li.ycn Trakya mi.ibadillerinin maHan 
meselesinden gayri, aram12:da hie; bir 

noktai nazar farkt mevcut degild.ir. 
llulgaristan - Yugoslavya: 1 Iaten bir 

ticaret muahedesi, bir haytarhk mu
kavelesi ve iki memleket milli Banka
lan arasmda clearinge miitedair ayn bir 
mukavcle viicuda getirilmi~tir. Bu keyfi· 
yet, iki memleket arusmdaki diger me
.selelerjn de yakmda hnllolunacagi 
hakkmda kavi iimitler verecek ma'hiyet· 
le msut bir ba~langtc;hr. 

Bull{a·ristan • Yunanistan: Muallakta 
bulunah meseleleri inta~r ic;in ge~en t~
rinisanide Atinada toplanan muhtelit 
komisyon, bunlan bilahare halletmek 

i.izere, ic;timalanm talik ctmi~ti. Biz, bu 
hususta i.imitvar olarak, bek\iyoruz. 

Bulgarisan - R{>Tl1anya: Muallakta bu
lunan m~eleler Bulgar hi.ikumetinin Ro· 
manyaya tevdi ettigi memorendumda 
izah edilmi~tir. Bulgay lcralmm Bi.ikre~i 
zi.yare.ti. esn_asmda kararla~tmldtgl vec;
hde, 1k1 memleket komisyonlan I 5 ma-

ytsa kadar toplamp bunlan halleckcek
lerdi. Halen, yeniden miizakerelere ba~· 
Jarnak Uzere, Romanyanm cevabm1 bek
lemekteyiz. 

Bulll!aristan ~ Balkan misalu: Bul· 
gar.i.stamn Balkan misak1 bak.ktndaki 
fikri biiti.in diinyaca malumdur ve de
gi~memi~tir. Bi~ kom~ulanmlZa miite

caviz.in tarifini ihtiva etmemek iizere iki 
tarafh ademi tecavi.iz misaklan teklif 
ettik. Bu hususta 1srar ediyoruz; zira 
rnutecaviz hakkmda M. Politisin kay
dim kabul edemeyiz. F a.l..at, evvelce iki 
tarafl1 misa.klar teklif >ettigimiz halde, 
bugiin muhtelif tarafh misaklar aktine 
amade b"ulunmaktay1z. 

Bulgaristan • Sovyet Rusya,: Bulga
r!stan, hiikumetin beyannamesinde iz
har ettigi fikirler dahilinde Rusya ile 
anl~may1 arzu etmekledir. 

.. Bulgar hariciye nazm, bu izahah ver
dlkten sonra, beyanatlnt soyle b"t' . . • • 1 umis• 
ttr: cHulasa, Bulgaristam~ s.iyaseti, bir 
sulh ve biiti.in odevletlerle bir anlat~ma 
siyasetidir.:. 

Cemiyet dii~man1 

Amerikada cemiyet dOtmana 
addedilerek oldOruJmesine musa· 
ade edilmi~ ve bir pusuda mak· 
tul dli4mii1 olan haydut Clyde 
Barrow. 

Sahife 5 

"ASKERI BAHJSLER . 

------------------
lngilizlerin hava 

kuvvetleri 
\sheri muharririmizden: 

ingilizlerin tahdidini ve hatta 
miimkiinse ilgasmt en ~ok istedik
leri silahm tayyareler oldugu ma
lilm. Bu; hi~ bir vakit insani ve bi
taraf bir diitiinmenin mahsulii ol
inaytp, pmdiye kadar masuniye· 
ti tamamen temin edilmif bulunan 
lngiliz adalarmm bu silah dolayt
sile emniyetinin tekrar mevzuu 
habsolm1ya ba,Iamaamdandir. 
' V akaa lngilizler sanayici ve zen· 
gin bir devlet o]mak s1fatile bu si
lahta da biiyiik imalat ve te,kilat 
yapmaya muktedirirler. Fakat ne 
de olsa bu tedbirler, biiyiik harp
te goruldiigii gibi, lngiliz adala
rmt 'imdiki halinde kayttsizca ve 
J;artstz masun bulunduramaz ve 
hi~ degilse homfulart da kendi se
viyesinde ve kendisi kadar taar
ruz kudretini haiz bulunmuf olur 
ki bu hal lngilizlerin tahammiil 
edemiyecegi hir ~eydir. 

Bu maksatla ingilizlerin ~imdi
ye kadar zahiren kendi hava kuv
vetlerinin miktarmt daima afag1 

tutmaya ~ah,bklarmi ve fayet si· 
lihlan azaltma konferansi bir 
;eyler yapmaya muvaffak olursa 
derhal bunu ileri siirerek ba,ka 
milletlerin hava kuvvetlerini azalt
maya gayret ettiklerini goriiyoruz. 

Nitekim silahlan azaltma kon· 
feransmm akamete ugramas1 ih
timalile beraher ilk i~ittigimiz ~.ey 
de lngilizlerin hava kuvvetlerini 
iki misline ~·karacaklari oldu. Ma
amafih 'urast da muhakkakbr ki 
haddi zattnda ingiliz hava kuv· 
vetleri itae edildigi gibi az deiil
dir. Vakta belki k1ta adedinde ve
ya tayyare miktannda Fransa ve 
hatta bazan ltalyaya nazarn nok
sanhklar vardtr, fakat bu haddi za
tinde bir kamofJaj, hir gizlemedir. 
Y okaa gerek memleketteki harbe 
yartyan tayyare adedi ve gerekse 
tayyarecilik i~in en muhim unsur 
olan u~ucu zahit ve efrat itiharile 
ingiltere F ransadan geri kalma· 
lnlf ve hele talim ve terbiyesini 
hi~ ihmal etmemi,tir. 

Bu gizlemiye aebep kalmad1g1 
giin .tayyare birliklerinin miktart
nt ve harp tayyarelerinin adedini 
kom,ularmkinden iistiin ktlmak 
ta, gii~ bir fey oltmyacakttr. Bu iti
barla zaytf oldugu iddia edilen 
ingiliz hava kuvvetlerinin miktar1 
ile bunlann baz• noktalarda kom
tularile olan mukayeaesini a~agtya 
dercediyoruz: 

ln•an mevcudu: 
1921-925 araamda 30.300, 926-

929 arasmda 31.100, 930 dan iti
baren 32.000 ki,i. Bunlardan 
23.191 i ingiliz adalarmdad1r ve 
2548 i zahittir. (Fransanm zabit 
mevcudu 2300 dur). Deniz tayya
recilerinin mevcudu 8809 kifidir. 
Bunlaran da 928 i zabittir. 

Miiatemlekelerde bulunan hava 
k1talarmm en kuvvetlili lraktadtr. 
Buradaki miifrezenin kuvveti 
2156 du, 216 kiti zabittir. Bun
lardan hatka olarak yalmz 1930 
senesinde 633 ihtiyat hava zabiti 
celhedilerek talim ve terbiye gor

miittiir. 
T ayyctre boliiklerinin adedi: 
Av boliiklerinden 13 ii kara or

dusun<;la, 3 ii deniz, 3 ii miistem· 
leke ordusundadtr. Giindiiz bom
hardrman boliiklerinden 20 si ka· 
ra, 3 ii deniz, 16 sa miistemleke, 
gece bombardtman boliiklerinden 

ra 1 miistemleke, ketif bolUk-

lerinden 8 kara, 9 deniz, 11 miis
temleke olmak iizere ceman 93 
holiiktiir. :. 

\ T ayyareler: 

Avc1 tayyarelerinden 156 kara
ordusunda, 26 deniz, 28 miistemle
kede. Giindiiz bombard1man tay
yarelerinden 238 kara, 36 deniz, 
193 miistemleke, gece bombardl
man tayyarelerinden 80 kara, 10 
miistemleke, ke,if tayyarelerinden 

96 kara, 150 deniz, 128 miiatem
lekededir ki ccman 570 kara or· 
dusunda, 212 denizde, 359 mii ... 
temlekede olmak iizere ingiltere 
halen 1141 harp tayyaresine ma
liktir. (Frans1zlann harp tayya.
resi 1857, italyanlarm 1206 d1r). 
Fakat ihtiya\:lar da nazan itibara 
ahmrsa bu miktar derhal 2400, 
hatta bazt membalara nazaran 
2800 e s:akanlahilir. 

Son istatistiklere nazaran ihti
yatlarla birlikte lngilizlerinkinden 
fazla goriinen devletlerinki §.Un

lardtr: 4500 Fransa, 4000 Rusya 
(hunun hakkmda ihtilif vard1r), 
4000 Amerika, italyanmki ihtiyat
larla birlikte 1500 tahmin olun
maktadu. 

Bunlara nazaran ingiltereniu 
Cliinyada dordi.incii, Avrupada. 
ii~iincii olmas1 icap ediyorsa da 
gazetelerin verdikleri haberlere 
ve ingiJizlerin haiz olduklart smai 

kudrete ve servete bakarak birin
d dereceye ~1kmalan imkan dahi
lindedir ve biz bu rokoru ingiliz
lerin elinden ileride yalmz Alman
lar alahilir kanaatmdayu. (;iinkii 
eski tayyareler hergiin biraz da
ha demode olmakta, yeniler her
gun si.iratlerini bir par~a daha art
tlrdiklarr i~in eskiler tabiatile saf 
harici kalmaktadtrlar. 

Binaenaleyh tayyarelerde daha 
ziyade adet degil, yenilik ve iyi
lik ve her ~eyden evvel de iyi ye· 
ti.mi~ eleman mevzuu hahsolmak

tadtr. Siiratle ve vasi mikyasta 
imal ise bir smai kudret mese!e
sidir ki bu da en ziyade ingiltero 

ve Almanyada mevcuttur. Tabii 
Fransanm da bunlardan pek atjagl 
kalmtyacagmi kabul etmek ge

rektir. 
Hiihisa lngiltereyi bugiinkii si

yasi famoklaj hareketine ragmen 
hava kuvvetince geri kalmts ad· 

' 
detmek biiyiik bir hatadtr. tngilte· 
re, hava silahmm, bilhassa kendi 

adalan i~in, haiz oldugu ehemmi· 
yeti tamamen miidriktir. Bunun 
i~indir ki ~imdiye kadar hep hava 
silahlarmm azalt lmastna ~ah,b, 
bu olmadigi takdirde en kuvvetli 
hava filolarmdan birinin k1sa bir 

zamanda meydana gelmi~ bulun· 
dugunu gormekligimiz ~ok muh-
temeldir. M. $evki 

Pembe Ma~lahl1 
Han 1m 

Resimli milli roman 

Yazan: Sermet l\luhtar 

Yeni 9lkt1 

245 Biiytik sahife • 70 kuru~ 

AK~AM K1TAPHANESt 
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Hayrrlr bir lefebbiis •• Diyartbekir mektuplara 

Halka gayet ucuz fiata meyva ve 
sebze yedirmek kabil olacak .. 

Diyar1bekirde at ko~ulari 
~ok ragbet gOriiyor 

Alnianya bizden 500 vagon domates, lngiltere 40 
vagon patltcan istiyor 

Ilk bahar ikinci at yar1~1 da kalabaiik 
bir halk oniinde muvaffakiyetle yapildi 

Doktorlar bir ag1zdan bagtn• 

yorlar: 
- Aman meyva yeyiniz ... Mey-

vada vitamin vardtr. 
MeyvacJJar: 
- Halk meyva yemiyor!. diyor. 
Halk ta: 
- iyi meyva pahab!. diye tika .. 

yet ediyor. Muhakkak olan bir 'ey 
varsa, o da istanbulda «rneyva 
meselesi» diye bir teY oldugudur. 

Ges:en gi.in yolum Meyvahota 
dii~tii. 0 ne meyva bollugu. Ben 
Meyvaho~u bu kadar meyva ile 
dolu bir halde gormemi,tim. Dag 
gibi kiraz J..."iifeleri, erikler, ar
mutlar, kayistlar, s:ilekler. 

Fiatlerin fevkalade ucuzlugu 
kar~tsmda ta,trdim, kaldtm. 

Enfes T a v,ancll kiraz1.. . Ka~ 
para biliyor musunuz S kuruf··· 
Haydi bunu begenmediniz diye
lim. 7 I[UTUfa Tav,anctl kirazmm 
en &lasi. 7 kuru,tan pahah olan 
Tav~ancil kiraz1 yok. Yammda 
bulunan kabztmal1ar cemiyeti rei
si ve istanbulda meyva meselesile 
uzuu zan:andanberi mefgul olan 
Ziya bey: 

- Bugiinkii fiatleri size soyli
yeyim .. Tav,anctl kiraz1 5 kuru•· 
tan yedi kuru~a kadar. Yanmca 
kiraz1 8 kurustan 14 kurusa ka-• . 
dar... Degirmendere kiraz1 5-12 
kuruf. Bursa erigi 4-S, izmit kor· 

fez erigi 3 kuru~. Domates 14-20 
kuruf arast. .. 

Ayni giin manavda domatesin 
kilosu 60 kurUfa idi. Ziya beye 
sordum: 

- Halka ucuz ve giizel meyva 
yedirmegc imkan yok mu?. 

- Bizim bunun i~in bir ~ok ta
savvurlarimtz var. Meyvahotta 
meyva da, sebze de fevkalade 
ucuzdur. Manavla meyvahof fia
ti arasmda her zaman daglar ka
dar fark vardtr. Ozum zamam bu
rada bet kuruta iiziim satthrken 
manavda ayni iiziimii 30 kurufa 
ahrsm1z. 

Biz halka Meyvahot fiatine 
meyva ve s·ebze yedirmek i>stiyo
ruz. Bunun i~in belediyeye mii
racaat ettik. Beyoglunda, Nitan
ta~mda, Galatada, Eminoniinde, 
~i~lide, Taksimde, Beyazttta, Fa
tihte, Aksarayda, Unkapamnda 
hirer meyva ve sebze pazan kur· 
maga miisaade istiyoruz. Giiniin 
her saatinde pazar kunnak mii
saadesini alamazsak bari aksam-, 
iistleri buralarda sebze ve mey· 
va sa:tdmasma musaade istiye

cegiz. 
Burada kendi adamlanm1z va· 

sttasile meyvaho~ fiatine, hem de 
toptao fiatine m-eyva, sebze sat· 
hracagtz. Se!dz kuruta Y artmca 
kiraz1 satacagtz. 3 kuru,a erik. 
Turfanda zamaomda bile 14-15 
Jmrul7a domates. 

Beyoglunda 40 kuru~a alacagt· 
mz bir meyvayt 14-15 kuru~a ve
recegiz. 

Bir giin evvel gazetelerde biitiin 
pazarlarm ertesi giinkii sat1~ fia· 
tini ilan edecegiz. Ve bu pazar~ 
larda fiatler m.aktu olacak, halk 
listcye baktp meyvastnl, sebzesini 
alacak, pazarhk etmekten de kur
talacak. 

Meyva zamant lstanbula Kon-

Dlyar1beklr af ko,ularanda halk ve ~ad1rlar tarafa 

Diyartbekir 2 haziran (Hu- j gelmi~lerdir. 
ausi) - tki hafta devam ede- Miitealciben 2400 metre mesa-
cek olan ilkbahar at yanJlan feli olan ikinci yarllf ba~lad1. Bu 
bu cuma giinii de yaptlmltllr. Ha- yaritota miilazim ~emseddin beyin 
vamn yagmurlu olmasma ragmen .Bahtiyar adm1 taljiyan k1sraga hi· 

MeyvahO$t8 5 kuru,a mOfterl bekllyen nefla klrazlar kotu mahalline binlerce hatk gel- rind, Adanah Abdiirrahman efen· 
yadan 1000 kifi gelir. Bunlar tal· - Evet. Bet senedenberi hemen mitti. Ayni zama.nda yartta umu- dinin ~ahin ismindeki al ab ikin· 
varh, Konyamn yerli ktyafetli, her meyvanm Islahl i~in muhtelif mi miifettit Suphi, bat mii~vir ci, Hulusi beyin ~eyha ismindeki 
gii~lii. kuvvetli insanland1r. Ken- yerlerde ~ahtthyor. Kirazlarimiz, Fazh, vali Faiz beylerle, kuman· k1srag1 ii~iincii gelmi~lerdir. 
dileri seyyar sahcilik yaparlar, vitnelerimiz, mandalinalar, bil- 4an Kenan pafa, miifettitlik ve vi- O~iincii 2200 metre mesafeli 
uziim nihayetine kadar Istanbul- hassa elma ~ok lSlah edilmittir. layet erklan ve memurini gelmi'~ Handikap ko,usu halis kan arap 
da kahrlar. Kiifeleri s1rtlannda Fakat ne kadar 1slah editse elma lerdiJ. Ge~n ·hafta oldugu gibi bu at ve ktsraklarma mahsus olup 
sokak sokak dola,xrlar. Oziim. bi- daha: ~ok gii.zelletebilir. Tabii 0 yanta da yerli ve arap atlarmdan buna 7 hayvan ittirak etmittir. Bu 
tince tekrar Konyaya koylerine da olacak. bir ~okfart ittirak etmitlerdir. Bi- yartfla jokey Akif efendinin hin-
donerler. 1Bundan sonra meyvac11arla, ll"inci yan-t ii~ yatmdaki arap, k1s- digi •baytar binba~t Recep beyin 

Bunlarm aralarmda tefkilat &ebzeciler1e yeni yapalan bilden rak ve erkek taylara mah5us olup ceylan admdaki ah hirinci Karhh 
vard1r, Her yirmi kitinin hir batt, diger meyva ve sebze meselele- mesafe 1400 metre idi. Bu yaru:a Sait efendinin Geyik ismindeki 
bir ustas1 vardtr. Bu usta seyyara rinden bahsetti.k. Bunlan da ayri- 7 tay ginnittir. ah ikinci, Karacadagh Hasan aga• 
~tkacak olanlara ucuz mal te- ea yazacag1m. Yarlf& tam saat 14 de batlan- nm Mebruk admdaki ah da ii~iin• 
min eder. Alman ma.llar bunlann Eger meyvaca1ar bu ueuz mey- mittlr. Hareket dudiigii ~ahndtgl cii gelmi~Ierdir. 
arasuula taksim edilir. Seyyara va ve sebze pazarlarml a~maga zaman hayvanlar top ·agz1ndan 
~·karlar. ve halka toptan fiatine meyva ve giille ftrlar gib'i yerlerinden hrla-

ltte biz bu Konyahlardan puar aebze satmaga. muvaffak olurlar- dtlar. Bu yarttta jokey Mehmedin 
totkilahm1Zda istifade edecejiz. aa mem1.ekete en buyuk biz'me-ti bindigi Kenan patanm Kolo is-

- Batka tasavvurlartnlZ var ederler. Sonra pazarhk deni1en mi-ni tattifan tay birind, Cundiza-

Dordiincii mu·kavemet yar1~1 

~ok miihimdi 3500 metre gibi 
uzun bir mesafeli olan bu yartta 

9 kt·srak ve at ittirak etmi~tir. Ha· 
reket .d\idiigii ~ahndtgl ve atlann 
fuladtgi zaman gozlerde diirhiin, m.t? Bilh.assa meyva hakktnda... can stkici teY de ortadan kalkar. de Sabri beyin Alotu ikinci, Ah-

!!-1 Hikmet F eriJun met efendinin Maksud'u iis:iincii herkA.<!>te bu"yu"k bt'r heyecan va ... - Batka. Meyva gWueri yap· .... ~ a 

m~ist~oruz.Halka~~~e~==================~=========== dLA&nnhareketkriad~~Im 

mek gihi, y~ek gibi bir i·htiya~ 
oldugunu anlatmaga ~ah,acagiZ. 
Bizde meyva 1heniiz bir ~erez te
lakki edilir. Sofrada olsa da ol-
masa da olur. 

Halbuki meyva insanan en mu
kemmel gtdastdu. 43 yatmdayim. 
84 kiloyum. Ne gobeiim, ne ka.r
mm var. Bagtrsaklarim, midem 
fevkalade saglam. Sekiz sene
denberi tansiyonum 13 bu~uk, 14 
arasmdadtr. Viicudumun fevkalA
de saglamhgam meyvaya bo~lu
yum. Doktorum Siireyya Hidayet 
bey: «Sen meyva sayesinde yafl• 
yorsun !..» diyor. Hakikaten her 
giin sabableyin muhtelif meyva
lardan hemen iki kiloya yaktn ye-. 
rtm, 

- Avrupaya ya{> meyva ibraci 
. . ld ? lfl ne o u ... 

- Ya~ meyva ihr.aca ·iti her za
man soguk hava depolu vagon 
b\llmamtza bagh. Bunun i~ de 
nafta vekaleti nezdinde tetebbiis
te bulunuyoruz. Size havadis ve
reyim. Almanyadan daha timdi· 
den iiziim istiyorlar. 100 •agon 
kadar. 

Gene Almanyadan bugiinler'de 
domates istiyorlar. Hem de 500 
vagon .. Kahil olur da Almanyaya: 
500 vagon domates gonderinek 
miihim bir para tutar. 

ingiltere hizden 40 vagon pat
bean istiyor. Fakat biitiin bunlar 
demin soyledigim gibi vagon bul- .. 
mam1za tabidir. 

- Meyva cinsleri arasmda ~~
zelletme var m1? 

Eskitekir OlkU mektebi talebeslnin miisameresinden birka~ intiba : 
Yukarada babriyeliler, ortada Zeybek oyunu, &§aiJda "Asran k1zlarJ,. 
roviisU. 

takip ediliyordu. Y arit bittigi za• 
man tu netice hasal oldu. Cundi
zade Sabri beyin Ceylin admt ta

flyan ab hirinci, miilazim ~em
seddin .beyin Bahtiyar admJ tast-

• 
yan k1srag1 i'kinci, baytar Hulusi 

beyin Kose admt ta~1yan ab da 
iis:iincii gelmi~lerdir. Birinci, ikin· 
ci ve ii~iincii gelenlere vali F aiz 

bey tuafmdan muhtelif miktarda 
ikramiyeler veril:mi~tir. Buralarda 
yar1~a ve at beslemege .;ole me
rakh adamlar vardu. Bu yan~larm, 

bu taraflarda hilhassa hayvan 
cinslerinin 1slah1na s:ok yardmn 
olmaktadtr. 

AK~AM 
llan tarifesi 
~ Kuru, 

1 SantOn, 400 
2 , 250 
3 » 200 

4-S • 100 
J~ sahifelerde » 60 
Son ilfm sahifelerinde •· 30 

• Biray i~inde 100 santimden 
lazla iliin verenlere husuri 
tenzilatlt tarile tatbik olunur. 

Mektep ve ne~riyat, dogum, ni':!<m, 
akit, te~ekkiir ve oliim, icra, tapu 
ve mahkeme ilanlan ir;in hususi 

tarife tatbik lunur. 

Gazetemizde ne~redilecek 
ilfmlar i<;in miiracaat yeri: 

iiAncahk TUrk Lt. ~frketi 
Ankara caddesi, Kahraman 

zade han. Tel. 20094-20095 
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Bir musiki~inast1! 
F ransada bu isimde yeni 

ve eglenceli bir filim 
gosteriliyor 

Fransada son zamanlarda bir 
~ok yeni filmier gosterilmittir. 
Bunlann arasmdan bir tanesi ~ok 
ne~eli ve eglencelidir. Filmi yapan 
Fred Zelinck ve Maurice Gleize· 
dir. Ba9 artistler F ernand Gravey, 
Roland T outain, Lucien Baroux 
ve Josette Dayd1r. Filrnin mevzuu 
'udur: 

Jean (Fernand Gravey) ve 
Fran~ois (Roland Toutain) ~ok 
aamimi iki arkada~br. Paralan . . 
yoktur, hir evin hir odasmda hir-
lilde otururlar ve sefili.ne bir ha· 
yat ge~irirler. 

Maamafih bunlarm bilyi.ik emel
)eri vardtr. Jean otomobillerin ~a
bnmasma mini olacak bir alet 
icadma !fah,•yor; Fran~ois te mu
siki ile ugrattyor, tarktlar beste
liyor. 

Bir giin ikisi de ceplerini kanf· 
bnyorlar, bet paralart olmad•imi 
goriiyorlar. Bunun iizerine vaftiz 
bahalan olan Theophile (Lucien 
Barroux) e miiracaat etmege ka
rar veriyorlar. 

T eophile her feyi bilen, her sa• 
nata girmif, nihayet koltuk~uluk
ta karar kilmif. yath bir adamd1r. 
Delikanhlan iyice dinliyor, aonra 
diyor ki: 

- · Derdinizi anladtm. F akat ' 
benim de size, aluldan batka vere
cek bir teyim yo)f. Biriniz otomo
bil !f&hnmastna kart• olan aleti, 
otekiniz giizel besteleri yapmclya 
kadar hirer musiki aleti alarak 
aokaklarda dolatm, ~alg1 ~alarak 
,arlu soyleyin. G~en giin «Boyle 
fey hi!r goriilmemif.! » diye bir tar
km•z• dinledim, pek hotuma gitti. 
Bunu neden halka aoylemiyorau
nuz? 

iki gen~ iptida kabul ebniyor, 
fakat sonra batka ~are bulama· 
ymca biri kemamDl ahyor, oteki 
tarki soylemeie hazulamyor. Bir
likte sokaga ~·klyorlar, onlerine 

AK$XM 

Sevlmll franaaz artlatl Femand Gravey 
tesadiif eden ilk meydanda tarla- iyi giderse kazancmd"'an bir k1s· 
ya bathyorlar. mmt onlara verirsin. Bir kere tee· 

$ark1 herkesin hotuna gidiyor. riibe et. 
Bir ~ok balk toplantyor, bunlar -· Pekili! 
epeyce para veriyorlar. Ertegi giinii iki gen~ kahveye 

Bu 11rada. vaftiz baba tamd1g1 geliyor ve if,e bathyorlar. Gen~ 
bir kahveciye cidiyor: «ltler na- ~algtcllar biiyiik bir muvaffaluyet 
11l! » diye aoruyor. Kahveciden kazantyorlar. Kahve miitterilerle 
«Berbat! » cevab1m ahnca: doluyor. 

- Kabahat senin, diyor. $imdi Bir aktani gen~ bir k1z kahveye 
~lg1stz yere kimse gitmiyor. Ne- geliyor. Gozlerini bir tiirlii Jean-
ye bir ~lgt tedarik etmiyorsun. ·dan ayuamtyor. Nihayet bir ara· 

- Cok pahah da.. hk gen~ !f&lgicl ile tamtmarun yo-
-Adam, aende ... Ben iki miis- lunu buluyor. Bundan sonra bir 

teit gen~ biliyorum, bunlar az pa· ka~ defa goriifuyorlar, Jean da 
ra ile gelip burada ~larlar. t,Ier cen~ ktza ifl!k oluyor. 

Bu suada Jean ihtiramt bitiri
yor. Vaftiz babasma miiracaatle 

;~ «hunu kime satay1m?» diye so
ruyor. 

lhtiyar derhal bir yol buluyor: 

- Me~hur baron Van der Nylle 
miiracaat et. 

- Beni kabul eder mi? 
- Ni~in etmesin? Yalmz ken-

dini ~ok zengin gostermege gay· 
ret et. Bu suretle it kolaylaf'ir. 

Bu ziyaret tam hir muvaffaki'
ye'tl: neticeleniyor. Baron deli
kanhyl ~ok takdir ediyor ve ken• 
'dine damat yapmak istiyor. Me
aeleyi kll'lana a~mca ktz teklifi 
katiyen reddediyor, bir musikiti· 
nast sevdigini soyliiyor. 

Eglenceli bazt hadiselerden: son· 
ra musikitinasm ayni zamanda 
muhteri oldugu an1atlhyor, iki 
gen~ evleniyorlar. 

Slnema haberleri 
,Bir zamanlar ~ok ragbet goren 

« Yatakh vagonlar kontrolorii.» pi
yesinin Almanyada filime 9ekil
mesi konutuluyor. 

Ho~tun en. ~plan )'lldaza olan Lupe Velezin yalanda Avrupaya 
ael~~egJ ve lng•lterede bir filim ~evirmeai muhtemel olduju baber 
verdiyor. Bu miinasebetle artistio son resimlerinden birioi 
d erce diyoruz. 

* Mae Westin ~evirdigi LaCiy 
Lou £ilimi ahlika mugayir a<Id:e
dilerek Avuaturyada yaaaJi edil
mittir. 

Sahife 7 

Garip bi.,. dava! 

Hortlayan yeni~eri 
agas1n1n ash ne imi§? 
Firtinaii gecelerde §Ovalyelerin 

zirhlarini titreten Ali bey! 
Macaristanda ge~enlerde ga ... 

yet garip bir dava goriilmiittiir. 
Davaya sebep, horthyarak ftrh· 
nah gecelerde ~atoyu do1a,maya 
bathyan ve eski zamandan kal
ma fOValyelerin z1rhlarmt titre
ten, ve feryat ettiren, Ali bey is
minde bir Y eni~eri agastdtr. 

Bu ~ato, uzun zaman Bannfy 
isminde, eski Macar a.silzadele
rinden hir ailenin mahd1r. ~im
diki Macaristamn Romanya hu
auduna yaktn bir yerdedir. Git
tik~e parastz kalan, ve Yeni~eri 
agas1 Ali beyin hayaletinden ve 
iniltilerinden korkan bu aile, 1930 
senesinde ~atoyu satmlfhr. Tabii, 
bu sab' esnasmda hortlaktan hi~ 
bahsedilmemistir. . 

~atonun yeni sahibi de !fOk ge~
meden Y eni~erinin feryat ve figa
nmdar.. bizar olmaya ha,Iamlf, ve 
bayaletin hikayesini de ititince, 
arhk bu ~atoda oturamiyacagmt 
anlarnif ve bunun iizerine, tabii, 
llortlaklan hi~ bahsetmeden 'j&• 

toyu sabhga ~lkarm•thr. 
Bir miiddet sonra Kirchheimer 

ismindeki bir aile ~atoyu satin al
mtthr. 

Vaziyet boylece basit bir tekil
ile kalsayd1, belki onlar da Yeni
!feriden iirkerek tatoyu batkasma 
satarlar, boylece itler kendi halin
de devam eder giderdi. 

Fakat vaziyet bamba~ka olmut· 
tur .. 

Tesadiif bu ya, tatonun ilk sa
hip1eri olan Banffy ailesinin bir 
oglu, fatoya yeni sahip olan Kirch
heimer ailesinin gen~ ve gi.izel ki· 
Zl ile tamfarak sevifmittir. Tabii 

ki, ne delikanh eski tatolarmt, 
sevdig'i ktzm baba.stmn sabn ala
caimt ak:hna getirmif, ne de k1z, 
babas1mn satm almak istedigi f&· 

tonun sabibinin ogluna aflk ol
duiunu riiyasmda gonniitti.ir. 

Banffy ailesi gittik~e ziigiirtle
mekte oldugundan, delikanh, ala
cag• k1z1n servetini tahkik etmek, 
ve diigiinde drahoma olarak ken
disine ne verileceg.ini ogrenmek 
istemi~tir. Bu suretle, ktzm, epeyce 
nakit paras1 oldugu gibi, babast· 
nm da son giinlerde, Romanya 
hududunda yeni bir tato satin al
chgl ve bunun da ktzm trahoma
ama dahil oldugunu ogrenmittir. 

~ato hikiyesini ititir ititmez 

delikanhmn akh batmdan gitmit, 
ve i~i babasJDa a~mt~tn. 0 da aile 
meclisini toplam1~, ve oglunun, 
Y eni~eri agas1 Ali be yin ruhunun 
elan hiikiimferma oldugu hir ~ato
da oturamtyacagmi Goylemi~, mec
lis delikaDhnm o ~atoda oturan 
k1zla evlenemiyecegine karar ver
mi~tir. 

Bunun iizerine gen~ adam, hi~ 
bir sebep soylemeden, ktzla ara
larmdaki nisam bozmustur. . . 

Ktz bu kadada iktifa etmedigi 
i~in eski ni~anhsm1 zorlam1~, ve 
nihayet astl sebehi, Y eni~eri aga
til hikayeaini ogrenmiftir. Bunun 
iizerine k1z1n babau, derhal ,a. 
toyu kendisine satan aile aleyhine, 
bu miihim noktay1 gizliyerek f&· 
toyu sathgi i~in dava ~am!f, f8-
toyu geri ahp parastm iade etme
sini istemittir. ~atoyu 6atanlar da 
hortlaktan haberleri oimadJgtDl 
ileri siirerek, kendisinden bu nok
tayi sakla<hgi i~in, as1l mal sa
hibi Banffy aleyhine dava a~nn,
lardtr. 

J,Ier de bu suret1e arap sa~ma 
donerek Szegedin ~ehri mahke
mesine dii,miitliir. 

Arbk mahkemede ii~ ailenin v• 
iki sab1k nifanlmm kart• kar~1ya 
olan vaziyetlerini dii,iiniin. Dava 
boyle facialar i~ind-e bir miiddet 
devam ettikten sonra, son celsedc. 
gayet alayh bir fekilde kapan
Mlfllr. 

Bu celsede bir muayene komis
yonunun raporu okunmu~tur. Bu 
~omilsyon, hortlak hikayesinin 
e$astm tahkik i~in mah!teme ta· 
rafmdan ma.halline gonderilmisti. 
Komisyonun raporuni\ nazara~, 
-tatonun ~ok eski olan bacasmda 

bir ~atlak vardtr. Gene pek eski 
olan binanm gayet ka1m duvarla. 
rmda da ~atlaklar vardtr. Bura
lardan ftrtma eanasmda riizgar 
kuvvetli ses ~tkararak girmekte
dir. Eski kubbeli salonlarda bu 
ses bir inilti halini almakta, ve 
riizgar da ~arpbg1 eski ~o,•alye 
zuhlarmt titretmektedir. 

Yeni~eri agasmm hortlamasi 
vakast bu suretle aydmlanmca, 
dava ahalinin ve davactlarm kah
kahalan ile bitmi~tir. Eski ni~an

h1ar yeniden nisanlanm1slar ve . . 
diigiinii mahut ~atoda yapmayt ka• 
rarlatbrmitlardtr. 

Ders aenesinio sonu mOnasebetile ~eb:zadeba~mda Ak§am K1z 
S~natlar mektebinde gU:zel bir sergi a~dmi§br. •Sergide talebenio 
bu sene zarhnda viicuda getirdigi eserler te§hir edilmektedir. Bun• 
lann hepai son derece zarif ve muvaffak olmu~ ~eylerdit. · 

K1z Sanatlar mektebinin Harbiyedeki tubesinde de bu hafta bir 
l~rgi ~~alacakbr. Resmimiz ~ehzadeba§mdaki 1ergiden bir ko. 
aoster•yor. 



Sa.hife 8 AIC$'A:M 

Yazan: SULEYMAN KANI Tefrlka No. 219 -. Terctlme, ikt!bas hakk1 mahfnzdur -

~--------------------------------------------------J 
'' ·raderiniz ilyon lirabk is ikraz 

akde e istiyor; fak t .. ~' --------
Abdiilhamit ~ogunu ]i:urenasm

dan Besim beye imla tarikile yaz. 
dirdigl bir tak1m no1lar Buaknur 
ttr. Bunlarm ne vakit yaz1ldiklart 
malum degildin belki zaman, za
man ve par~a, par~a yazdtnlmt~tlr. 
tbniilemin Mahmut Kemal bey 
bunlarm bir ktsmm1 Tanh Encii
meni mecrnuasmda nefretmit~tir. 

Bu notlarmda Abdiilhamit ah· 
val ve vekayii if.ine geldigi gibi 
tasvir eder. Bu notlar bu padilla· 
hm hadiseler ve ~hu>lar haklon
da.ki diitiincelerini, baun da ve. 
him mahsullerine nastl hakikat 
rengini verdigini gostermek itiba· 
rile enteresanihr. 

Abdiilazizin hal'i ve oliimii me
sclesine dair yazdtklanm iste nak-, 
lediyorum: 

(Ciimleler kesilmi~, terkipler 
sadelettirilmif, zait sozler hazfe
dilmi~.tir.) 

[Sultan Abdiilazizin ciiliisu ta
rihinden bir ka~ sene sonra aley
hinde fe$at1ar tertibi, nefsine sui
k8.$t icras1 gibi bir tak1m fasit fi
kir ve niyetlerde bulunanlarm ri· 
yaseti veliaht Murat efendide idi. 

Murat efendi o tarihten bed' ile 
ba~una MIStrdan magduran, daha 
d~rusu matruden lstanbula gelen I 
Mustafa Faz1l pafa (Mehmet Ali 
patamn torunu ve Ibrahim pafB
nm oglu) ile bunun efkarmda ba
Zl M1s1r lriiberasmt, Ko~e oilu 
Agop (Arnavutkoyiinde yah aa
hibi) ile Huistaki efcndiyi. Ziya, 
Kemal, sa.flrr Ahmet beyin oglu 
Mehmet heyleri, .$inasi efendiyi, 
($inasi efendi 1288 cema:ziyiila· 
htrmda vefat etmi~tir.) 

Suavi melununu, Miitercim Rii,
tii pa~ay1 ve oglunu, (Siileyman 
Re~:'lt beydir ki temyiz ve ~iiray1 
devlet azahkJarmda bulunmUf• 
tur.) Rtza pa~myt (Sultan Murada 
mail ohm cihan seraskeri Rtza pa
ladir) ve oglu Ibrahim pa~ay1, da
ha isimlerini zikretmek iste.medi
gim!z (ni~in?) bazt biiyiiklea·i, 
bunlarm avenesini toplamtfh. 

Miitercim Riittii pafa hanesin
de Murat efendiye vekaleten bun
lara riyaset eder, mii~.kiillerini hal- 1 

leylcrdi (!) 
Murat efendi bunlarla itiii~ret 

ediyOT, fesat enciimeni nktile Sul
tan Aziz aleyhinde fesatlar tertip 
eyliyor, hu yolda her tiirlii vast
taya. miiracaattan geri durmu
yordu. 

Bu e,hasm mesaisile ibret ve 
Gayret gazeteleri, nefrediliyO!i-, 
Giillii Agobun Gedikpata tiyatro. 
stmda ve BaglarbB.fmda ( Silis
tire) ve sair oyunlar veriliyor, 
buplarla ve yerli, ecnebi ga:zete· 
lerle, fesat risalelerile ahalinin ef. 
kan umumiyesini Sultan Aziz ile. 
Mahmut Nedim Pat~ gibi asdtkayt 
bendeganmm aleyhine ~evirme

je ~lttthyordu. 

[Sultan Hamit te Mahmut Ne· 
dim pafayi iki bu~uk ~ne (1297· 
1300) dahiliye nezaretinde kul
lanmi~llr. Mahmut Kemal beyin 
bir notuna gore Cevdet pa,anm 
Sultan Hamide takdim ettigi bir 
arizada fU beyanat vardu: Mah
mut Nedim p~ bir: biiyiik itte 
ku!lanthr ise iki devlet arasmda-

ki halisane miinasebetlere halel 
gelecegini lngiltere el~isi BabJa
liye teblig eylemi,ti; halbuki Mah· 
mut Nedim pa'a Trablusgarp va· 
lisi iken lngiliz konsolosunu ele 
almit:, lngiltere politikasma hiz
mette bulunacagmi temin eylemi.f 
olmasile istihdamma muavenette 
bulunulmast Londradan tngiliz 
el~isine emredilmi,ti de bu suretle 
clahiliye nezaretine getirilmi¢.] 

Bu miifsitler arasna mefsedet· 
Jeri duyulduk~a baztlarJ nefye. 

djlmekte yahut nefyedileceklerini 
hissedince A vrupaya ka~rak era· 
cif nefJ"inden, fesat icrasmdan ge
ri durmamakta idiler. Bazan da 
Sultan Aziz nezdinde ~afileri c;uup 
affa mazhar o!uyorlardt. 

fakat buna tefekkiirle nedamet 
gostermeleri laztm gelirken bil&
kis fesat hareketlerinde u>rar edi· 
yorlardt. • ~ .-

Muhtelif yerlerde, kah Musta
fa (Faztl) pa,anm bagmda ve ko
nagmda yahut K~e oglunun Os.
kiidardaki bagmda, kab Nisbeti
ye ko,kiinde yahut Halim pap 
yahsmm (Bebeltteki Zeynep ba
ntm yahaJdtr) arka cihetinde ma
dam Florinin kotkiinde, c;ok defa 
da {Murat fendinin) Kurbagah· 
dere ~ifliginde toplamrlardJ. 

Halii karlar1 Sultan Azizi zem· 
mii kadhetmek, yerli ve ecnebi
lerin efkarim aleyhine sevk ile 
bi.,- an evvel makamtndan diifii· 
rerek y~ine ve1iahti ge~innek i~in 
plimlar tertip eylemekten ibaretti. 

Hnistaki ve Ko~e oglu Agop 
Jahi daima gerek malen, gerek 
bedcnen, manen ve maddeten bu 
efkara hizmet eylemi,Ierdir. 

Veliaht mctalihini istihsal ve 
niyetlerini icra i~in liizumu olan 
paralar1 dognadan dogruya bun
lardan yahut bunlar vasttasile di
ger membalarda tedarik eylerdi. 

Sultan Azizin hal'inden bir se
ne kadar evvel bu fesat ccmiycti-

nin as1l erkantnda bulunan M1s1rh 
Halim pa~a cemiyet kararile veli
aht namma bir, iki milyon lirahk 
bir istikraz akti i~in Avrupaya 
conderilmi,ti. 

[Halim pa~a Mehmet Ali paf.a· 
nm oglu idi. 0 da kardeii oglu 
Mustafa Faztl paia gibi Mtstrda 
veraset usuliiniin tebdilinden do
layt Sultan Azize kalben mugber 
idi. ibniilcmin Mahmut Kemal 
bey fU rivayeti kaydetmektedir: 

Halim paf3 biat ederken Sul
tan Murada: 

- Merhum Mustafa pafa bunu 
gormeli idi! 

Der. Sultan Murat ta: 

- Sizi gordiigiimle mi.iteselli 
ve mute,ekkirim! 

Mukabelesinde bulunui".] 
Fakat Halim pa,.a kendi kefa

letini bile ortaya koydugu halde 
te.tehbiislerinde muvaffak olamt
ya-rak lstanbula donmiittii. 

Mtstrlt Mustafa pafa biitiin va
Tlpt hu mefasidin icras1 yolunda 
sarfederek nihayet iflas derecesi
ne diitmii§, bu yolda meyusen ca· 
mm ifna etmittir. 

Sultan Azizin hal'inden alti ay 
evvel de gene cemiyet rey ve ka
rarile ve veliaht namma Riittii ye 

- --..--

Halim pa~alarm, diger cemiyet 
erkamnm tefvik ve kefaletleriie 
Galata san-aflanndan en az bir 
milyon lirahk bir istikraz akti 

Hiristakiye havale olunmuftU. Hi
ristaki de keyfiyeti Mosyo Zarifi
ye a~mu~ ve ittirakini istemitti. 

Mosyo Zarifi veliahtin bu pa
rayl tediye hususunda verdigi te· 
minata itimat edemed1. lfi Abdiil· 

hamit efendiye bildinnegi miina· 
sip gordii. Bir giin ~iflikte goriif
mege Abdiilhamit efendiden mii
saade is i. {:ad1r gibi bir ko~.k-. 
te gorii,tiiler. 

- Birader!niz sarraflarJmizdan 
bir milyon liraltk bir istikraz akti 
tasavvurunda bulunuyorlar. Bu 
ak~eden ellerine % 40 nisbetinde 

biT k.tsm1 ancak ge~ebilecektir (! )' 
Bir taktm teminatfa bulunuyor
lar; sarraflar ise bunlart kafi gor
miiyorlar. Bir hal vukuunda para· 
lar1 zayi olabilir. (?) Bu paranm 

tediyesi kefaletini siz deruhte 
eder miainiz? Eger eder de soz 
verirseniz sarraflar bu paray1 ve· 
receklerdir. 

Dedi; bunun gayetle mahrem 
olacagm1 ilave etti. 

Abdiilhamit efendi: 

- Ben maa~tmla idare olun· 
maktaytm. Bu paray1 biraderim 
belki gayri me~ru surctte sarfede· 
ce.ktir. Anladtgima gore amcamm 
aleyhinde ltullamlacak. Bunun i~in 
boyle bir kefaleti asia kabul et
mem. Hatta yapanlan da lanetle 
yadederim. Sizin de bundan boy
le gelip bana boyle bir ~ey teklif 
etmenizi tecviz etmem. Sonra mu
habbetimize halel gelir. 

Cevabmt verdi. 

Bu paramn istikraz edilip edil
medigini Abdulhamit cfendi cii
lusuna kadar haber alamamJth. 

Ciilusunda Sultan Muradm hii.ku
rncti csnasmda gerek Abdiili.ziz 

hanedamnm, gerek en kii~iik ca
riyeye kadar kadmlarm mal ve 
miicevhcrferinin misli ge~emit 
gayri me~ru bir surette vatan ve 

millet nnmma miisadere olundugu
nu. bu fesatlar i~in aktedikn is
tiltrazlara bedel Hiristakiye veril
mi" bulundugunu anlamt~br. 

.Pren$in- Murat efendinin- Ab
diilazizi kaytkla Fmd1kh camiine 
giderken torpito ile oldurmek ni-

yetinde oldugunu, torpitonun tel
graf te1leri sabn ahnarak bir YtJoo 
nan gemisine konulacaglDl biiyiik 

damat Mahmut pa'a (Cemile sul
tanm kocast Mahmut Celaleddin 

pa,a) Halim pafadan • M1siTh -
rivayeten ciilusundan sonra Sultan 

Hamide bir kac defa anlatmt~br. 

( Arkaa1 var) 

Bulgaristanda iGtimal 1sllhat 
Sofya 7 (A.A.) - BugUn ne~ 

rolunan emirname ile bir i~timai 
tslahat enatitiisii ihdas oluomu§tur. 
Bu eostitu i"i §Ubeyi ihtiva etmek· 
tedir. ~ubelerden birioin i~i balk 
kiitlelerioin talim ve terbiyeaini ve 
harsi le§riki mesaisioi temio etmek 
ve ikincisinin de i~timai kuvvet .. 
lerl yeni zihniyet dairesinde te1· 
kilita tabi tutmakbr. 
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Malkara mektuplarz 

Malkarada hiiyiilc b · 
oku a hevesi var 

Her koyde yeni bir mektep yapiimasl 
__ i~in ugra§IIIyor 

Malkaradan blr manzara: Eakl beledlye blnaas 

Malkara (Husuai) - 3 nahiye- i~in azami bir gayretle ~abpnak· 
yi ve 87 koyii ihtiva eden Malka- tadtr. Bir ka~ senedenberi Maika· 
ranm niifusu 27,044 kiti olarak ra«;la JDaa.rif memuru bulunan Se-
tesbit edilmiflir. lami beyin maarif sahasmdaki 

~air (Nev'i) nin dogdugu Mal· faaliyet Ye gayretini de takdirle 
kara, inkitafa ~ok miisteit bir ka· yadetmek bir bor~tur. 
za merkezidir ve deniz sathmdan 
275 metre yiiksekliktedir. Kazada 
her pazartesi giinii pazar kurulur 

ve bu mmtakaDln hayvanab, me
vaddt ~tdaiyesi, hububab iizerine 
muamele yap1hr. 

Kaza merkezi yiiksek oldugun
dan ve hatakhk bulunmadtgmdan 

• ha vast - sert ve riizgarh i.se de • 
sahhate ~ok faydahdtr. Civara nis-

beten kaza merkezinin havas1 da
ha iyidir. Yaz mevsimi ekseriya 
serin ve Iatif bir hava ile ge~er; 

stcaklarmdan ,ikayet edilmez. 
Sari hastahklara nadiren tesadiif 
edilmektedir. 

Malkaranrn biitiin sulan kire~li 
olup umumiyetle kazada 1y1 su 
yok g:ibidir.' i~ilen sulnr vasati ola
rak (% 20) nisbetinde kireci ihti
va etmektedir. Kaza halktnm ve 
koyliilerin mahrukat ihtiyacJ Ku
rudai ormanmdan temin edilir. 
Kazadaki maarif faaliyeti fayam 
memnuniyet bir derecededir. 

Son seneler zarfmda koyliide 
maarife kaT.fi biiyiik bir alaka 
uyanmt~tu. Her koylii hirer mek· 
tebe sahip obnak arzusundadtr. 

Fakat maalesef maarif biit~emizin 
darltg• her koyliiniin ihtiyactm 
karttlamaga imkan vermemektedir. 

Deveci koyOnde 
116 haneli ve (600) niifualu 

Deveci koyii Malkaraya (8) kilo. 
metre rnesafede olup telefonla 

kazaya mCTbuttur. Ahalisi bun
dan on sene evvel ~ok bitkin ve 
iptidai hir halde buraya yerle,en 
muhacirlerden ibarettir. 

Bunlar cumhuriyet rejiminin fe
yizlerinden ~ok istifade etmitler 
ve bugiin mal, mulk sahibi olmuf· 
lardtr. Koy hal.kt ziraatle oduncu-

luk ve komUrciiliikle qtigal et
mektedir. Koyde ii~ stmfh, iki mu· 

allimli ve 80 talebeli giizel bir ilk 
mektep vardtr. 

Deveci koyiinde bu sene a.sri 
planlara uygun olarak koylu tara
fmdan yeni bir mektep binast ya· 
pllmttbr. 
u~ senedenberi bu koyde aile

sile vazife goren batmuallim ~e

tin bey koyliiniin tenevviirii, koy 
~ocl!klarmm talim ve terbiyesi 

AK~AM 
Abone iicretleri 

TiLrTcive Ecnebl 

SENEIJK 1400 kuraf 2700 kurut 
6 A YUK 750 » 1450 » 
3 AYUK 400 » 800 • 
1 AYUK 150 » 

Post.'l ittihadma dah1l olrta)an 
ccncbi mamlokatlr r: Sene!•&i 
saoo, ait1 ayll~1 1900, o~ 

ayl1~1 1000 kuru~tur. 

Adres teLdili i<;in yirmi b~~ 

kuru~luk pul gOndermek laz1md1r. 

Safar ~6 - Rtmlmm: 8j 

Radyo 

9 Haziran 934 cumartesi 

istanbul 18.30-19 frans1zca ders, 19-
19,30 konferans, 19,30-21 Turk mus.kr 
n~riyatr. (Kemence Fahire hamm, tam· 
bur Refik bey, ut evres bey. Fikret 
bey, Safiye, hanrm.). 21-21.30 E~ref 

-5efik bey tarafrndan konferans, 21,30-
22,30 orkestra konseri ka~tk program. 

Var'fOva (1414 m.)- 17 caz or
kestrnst tarafmdan hafaf musi.k.i ( tegan
nili). miisahabt!, 19 oda musikisi, mil· 
saMbe, 20, 15 piyano refakatale te,.a.nni, 
21 konser, konferaM. 21,40 h fif mu• 
siki, 22 haberler, .konser, 23.10 pldk, 
miisahabe, dans musiktsi. 

BUkrq ( 364,5 m ) - 18. I 5 ~ocuk 
n~riyatt. 19 orkestra. 20,20 ~rkestr • 
21.15 Sibiceano orkestrast, 22 teganni, 
23.30 dans pl.lkl n. haberler. 23.30 
dans. 

Prae (470,2 m.) - 19,05 alm nc 
net~riyat (musikili). 20.10 ki.i~uk kon· 
ser, 2 I, 0 j pl.lk, mii babe, 21,3 5 te· 
ganniU kan11k nefriyat. 22,40 caz plak· 

Jan, 23,15 plak, 23,30 mu&kili kan~Lk 
ne~riyat. 

Roma ( 4 20,6 m.) - 18.10 konser. 
muhtelif bahisler. 21. 3Q Fedora isimlr 
temsil. 

Budape;;te (550,5 m.) - 19.30 or· 
kestra, 20.30 konser, 21.1 0 atudyodan 
bir temsil, 23.~0 $nayder ~igan takt· 
rna. 24 opera orkestra:n. 

Viyan.a (506.8 rn.) - 19.25 Richard 
\Vagnerin eserlerindcm cWalkure• ope· 
ras~, 23,35 dans plaklara. 

ltizar 
Miinderecabmtzm ~oklugun

dan dolay• "Anahk,. tcfrika· 
mlZI bugUn ne~redemedik . 
OkuyuculanmJZdan ozur dileriz. 
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AKDENIZDE 

T0RK AKINCILARI 
Yazan: iSKENDER FAHREDDIN Tefrlka No. 77 

Sultan Beyazd, tersanede yapdan yeni gemiyi tefti§e 
gelmi§ti. Kaptan pa§a: "~evketlim, dedi, 1\lurat reis 

yeni gemileri kullanmakta ~ok mahirdir. Bu 
gemiyi ona teslim edecegim. , 

(JDzeHa) IIOmden kurtulduktan 
aonra .. 

Yeni (kaptam derya) Sinan pa
fa, eski Gelibolu valisi Ismail re
isin ~ok eski ve samimi arkadatiY• 
di. Donanmanm batma ge~ince, 
derhal Ismail reisin oglu Mur~'dt 
buldurup yamna almrfh. . 

Sinan pafa, Murada: 
- Ben eski bir baba dostuyum ..• 

Goriiyorsun ya, seni unutmad1m! 
Soziimde durdum .• 

Demitti. Murat yeni vaziyetin-
Cien ~ok memnundu. 

Son giinlerde Karaman beyi
nin yapbg1 miinasebetsizlikler yii
ziinden hem mevkii, hem de ma
neviyah sarsJimlfh. 

Ger~i (Jiizetta) YI oliimden 
kurtarmJfh. Fakat, kendisi hak
kmda paditaha soylenen sozler
den ve paditahm kendisine kart-t 
gosterdigi alakas1zhktan Murat 
~ok miiteessirdi. 

Murat aylardanberi Ibrahim 
beyin ~evirdigi dolaplan Sinan 
pafaya birer birer anlatmlfll. 

~imdi, Karaman beyini yere 
vurmak suasa Murada gelmitti. 

Murat, kendisinin ~ok temiz yii
reldi bir adam olduiunu ve o gii
ne kadar kimseye fenahk yapma
d•i•m paditaha nas1l analtacakh? 

Giinler ge~tik~e i~ini yiyen bu 
kaygu, Murad1 gece uykularmdan 
mahrum etmitti. 

Bir sabah Murat bey evinden 

yeni ~duyordu. Hali~teki ter.sa
nede denize indirilecek biiyiik bir 
kadirgamn muayenesini yapa
cakh. 

0 sabab Sinan paf& tersaneye 
Murattan evvel gelmit.ti. 

l ersanenin oniinde goze ~ar
pan bir kalabahk vard1. 

Murat tersane gozciilerinden 
birine yak lath: 

- Y eni~eri agast huralarda ne 
ClolatJYOr? 

- Efendimiz tersaneyi geze· 
cekmit te . .. 

Murat bu haberi almca derhal 
Sinan pafanm yamna gitti. 

(KaptanJ derya) denizciler ara
smda cesaret ve ahlganhgile met
bur oldugu i~in, Muradm (Ot:-an
to) kalesinin zaphnda ne biiyiik 
fc dakarhklar gosterdigini ogren
mi, ve kendisini yanmdan ay1r· 
mamaga karar vermitti. 

- Murat, Avlonyaya beraber 
gidecegiz .. Seni yammdan ayirmt-
yacag1m. 

Diyordu. 
Murat Sinan paf.aya: 
- Bundan sonra gosterecegim 

fedakirhklar da, eskisi gibi, pa· 
ditah tarafmdan takdir edilmiye
cekse, kulunuzu bu hizmetten af· 
fetseniz fena olmaz! 

Diye cevap verince, Sinan pafa 
Murad1n boynuna sar1larak almn
dan optu: 

- Senin gibi oliimden ytlmaz 
deniz kartallarm1 padif&,hm gO
ziine sokmak borcumdur. Sultan 
Beyaz1da, Karaman beyinin ya
IanlarmJ ve kurduiu tuzaklart bi
rer hirer anlatacagLm. 

0 giin lstanbulda ecnebi el~iler 
araatnda donen bir dedikodu Si
Dan p&f&BJD kulaima fU tekilde 

aJlsetmitti: • 

« Y eni kaptani derya, tersanede 
yaptlan bir kadirgaya acaba ne-

C:Ien bu kadar ehemmiyet veriyor? 
Y oksa bu telmenin (Tesera - Kou. 

eli-iris) [1) gibi binlerce cenk~isi 
ve kiirek~isi mi var?! » 

Sinan paf.a, el~ilerin kendisile 
istihza ettiklerini anlamtth· Ken
di kendine: 

- Onlar yeni kad1rgantn suri
ni harpte anlarlar ... l· Diyerek giiliiyordu. 

Sultan 8eyaz1dm kay1g1 Saray
\~umundan tersaneye dogru geli
yc. rdu. 

"i"ersane amelesi i' batinda ~a
IIfiYO ·, ufak nobet~i kayiklarJ kl
zaklarm etrafmda dolaftyordu. 

Padita}u tersanede Sinan pafa 
karf.tlamt,'l:. 

Kadugann 1 bat tarafmdan alti 
tane kurban b.·kliyordu. T ersane 
imam• bir dua <.\uyacak ve padi
tahm avucuna gt:l auyu dokiiliir
ken kad1rga kizak'lan ~uya indiri
lecekti. Kurbanlar ,fa bu s1rada 
kesilecekti. 

Sinan pafa kadJrg.,.nin biitiin 
teferriiah hakkmda Sultal\ Beya
zJda izahat veriyordu. 

Geminin Fluklart on nefer ala
cak kadar biiyiiktii. Vilene ( yan 
yelkenleri) diger gemilerden uzun 
ve genitti. Kaporta, camadan, Me- • 
tafora, palanga, mandoz, basado
ra ve sair aksamt, yapthti ve goa
teriti itibarile diger gemilerden 
~ok farkhyda. 

Geminin (can kurtaran yelken
leri) diger gemilerden hacim iti-

1
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barile k~iik olduiu hal de ( orta 
yelken) yerine kaim oluyordu. Fa
kat, diierlerine nisbetle adedi 
fazla idi. Sinan pafa bu tadili.b 
seferlerdeki tecriibesine giivene

rek yaphrmt~.h. 
- ~vketlim, d:yordu, hu ka

C:Iirga havasinJ bulursa, diger ge
milerden fazla yol alacakhr. Ku
rek~ilerin adedi bu auretle azal
mtf olacak ... Tensip ve fennan 
bpyurulursa, bununla Marmarada 
riizgarh havalarda bir ka~ giin 
tecriibeler yapahm. Gemiyi ehli
yetli bir kaptana teslim edecegim. 
T ecriibelerden umdugumuz neti
ceyi ahrsak, tersanede emsalini 
teksir ederiz. 

lkinci Beyazlt geminin her tara
fmt tetkik ettikten aonra: 

- Cok saglam bir yap1. Denize 
dayan1kh ve yolu siiratli ise, tec
riibeden aonra derhal boyle hafif 
gemiler yaphrmaga batlamahyJz, 
Sinan! 

Diyerek sahile inmitti. 
Paditah donerken, Sinan pata

ya sordu: 
- Marmarada bu tecriibeyi kim 

yapacak? 
Kaplan paf&, biraz geride du

ran Murad1 gostererek: 
- Otranto kahramani Murat 

reis • dedi • Ondan batkasJDa gii
venemem, f.CVketlim! 0, yeni ge
mileri kullanmakta ~ok mahir bir 
kaptand1r. (Arkast var) 

[Kartacahlann ve R omahlann ku
nmu uluda yaphg1 en biiyiik gemiler 
bile aekiz s1ra ktirekle tahrik olunurdu. 
Me,hur (Troa ) muharebesinden he
\Dlen on dort as1r eyvel F enikelilerle esiU 

AK~AM 

Her akpm ~~~ 
bir hikiye ~ Sevda mubasstrr 

~- --· ~· 

lki arkadat Y alovada y'apraklar 
arasmda bir otele yerlettiler. Ui
le yemegi zaman~na kadar oda
larJDID onundeki yapraktan hi~ 
bir taraft goriinmiyen balkonda 
(linlenmege karar verdiler. lki ar
kadattan biri gen~ti. Yinni yedi, 
yirmi aekiz yatmda, yak•t•kh bir 
adamd1: ~kip ... Hteki epey yaf· 
h idi. Elliye yaklafiyordu. Fakat 
bembeyaz sa~larma ragmen ~iz
gisiz ren.kli bir yiizii, iri genit gO
giislii bir atlet viicudu vardt: Ha-
l it... Tiiccardilar, beraber it ya
parlardJ. Aralarmda yakm bir ak
rabahk ta vardt. Halit ~kibi da
ha ~ocuklugundanberi tamrd•. 

Balkondaki a~thr kapamr uzun 
k.oltuklara yerletirlerken Halit 
her zamanki agabey tavrmi ta
kmd•: 

- Bak pe~inen soyliyeyim ~e
kip ... Buraya dinlenmek i~in gel
.dik. Kadm petinde kotm•yacak
am... (;iinkii bilirsin ya bir ma· 
ceraya daldm mt arbk senden ne 
it beklemeli, ne gii~ . . . Y azihane
yi asarsm. Kasadan avans ahrsm, 
itinin batma bir dakika bile ugra
mazsin . .. 

- Gene muba&strhga batlad•n 
Halit... Ulallah yahu... Peki kim
senin pet in den gidecek degilim .. . i 
Peki, peki ... Yahu bu yazlhsne
nin itleri dogru gidecek diye hi~ 
bir kadma yangozle bakm•yaca
i•m demek ... 

- Jt adamt ol efendim ... Ev
len .. . 

- Zahaliniz miikemptel it 
adamlstmz? Ni~in hili bekars•
ntz?. Bana daim.a evlenmemi tav
siye ediyorsun ... 

- Ciinkii ben senin gibi ~apkm
hk etmiyorum. Biitiin var1m1 itime 
vermitim... Halbuki sen in mace
ralardan batml kaldtrd•i•n yok. 
Evfen de b~ni itine dort elle sa
r•lmaia vaktin olsun. 

Halit hakikaten korkuyordu. 
Ciinkii bu yakanlarda yaz...bane it
Jeri as•lacak gibi deiildi. J~inden: 

- ~u ~uk hay1rhs• ile bir ev
lense de. . . Ben de kurtulaam! .. 
diyordu. Hani Halit te olmasa ~e
kip biishiitiin kendisini sefahate 
verecekti. Bereket Halit onun ~~
ginndan ~tkmaslna mini oluyor
du. ~kip onun i~in Halidin ismi
ni «mubasa•r» koymuttu. Bazan 
bu isme bir kelime daha ili.ve ede
rek ccsevda mubassuu> da der
di. Halit aevda mubasstrhgmt ~ok 
iyi yaptyordu. 

Ertesi giin Halit ~ekibi kayhet

ti. Arkadaf.DI her yerde arad1, 
taradt. Y ok, yok, yok .. . 

Aktamiistii yeni yaptlan (;am 
parkmda dolattrken ~ekip yiizii 
giinetten kJzanntf, memnun, tahk 
~Jarak karflSJDa ~tktJ, ilk aoz o}a-
rak: ' 

- Miijde ... dedi, miijde . . . ls
tedigin oluyor. Evleniyorum ..• 
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Yunanhlar gemilerde yelken kullanma· 
ga b~hyarak gerninin se~k ve tahrikini 
bu euretle kolaylafhrm•,lnr ve o tarih
tenberi .biiyiik gemiler yapmaga baf
lamJalardl. Fakat (Tesera - Kondi • 
iris). milattan evvel 205 tarihinde Ati
natllar tariljfmdan in,a ddilmis olan 

ibir gemidir k i, ezmenei kadimedc bun
dan da..~a biiyiik bir gemi yap•lmadJ
gm• iddia ederler. Bu geminin uzunlugu 
424, genifligi 58, umku dahi 8 ka· 
dem 3 pus olup, 40 IIIla olmak iizere 
(3000) kiirek~iB.i, ( 4000) cenk~isi ve 
(2600) tonu su mahreci varm•• l Cemi 
iki ba,II, iki k1~h, d ort d iim enli ve iki 
direkli imi,. 

Eslci deniz tarih.inden aalahiyetle bah
eeden (John Carma.k) bu genu hak
lunda Yunanilerin liizumundan fazla 
miibalaga yapt1klannt ve o d evirlerde 
bu kadar oiiyiik bir tekne imali m um· 
kiin ulam•yacag1m ifaret etmekttX:Ur. 

Halit hayretkr i~inile idi. Ev
lenm.ek kelimesini $ekihin agzm• 
dan ilk defa ifiliyordu: 

- Haydi hayuhs1. .. Bizim ge
lin hamm da kim? •• 

- Burada bugiin tamd•i•m bir 
gen~ ktz: Naciye... . 

- Tevekkeli «aiirat asrmda
yiz» Clememitler ... Ne ~abuk gor
diin, begendin, aevdin, anlattJn, 
ve evleniyorsun ... 

- Ehb ... Sen hana it adam• ol 
dememit mi idin? .. It adamlari 
itte boyle ~abucak itler becerir-
ler .. . Fakat Halit~igim gordiim, 
beiendim, sevdim amma anlat· 
mak ve evlenmek meselesi beniiz 
olmadJ. Senin anhyacagm Naci
ye bana pek metelik vermiyor. 

- Ned en vermiyecekmit? .. As
Ian gibi ~ocuksun... Senden iyi
sine varacak degil ya ... 

- Etrafmda bir siiru gen~ var. 
Hem de kimler biliyor musun?. 
Bizim mirasyedi arkadatlar ... Na
ciyeye hepsi bitkin. Hepsi de ya
kttikh, bizden ~ok parah ~ocuk
lar ... 

Arkalarmda bir ~tglak koptu. 
. 5ekip: 

- Geliyorlar!.. dedi, dur seni 
takdim edeyim. 

~ekip Naciyeyi arkada,ile ta
nlfhrdJ. Naciye tath bir giiliim
seme ile Halide elini uzath. Sa
hiden ~ok giizel k1zdt. (;ekik goz
leri, ince ~ekik katlarile eski MI
strhlann tatlara oyduklart Fira
vun gozdelerinin resimlerine bez
ziyordu. 

Giinlerdenberi k~iik bir kafile 
halinde Yalovada dolatJyorlardl. 
Delikanhlardan hi~ biri Naciye
nin etrafmdan aynlm1yordu. Ha
lit gen~ k1zt adama.lulh benimae
mitti. ~kiple yalmz olduklar1 za
man Naciyeden «gelinim! » diye 
bahsediyordu. Fakat ak -sa~h ar
kadat ~kibin beceriksizligine ba
yagt ktzJyordu, geldikleri zaman· 
danberi ~kip bir kolaym1 bulup 
Naciyeye bir ka~ kelime ile olsun 
a~Jlamamlfh. Halit: 

- Olur budalalardan deiilsin 
~kip!. diyordu. Y ahu biraz ken
dini goster. Bunca maceralar ge
~irdin... ~urada bet alb giinliik 
zaman1m1z kaldt ... Bir an evvel 
miiriivvetimi cormeliyim. Sen 
beni ge~ligimde gormiit olsaydm 
vallahi fU halinden utanJrdin ya
hu ... 

0 aktam kaf!le halinde Pano
rama tepesine ~1kmaga karar ver
diler. Ci~ekli yollardan ileriliyor
lardJ. Methur Murat kopriisii::t· 
den g~mek laz1m geldi. Gen~ler
den biri: 

- Bu murat kopriisiinden ge
~erken insan ne niyet tutarsa o 
olurmuf. Herke£ bir niyet tutaun ... 
dedi. 

Herkes niyetini tuttu. Biitiin 
gen~ler: 

- Naciye han•m biz kopriiden 
beraber ge~elim. . . Kolunuzu ve
rin de sizi kartiYa ge~ireyim!. di

ye gen~ kazm etrafmt sarmitlarda. 
Naciye hepaini reddetti, Halidin 
koluna asJld•: 

- Ben Halit beyle ge~ecegim . .. 
Hep£i giiliittiiler. Naciyenin ak 

sa~h arkadat• ~mesi onlann ho
fUna gitti. ~kip te memnundu. 

Kafile aga~h yollardan ilerler
ken Halit: 

- Naciye hammefendi. T ehli
kesiz adamt nas1l bulup se~eni
niz ... diye giiliimsedi. 

Naciye gozlerini iri iri a~tl: 

--
- Siz mi tehlikesiz • 
Halit elile u aa~larm1 goste"1 

d
. ~ 

1 ve: · 

- G~en hafta tam elli yaftD~ 
airdim?. dedi. !\rtak tehlike ka~ 
br mt?. . ' 

Naciye giiliimsedi: 
- Bilikis ben sizi ~ok tehlikeli 

buluyorum. • 
Buna Halit te giildii. 

- Muzipliji .eviyorsunuz Na
ciye hantm... dedi. 

Panorama tepesine ~IkmJtlardi. 
Bu kartal yuvast gibi ~ok yiikseJt 
bir tepe idi. Biiyiik otel, oteki 
oteller yukarKlan birer sigara ltq4 

tusu gibi goriiniiyordu. Asfalt yol~ 
lar tepenin etrafmda hirer kur, ·~ 
ni terit halinde uzantyor, uzak- r 
tan deniz .goriiniiyordu. Herkes 
ikiter kitilik stralara oturdu. Na.
ciye ile Halit aga~lartn yemye~:i1( 
kocaman bir abajor gibi iizerini 

orttiiiii bir tahta kanapeye otur
dular. Gen~ler biraz ileride idi. 

Halit ~ekipten bahis a~mak i14 
tiyordu. Gen~leri itaret etti: ... 

- Naciye banzm size yaf!Dl b~ 
flDJ almJt bir adam a1fatile so
raytm. Bir gen~ k1z evlenecek olsa 
hangisini ~er? 
Gen~ ktz k•pk•rmJZJ oldu. 
- Bilmem ki .. . diye m•nldand1 • 
- Camm bir mukayese yap;:-

mz . .. llle siz evlenecek degilsi.L~ 
ya ... Faraza sizin ~ok sevdigini:z; 
lbir arkadatmtz evlenecek olsa. ; 
Bunlarm hangisini tavsiye eder• 
SlDIZ .•• 

- $ekip beyi... 
- Bravo Naciye bamm ... Go~ 

ziirr.e girdiniz ... 
Naciyenin netesi iiz-erindeydi. 

Halide miitemadiyen hikayeler an
latJyord• 

- Aman evlenmek dediniz de 
hahr1ma geldi. Garip bir evlenme' 
teklifi ojrendim. Bir gen~ k1z bi~ 
ilelikanhya seviyormuf. Delikan
h cesaretaiz, bir fey soylemiyor .... 
N;hayet adamcaiaz demit ki: 

- Hangi ae~ kaz benim Ce4 
ketimin cebine bir giil koyarsa 
anhyacai~m ki benimle evlenme. 
ii kabul ediyor!. Gen~ k1z heme!\ 
o giinii elindeki aiilii delikanh
nin cebine koymuf, ve evlenmi~ 
ler... · 

¥ ¥ -¥ 

Ertesi aabab odalarmda giyi. 
nirlerken Halit: .. ' 

- ~ekip dedi. Bu bir ka~ giin 
i~inde mutlaka iti ballet. .. Biituq 
delikanhlar arastnda Naciye bir 
gen~ k•z i~in seni muvaf1k buldu..
Haydi kendini gaster. ~ekip se• 
vincinden deli olaca:ktt. 

Halit ceketini giyerken eli ce• 
bine gitti. Hayretle duralad1. Be
yaz bir giil. Diin ak,am Naciye
nin elindeki giil. . . Hal it bag1rd1: 

- Yiirii... (;~ntalan top? a: 

lstanbula gidiyoruz. 
1 

- Cantm ne o!du?. Hani bit 
ka~ giin daha kalacaldtk . . . Keq. 
dimi gosterecektim. 

- Yiirii diyorum. Mutlaka gi .. 
decegiz ... 

- Cantm yapma ... 
- Yiirii ... 
- Ah mubaasar ah ... Ben za· 

ten sana mubasa1r demezmiyim .• 
Her teYi insan1n bumundan ge• 
tirirain. . . Mubaaatr, mubass1r, m~1 
bass1r .. . 

~ekip arkaclattntn haline hay·· 
ret ediyordu. Ak sa~l1 sevda m~ 
basstrl latanbula gelinciye kai:tar 
beyaz bir giilii miitemadiyen kcklr 
lad1, durdu. Bir yrldl% • 

* Oakudar muallimler bir• 
ligindeo: 12 Haziran 934 aah 
aaat 16 da birligin senelik ko .... 
gresi yapalacakhr. Muallim arka•. 
daf)aran zelmeleri rica oluour. 
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1 - i, ar1yanlar 

Mektepte ~all,an llaan mual• 
llml blr atman hanam - Aile 
nezdinde ({ocuklaro. bakmak ve almanca, 
frans1zca derslerl vermek nzert i~ anyor. 
Pratik usullerle husussi almanca dersi 
de verir ve Jisam .;abuk O~retir. Adres: 
Ankara, Posta kutusu No. 17. - 6 

8000 lira aermayem var -
Karh ve devamh 1~ nnyorum. Mufassal 
rnektupla ~u adrese mnra.caatlan. SirkPci 
Anadolu oteli mnstahteml Saim efendi 
vas1tasile Iluhisl bey. - 5 

Avukat yanmda ~ahtmak ls
tlyorum - Hukuk faknltesinden me
zun olmak ozereyim. Meslekt maluma· 
t1m1 pratik sahada kuuvetlendirmek 
i~tln mnsait ~eraitle avukat yanmda 
~h~mak fsUyorum. .Arzu edenler : H u· 
kuk fakOltesi B. M. S. adresine bild1r· 
sinler. 

lyl alleye mensup ve Fran
••zcav a a,ina - biri Alman ve 
digeri A vusturya!t iki hamm aile nez· 
dlnde mOrebbiyehk anyor. Ciddi bir 
beyin ev hizmetini idare etmek l~ini de 
kabul edebllirler. Ak!;lam gazetesine B.B. 
rumuzuna mektupla mnracaat. 

Blr kadtn aranayor - Ev i~lerin· 
de liah~tmlmak n/\ero bir kadma ihtiya!( 
vard1r. Ak~a.m gazetcsl Qinkografl ~ube-
siude Fuat beye moracaat. - 2 

Yelkenll denlz motOrO - Sag
lam yen! tekno, bOtOn ~ltlzatt yen!, 
iki salon, tuvalct Oardrop, mutfak, 
idaresi QOk kola.y, denizo dayarukh, on 
ki~ilik l>ir ailenin yazhk botnn ihtiya· 
cma k:ift. Ktymeth1in msfmdan noksa· 
mna satlltk. 'l'el. 22159 - ~ 

Salallk blllrdo - Sen Marten mar
kah iki adet bdardo sat1hktlr. 'l'alip 
olan!ar Strkecide II Uda vendi gar caddesi 
GO numarah ~.'oros oteli mnstecirl Hultisi 
b<'yo mnracan~ etsfnler. - 3 

4- irallk-Satll1k 

Klrahk - Dcnize naztr, bah~esl, 
mOkemmel mobilyah yahlar: KalamH~ta 
Fener caddesindo No. 31, YenlkOyde, 
Koyba~mda No. 20. 'l'clcfon: 43R58. -

Satlllk bat ve k~'k - Sanyor 
Ycnimahallo o~tonce iskeleye 10 daklka, 
Bo~a?. ve <;nmllcaya nozaretli, 25 dOn Om 
mey\•ahgr, t;l~ck, sel>ze bah<;esl, bol 
sulan, ayazmas1, t;iftllk tarzmda mO· 
kemmel 6 odah kO~k, a.hm, havidir. 
Sanyerde manifaturc1 Sad1k beye mtl· 
racaat· - 7 

Hem yazllk , hem klflll( -
Be~ikla~ Serence bey Mazhar pa~a S. 
6 oda, bah!(e ve fevkalAde manzara ve 
~eraili 6thhiyeyi cami yenl l>ir hane 
kirallkttr. Yamndaki 11 No.ya mOra· 
caat. - 2 

MOhaclrlerln -nazar1 dikka· 
tine - Dostanct islasyonuna yanm 
saat mesafede (9000) dOntlmden ibaret 
ve l<;inde akar su ve memba suyn mev· 
cut bulunan ~erif Ali ~iftllgt namUe 
maruf <;if tlik mnktuan (6000) llraya 
acele satihkttr • Taliplerin Galatada 
"Ada, l!nnmda 14 veyr. 22 numaraya 
morncaaatian. Telefon: 43887. - 8 

Sahllk arsa - ~I~Ude Osmanbey· 
den yukan, . Gazi !nk!lap Mozes1 ittfsa· 
linda ehven fiyatla nrsa.lar. Teleton: 
20524. Boync1yan No. 62 Sirtecl. - 16 

Acele satlllk nane - Rumell· 
ltisan, \e~me sokagmda, S6 numarall, 
iskeleye CQ daklka, Boga1a ve Ana· 
doluya nezaretl haiz, U<; kat nzorinde 
10 oda, iki ,;okak kapiSJ, 1ki mutfak, 
kuyu, terkos, clektrlk te!.isatlm, mey· 
vah, geni~ bab~eyi bavi iki k1sma. ka· 
bili tnkshndir. Her gon mezkOr baneye 
mflral'nat. - 8 

\..luangarae Kumrulu sokakta 
40 No. apartunamn en nst kntr. Dort 
cda, nezaroti fevkalade elektrik, terkos, 
ehven fiatle- kirahktlr. 2 cl kala mora· 
cant. - 2 

Acele aat1l1k gDzel bfr ev -
Terkos, elektrik, sarnl!( ve tulumba ter
tlbatl, bah~e. mnkemmel bir antra, 
kaptlar mavon, buzlu camlar, iv dlf 
yagh boya, tan.n ve duvarlar (ii~ek 

ve kui!lar!a mozeyyen, iki bnynk bat· 
kon, mu{lmma do~eli, mokemmel bir 
mutfak, yedi oda, radyo tortibati, tabta· 
Jar hep get;me, iskl3leye be~ dakika 
mesafede, Kanhcadan Beylerbeylne ka· 
dar Bo~aza h~kim ve manzarah gtlzel 
blr ev pazarltk.,lz altt bin lirad1r. 

ArnavutkOy ( CeHU pa~a ) Sekbanlar 
BOkak No. 24 - 1 

Aceta satahk hane - <;emberli· 
fa':! k~r~1smda Peykhane cadllosinde 
29·31 numaarah kagir hane sahhkttr. 
Haremlik ve selamllk l 8 odah olup 
bir ka({ ailenin ikametine mUsait ve 
Marmaraya nezareti kamileyi haizdir. 
1<;indekilere moracaat. - 1 

Satlllk ev - Qenberllta~ta Osman 
bey matbaa':it .soka~mda kO~e ba;;;mda 
elektrlk, su, hava gaz1 lmlunan Marma· 
raya fevkalacle :nezaretl ikiye kabiH 
tefrlk ve apartlmana tahvili mOmktln 
bulunan on bo~ odas1 ve bir miktar da 
bahc;esi olan gayet saglam kagir bir 
bane uygun bir fiatlo satlhk ve kiraltk· 
t1r. Gormek i\in i~lndekilere muracaat 
olunmasJ. - 6 

Maktuan 1350 llraya ah,ap 
hane- Knndtlli ayazma dere caddesi 
No. 59 dOrt oda, terkos, b.lh<;e, kuyu, 
lu:rgDn gezllebilir. Kandillide bakkal 
OmPr beye mflraraat olunmast. - 2 

Clbalide - Ko<;nk ?Justafa. pa.~ 
caddes!nde 45 ve 56 Noh Ostlerinde 
odalan bulunan iki karglr dnkkan ya· 
nmdaki ars:1. ile vcya ayn ehven flatle 
acele sat11IktJr. Karakoy palasta kibrit 
mbisarmda Remzi beye mOracaat. - 2 

Kirallk k0$k - Bostancala. ista.s· 
yona ~ dakika. mesafede 4 odah kO~k 
k1rallkttr. Gezmek ic;in ko~kfln arka 
k1smmdakl knpuya mnracaat gOrO~mek 
!~in tclef. No. 23304. Adres GOmO~Qtl 
sokak No.2. -4 

Sattllk D~ katll apart1man -
Dorder oda, mutfak, terkos, elektrik, 
ha vagaZl vo 200 ar!'jm kadar bahc;esi 
vardtr. Langada Yonikap1da Orta soka.k 
No. 7. 1\indeki .Marko kalfaya mOracaat. 

-s 
Satahk hane - Langada Yenika· 

ptda Degirmen sokak 29 numnrah h:me 
beli! oda, elektrik, l!a va. gaz1, sahrmtt 
biraz bahc;esl bulunan hane sat1hkt1r. 
GOrO~mek ic;in Yenikap1 orta sokak 7 
numarah apart1manda. Marko kalfaya 
lnOracaat. - 3 

Ayasotya clvarmda - Akbty1k 
mahallesi iskele caddeslnde \'asi rna 
balH(O fevknlMe nozareti bavi 1·!3 numa· 
ralt sal!l!k haneye moracaat oluua. -1 

$i$11de HaiAskAr Gazl cadde· 
slnde - 308 numarah i~lek, tamnmi~ 
mo~terlsl llaz1r kurukah vec1 dQkklnt 
motor ve saire tesisatile beraber uygun 
flyatle sahibi ta~raya gidecegl i~in Ra· 
tlltkt1r. .Monfaat1m sevenler bir defa 
Liti~ik haneye moracaat eylemeleri. -1 

Sat1l1k ve klrallk rnDceddet 
kArglr hane - 6 oda, elektrik test· 
satl mevcut, bab~esi mokemmel, onnnde 
<;e~mesi bulunan ndzarotl fevkaHi.de ha· 
vadar bir bane hem kira llk ve llem de 
satihkt1r. OOrtl~mek ve gezmek i~ln 
S:myerde ~kerciye soru!mam. - 1 

Satallk ev - Ka1ilkOyllnde Cevi?.· 
likte Tevfik bey sokagmda, be{! oda ikt 
sofa iki helA bir mutbab, odunluk ve 
kOmOrlO~tl ve iQerlsinde havagaz1 ter· 
k:ozu bulunan 8 numsrah gayet kulla· 
m~ll bir ev ile arka ta.rafmda se!Amhk 
olarak kullamhr, icabmda b~hca kiraya 
verilir tl(( oda ikl bela bJr de mutbah1 
bulunan 8·1 numarah haneler sahib! 
tarafmdan gayet ehven flatla sattiacak· 
t1r, gOrmek istiyenler mahalle bek.;isine 
ve yabut kOQOk evdeki kirac1ya pazar· 
hk i<;in de Istanbul mislrQ&r~Sl c1vann· 
da ketencilerde • numarah Servet beyln 
bakkaliye ma~azasmda kAtip Ahmet 
Fevzi beye mnracaat edilir. - i 

Suadlyede - Havadar ve mun· 
tazam ev kirahkb.r. Asrl banyo, sa, 
bab~e vardar. Suadiye Jstasyonundan 
IS dakika, Her gOn Hilt tlzerinde 61 
numarah eve ve Galata posta Jmtusu 
112 ye mnracaat. - 6 

Satthk hane - Kad1kOyonon 
Rasimp~a mahallesinde Qeltik<(l soka· 
~tmda 10 numar&da be~ oda, ik! sofa,· 
n~ mutrak, o~ helil, iki balkon, lJir bod· · 
rum, bir bah~~, elektrik ve su tesisatm1 
ha.vi U~ kath Jc-Agir bina acele satlhktrr. 
Talip olanlann : Haydarpa,ada Devlet 
Demtryollan Tasarrnf sand1~mda evrak1 
mosbite memuru Kcmal b~ye mnracaat· 
Ian. - 2 

Satlhk Emek hana blanbul 
:Marean aga mahallesinde TI{tc1lar cad· 
dcslndo ican sencvi sokiz ynz lmk lira 
ve on dOrt oda dOrt dOkkandan ibaret. 
ldirgir yeni Lina ehven fia.tle acde 
sat11JktJr. MUracaat: 'l'elefon 20990 - 2 

KadtKGyUnde - Yeldegirmeninde 
lzzeddin sokag-Inda 125 numarah yedi 
odah, ba.mamt \'e Lir kiler, mutfag1 ve 
mQ~temil:itl saireyi havl, muntazam 
bafu;ell, elektrik, su, hivagaz1 tesisatt 
mevout hane f.atthktlr. Oezmek i~ln 
kar~n:;mdakl SS numarah hanoye, pazar
hk it;in de Be!jikta~ Koy 1\inde Mum'cu 
bakkal sol.:a[;mda 5 numaraya mOra-caat. 

Klraltk hane - ~i1li, Halilskti.rgazi 
catl«<esl, tramvay dura~1 ovin Ontlnde, 
g:1yet Inks mol>ilyah, elektrlk, bavngaz1, 
su, telefon ve l>anyolu, keza miizeyyen 
bah~eli Lir bane altt ay yaz i\in ehvence 
klrahktir. 'l'elefon 41888 e maracaat. 

$ehzadeba,mda - l'evziye cad· 
deslnin nrka t:iOkagmda su terazbinin 
tarn kan;llsmda Le~ otlah yagh boyah, 
olcktnk, havagazi, terkos suyu ve ku· 
yusu mevcut mi1ceddet kargir hane 
sntthkttr. MezkOr haneye mnracaat. - 4 

Sataltk lrat - Oalatad~ OQ t.ltlk· 
kiinh iki uina satthkttr. Galat.ada nh
tJmda Selimik kuaathanesinde Sabita. 
efendiye muracaat. 

Sattllk hane - U.leli c;ukur(e~me 
yeni su te1 azisinin yanmda be~ oda, 
elektrik, terkos, bavagszml havi. Mtlra· 
caat: lc;inde ve :Ulleli Morkez ktraat· 
hanesinde Emin beye. - 2 

Klrallk fmn - Uleli tramvay 
istasyonumlaki bOyOk ekmek<;l fmm 
teslsatile kirnhktir. GOrmek istiyenler 
it;lndeki bek<(lye, pazarltk iQin Cagalo~lu 
Orhan bey Ap:nt1mam 3 numarada Dr. 
Ali Esat beye her gOn 2 den 6 ya ka.dar 
moracaaat. Tolefon: 2329-l. 4 

Satlhk otel ve klraathane -
Galatada Mumbane caddesinde fi4, 56 
numarah Yen! IIayat otel ve kiraat
bane~l devren satihkltr. Otel bUtQn asrt 
konforu ve mnkemmel teslsah lmvidir. 
Tnliplerln otel modorn Oiritll Niyazl 
beye mOrar.aatlan. - 5 

Satlhk arsa - Suadiye plii.jtmu 
kaptsl kar71smda. mnfrez arsalar sattllk· 
ltr. HaritaHlm gOrmek v& sahiblle gO· 
rO~mek l(iln a1tmct da!re Me~rutiyet 
cacldesi 60 No. Jak Farbl apartlmam 
6 numarah daireye mnracaat. Talefon : 
40745. - 6 

Satallk kG'k- Kuzguncukta Nak· 
l\a~baba 8 numarah, yagll boyall, U({ 
dOntlm meyva bah<;.ell, Bogaz ve lstan-
bula nezaretll, 8 oda, 2 salon, OQ kuyu, 
btlyOk sarnt~h, havagaZI, su tesisath. 
Taf1dlat : 'felefon 60852 de doktor .Meh· 
met beye mnracaat. - a 

S - Mflteferrik 

lnglllzce, Franatzca heaap 
derslerl - Birtecifibell profesor tara· 
fmdan. Mektepler ic:in dahl talebe haZir· 
byor. Fiatler mosait KadlkOy Talimhane 
sokak 19 dl~er yerler i~in mektupla 
muracaat Ak~amda Prot Leo adr~oine. 

- 1 

BeyoQiunda lyl blr apart•· 
manda - Bir frans11. allesi nezdinde 
bir ki~i i~in mobilyah mOkemmel blr 
oda klrahktir. Aynca ayru dairede bir 
oda ve bir salon yalmz bir ay ic;in kiray~ 
verilecektlr. Ak~amda FA. romuzuna tah· 
riren moracaat. - S 

Almanca derslerl - Usuln ted· 
rlsi mnkemmel olan bir Alman hamm1 
almanca dersleri vermektedir. Cumadan 
maada her gOn saat 4 ten 7 ye kadar 
mnracant: Mella Nozih H. Taksim Mis 
soka~1 9. - 6 

Her nevi kadan ve erkek ~O· 
raba ucuz ve aaQiam olarak 
tamlr olunur - Beyo~lu lstikl:U 
caddesl 250 · 252, ~apkac1 Mm. Marika· 
run dUkkfuunda. 
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I I ist Evkaf Md. ilcinlar1 I I 
1 - c;enberlitat, Molla fenari, Mahmudiye caddesinde 1 No. h bane. 
2- " " , " " 7 tt .. 

3 - Kadirgada Mehmet Pata Medresesi altinda 21 ., ., 
4- H1rkai~erif, Akseki, cami sokag,nda 7-1 , 
5- Bah~ekapada Peynirciler aokag.nda 22-24 No. h dllkkAn. 
6- Hocapatada Hamidiye caddeainde 57-46 , .. 
7- ., Orhaniye caddeainde 33-23 No. h Mektep mahaUi. 
8 - , Hamidiye , 55·42-44 No. b dfikkin. 
9 - ,, Orbaniye ., 11 , , 

10- Gedikpafada Divaniili mahalleesinde 61 , , 
11 - Beyazat meydanana karft iistiinde odas1 olan 5 No. It dnkkl~ 
12- Beyazatta Simke,hane alhnda 105 No. l1 diikkAa. 
13- KU.;iikpazarda Sebzecilerde 153 , ,. 
14- Tahtakalede Papas oglu sokagmda 22 No. Ja Magaza: 
15- c;arfakapada Tramvay caddesinde 76 No. Ia Dlikkin. 
16- Beyazatta Simke~hane altmda 93·89 , , 
17- c;elebi oglu Alaettin, Yenicami avlusunda 44-102 No. Ia diikkan. 
18 - II 11 U n 1 09 U n 

19- " " " " 90-54 " " 
20- , , Marpu~~ularda 16·1 , , 
21- Yusufpa,ada Topkapa caddesinde 115 No. Ia Baraka: 
22- Kocamustafapa,ada Caddede 451-393 ,. Diikkan. 
23 - c;enberlita~ dibinde baraka dUkkin ve arsa. 
24- Dorduncli Vakaf han zemin katanda 8 No. h Magaza. 
25- , , , , , 15·16 , Dnkkan. 
26 - , ., , Asma katta 36 , Oda. 
27 - ,. , , , , 37 ve 39 ve 40 No. h Odalar. 
28 - , , , birinci katta 10 No. Ia Oda. 
29 - ,, , , ikinci , 2 ve 4 ve 6 No. h Odalar. 
30- , , ,. , , 10,12,14,16,18 No. Ia Odalar. 
31 - , , ,. , , 26 No. Ia Oda. 
32 - , , , ., , 31 ve 32 No. h Odalar. 
33 - , ., , , , 27 ve 28 , , 
34 - ., , 11 dordUncii katta 15 No. h Oda. 
35 - , , , , , 23 ve 24 No. Ia odalar. 
36- Kanhcada cami avlusunda 10 No. h diikkan. 
37 - Ortakoyde vapur iskelesinde 36 No. Ia diikkan. 
38- c;etebi oglu Aliettin maballesinde <;avu!j ba§l sokaganda 12-14 

No. h Han. 
Balada muharrer emlik 935 senesi Mayas nihayetine kadar kiraya 

verile~ginden miizayedeye vazedilmi§tir. Taliplerin 16 Haziun 934 
Cumartesi giinil saat on be§e kadar Evkaf MUdUrliigiinde Vakaf 
akarlar kalemine miiracaatia·•. "2979, 

Devlet Demiryollar1 idaresi ilanlan 

Eski§ehir atelyesinde istihdam edilmek ve yevmiyesi imtihan ne· 
ticesinde takdir olunmak iizere birinci snnf bir "Bobinci, ahnacak· 
br. Ilk imtihan tecriibesi H. Pa~a Elektrik santral amirJigine nibai 
imtiban Eski§ehir atelyesinde yapalacakbr. Talip ve atideki ~eratiti 
haiz olanlarm bonservisi ve sair vesikalarile beraber Haydarpa§a 
Elektrik Santral amirligine miiracaatlart. "3037, 

1 - TUrk olmak. 
2 - Hiisniibal eshabmdan bulunduguna dair polisten tasdikti 

vesika getirmek. 
3 - Askerligioi yapm1~ olmak. 
4 - Tamussahha bulunmak. 
5 - Millet mektebi ve a~a §ahadetnamesi getirmek. 

Istanbul ~tilli Emlak ~Hidiirliigi.inden: 
Istanbul Tevkifhanesi i~indeki bakkalhk yeri ii~ sene miiddet ve 

senevi eski kirasa olan 316 lira iizerinden a~1k artbrma usulile 
kiraya verilecektir, lsteklilerin ve ~eraitini anlamak isteyenlerin 
17/6/934 Pazar giinii saat 14 de husnUbal mazbatalara ve teminat 
ak~elerile mUracaatlan. "M, "2644, 

Harbiye Mektebi Kumandanltgindan: 
1 - Harbiye mektebinden bu sene zabit vekili ~1kacak efendi· 

Jere battaniye, maoevra sand•g•, sarma ve kah~ ahnacagmdan §art· 
namesini ve numuoesini gormek isteyenler her giin zevale kadar 
mektepteki komisyona miiracaatlar1. 

2 - Miinakasas1 Haziranm on ii~Uncil c;ar§am ba giinn 
gtisterilen saatlerde mektepteki komisyonda yapalacakbr. 

Battaniye : Saat onda. 
Manevra sand1g1 : Saat on bu~ukta~ 
S1rma ve kala~ : Sa at on bir bu~ukta. 

--=omiUIIIIJUIJIIRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfiiiiiiiiiiiUIIIIIIUIJlftlllllllllllllllllllllnttmmllrnnlnntmmniiiiJmllllltrmmnnJillllll~ 

Mektuplanmza aldanruz 
Gazetemiz idareh:J.nestni adre5 

olarak gOstermi!;l olan ka.rt'lerimlzden 
MDA· 85 • M·FR 

M L • A B K • R T • Klrallk 
LM • MA • MS • BB • FA 

namlanna gelen mektuplan ldareha· 
nemizden ald1rmalan mercudur. 

"iKMAL, e kalan efendilere I 
Lisan mntehasslBl muallim 11Anjel, in 

tedrlehanesine mOracaat edinlz. Sizl 

mnkemmelen haz1rlam, .EminOnU, Emin· 

~nH~ ~~ 

~ELANiK BANKASI 
Tarihi te'sisi: 1888 

Sermayesi: 
Tamamen tediye cdilmi': 

30,000,000 Frank 

merkezi idaresi: istanbul 
Turkiyedeki ~ubeleri: 

Galata. Istanbul. lzmir. Samsun 

A:lan1. Mersin 

Yunanistandaki 9ubelerl: 
A tina. Selanik. Ka vala. Pire. 

Her nevi banka muamdeleri
Kredi mektuplan . Her nevi 
meskilk5.t ile hesap kii~ldt- Cek 

servisleri kirahk kasalar . 
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Bir a~et SAN TIRA~ B <;AGiLE nrmi ~cfa lira~ oll~::erk~:~!~ir on Daraya ~clir: 
0 kadar keskin ve hra~1 o kadar litiftir ki insan bra~ olurken bu incelige ve hafiflige hayran kahr. ~imdiye kadar piyasad 1 mevcut olan biitun bra~ bt~aklart bu mii· 
kerr:meliyet kar{JSmda §a~•rmJ~lardJr. Avrupada daima birinciligi musaddak Hasan markasanm bu br~ ba~aklar& emsaline ~ok faiktir. 10 adetlik kutusa SO kuru,tur. Hasln 
bra~ sabunu ve sabun kremi siirmek zevkin nihayetidir. Ba~ka marka verirlerse almaymaz. Taklitlerinden sakmnuz. Hasan Ecza Deposu. 

• en1z r1 
l,SLETMESt 

Acentcleri: Karakoy · Kopr1lba.fl 
Tel. 4 !?362 - Sirkeci MllhOrdarzade 

Han Tel: 227 40 

Ayval1k siir'at 
yolu 

vapuru NiLU E 9 Haziran 

Cum a tesi t7de Sirkeci 
r1hbmmdan kalkacak bir gecede 
Ayvahga vararak lzmir'e kadar 
gidip donecektir. •3056, 

Mersin yolu 
CA NAKKALE 1oali~':ran 
Pazar 10 da Sirkeci nhb· 
mandan kalkacak. Giditte <;a· 
nakkale, lzmir, KUiliik, Bod· 
rum, Rodos, Marmaris, Dalyan, 
Fethiye, Kalkan, Ka~, Finike, 
Antalya, Alanya, Anamor, 
Mersin' e. Donn,te banlara 
Uiveten Tavucu, Kutadasa, 
Geilbolu'ya ugrayacak yalnaz 
Anamura ugramayacakhr. 

(3057) 

Trabzon yolu 
vapuru 12 

Haziran VA TAN 
Sail 20 de Galata rahtaman· 
dan kakacak,. Giditte Zoo• 
auldak, lnebolu, Sinop, Sam· 
IUD, F atsa, Gireaon, V akftke
bir, Trabzon, RiEeye. DlSnUtte 
banlara ill•eten Siirmene, Or
duya ugrayacakbr. 3058) 

~ammefendifer: 
Paris, kadmlanmn fevkalide 

ra~bet ve memnuniyetini 

kazanan c GIBBS • gOzellik 
pudrast; pek nefis ve rakik 

olmakla lleraber bUtfm be· 

~eroler ozerino yap1~1r vo 

uzun mnddet sabit kahr. 

Koku!u da gOze!dir. 

'l'ccrObe edinlz, ~ok mem· 

nun .kalacaksuuz. 

--Klmyager -.-. 
HUSAMEDDIN 

Tam idrar tahlili tOO kuru~tur. Bilfi· 
mum tahlilAt. Bab~ekap1, EmlAk ve 

..__E_."Ytam Bankas1 kar~smda 
lzzet bey ham - ( 265 ) 

I 

a:= TH.E TURKiSH AMfRiCAN 
Shipping and Trading co 

Hayrl - Arabotlu ve terlkl 
American Export Lines The 
Export Steamslp Corporation 

NEW • YORK 
Her on gtlnde blr Nevyork Ue !ima

n.mur; arasmda muntazam JY.)Sla: 

Her aym 10, ve i5 tnci cOnlert 
En · York,'dan hareket. -Ya.kmda Nev· York'dan gelecek •a
JIUrlar. 

Exllona yapuru 17 IIazirnna do~ru 
Exmoutli v~puru 6 Temmuza do~ru -Yakmda Nev • York, Fladelfiya n 

Bostona l~in yolcu ve t\lyayt tisariye 
alarak hareket edecek Y~purJar. 
Exporter vapuru 7 Hazirana do~ru 
Exllona vapuru 20 Hazirana dogru 
ExmoutH vapuru 9 Temmuza dogru 
Xumpanya, mtlf}terilerinin menafiine 

c jaba lyi hlzmet ve fevkalAde serl pos
talar taktim ~melile lskenderiye nya 
JiiU'silyada aktanna suretJlo ve do~u 

::-------------- .kono~imento Ue Nevyork l~n mezktlr 

kulak, bogaz, burun mfitahusat 
Doktor 

alih 
Cl~l~lu: Hamam str:ua.nda 

24 numarada • Cumad.an ~ka 
her giin - 6yleden 3011ra sant 
15 ten itibaren hastalanm ka
bul eder. 

........ ·~ =- "'<#· •• ·~ '" • • ~ ~ • f 

limanlardan muayyen tariblerde hareket 
tl4en ekspres ve loks vapurlnrma yolcu 
ye ~ayi tieariyc kabul edecaktir. 

Eu vapurlar Amerlkanm dalrlll -n 
•atnn vlll1yetleri flo Kanada, Golf, Mek· 
l1ka ve v 3 Angelos De San Franslsko 
Seattle vesalre bnton limanlar icln 
••Am Kont:mento ile e~yay1 ticariye 
kabul eder, 

Jazla tafsllfl.t ~n Oalad&'da 6 snot 
Valuf ( .Eaki Arnpyan) bamnda 4: anon 
btta Bayri · Araboalu n iertkl mOra· 
caat. Tel, 4.4967·&92~ (87) 

iimer Bank 

ipekli Dairesinde 

Kuma$lar1nda 

~imdiye kadar goriilmemi~ fevkalade 

Tenzilat 

0 0 iii 
Bu nefis maHan gormeden miibayaatta 

bulunmamak menfaatiniz icabJdJr 

Venus sag olsaydz muhakkak Altrm Mekik 
kuma~larmdan giyinirdi 

Maliye V akiletinden: 
On bin ti~esi bir kiloluk ve beJ bin §itesi yar1m kiloluk ve iki 

bin ti~esi ~eyrek kiloluk olarak yerli ~amulitmdan on yedi bin 
§i~e yazaldrktan sonra siyah olan miirekkep 1abn ahnmak iizere 
aleni miinakasaya konulmu§tur. Sartnamesi Merkezde k~rtasiye 
miidUrlfigunden ve 1stanbulda Dolmabah~ede lortasiye deposundan 
almacakbr. Mlirekkep imalathanesi olup ta vermege talip olanlarJn 
be~ yiiz iki bu~uk lira teminah muvakkate ve §artnamede yaZ&h 
vesaik ve nlimuneyi miistashiben 16 Haziran 934 tarihine miisadif 
Cumartesi gOnli saat on be~te miibayaat komisyouuna miiracaat 
eylemeleri. ••2760" 

Naf1a V ekiletinden: 
Kasaba hatbnm Afyon isiasyonu ile Aydm hatbnm karakuyu 

istasyonlara arasandaki mmbkada Nafla Vekiletioin iOsterecegi 
ktstm ve istikameti umumiyede talaiben 85 kilometrelik bir demir· 
yolu gtizergihlDID etiit ve aplikasyonu kapah zarf usulile mU.oa
kasaya konulmuotur. Miioakasa 20 Ha1iran/934 tarihine miisadif 
~ar~amba gUnD saat 15 te Naf1a Veklleti Mlistetarhk makamtnda 
icra edilecektir. Miinakasaya i~tirak edeceklerin teminah muvakka· 
ta, Ehliyet ve Ticaret odasa veaikalariyle blrlikte ayn1 gOo ve 
aaatte komisyanda bulunmalara lwmdtr. Talipler bu husustaki 
tartnameleri be§er lira mukabilinde Ankarada Nafaa Vekileti Mal
zeme daircsinden ve lstanbulda Haydarpa~ada tesellnm ve mu-
ayene memurlugundau tedarik edebllirler. (2973) 

Istanbul l\1illi Emlak Miidiirliigiinden: 
Galata'da Mumhane caddesinde Galata Nahiye MUdtlriyeti bina· 

a1nm albndaki 111 ve 1 numarah dtlkanlann kiralanma qi bir haf· 
ta uzablma§br. lsteklilerin 13 I 6 I 934 f;acvamba gUnii uat on lki 
bu~ukta pey ak,elerlle mDracaatlan. (R) (3060) 

TORK ANONiM ~lRKETl 
Istanbul Acentahg1 

Llman han, Telefon: 22925 -
Trabzon Y olu 

-
DUMLI:JPINAR 10 ~~~~[r~n 

PAZAR 
gOnU saat ~0 tle Galata nhtunmd~n 
kalkacak, gldi~te: Zongulclak, lnebolu, 
Ayancrk, Samsun, 'Onye, Ordu, 
Gircsun, Tirebolu, GOrele, Trabzon, 
n Rizeye dOnn~te bunlara iiAveten 
Q.f, vo SnrP.Ieneye u~rayacakt1r. 

Karabiga yolu 
Her Cumartesi, <;ar~an1-
ba gnnleri saat 20 do 'I'ophano 

nhtimmdan bir vapur kalkar. Gidi~ 

vo dOnO~te mutaL iskelelero u~rar. 

DOY<;E LEV ANT Linye 
Hamburg 

Hamburg, Brem, Anvers, lt:tanbul VI 

Bahrisiyah arasmda azlmet ve avdet 
muntazarn postalan 

Bamburc, l3rem, Stetin, Annrs n 

Roterdam'dan limammiza muvasalatl 
beklenen vapurlar 

Allmnfa vapuru limammizda 
Wlnfried vapuru limamm1zda. 
Avola vapuru 10 Hazirana t.logru. 
Galltea vapuru 14 Hazirana do~ru. 

Bnrcaz, Varna, Kostence, Kalas ve 
lbrail l~ln limanumzdan l1areket 

e{lecek vapurlar 

Allmnla vapuru lnnammJzda 

Wlnfried vapuru limamzda. 

Avola vapmu 10 · 11 Hazt rana 
d~ru. 

Yakmda Hamburg, Brem. A11vers 
n Rotcrdrun limanlan !~in 

hareket edccek vapurlar. 

Thessalla vapuru 11·12 nazi· 
rana do~ru. 

Avola Aapuru 1~16 Hazirana 

doCru 

Fazla tafsillt. i~in Galata'da Ova· 
kimyan bamnda Laster S lbermann 
n ~Urekam vapur acental1~na mil· 
racaat. Te1efon :H647 · 6 (32) 

SURP AGOP HASTANESI 
mutebamslann muayene giinleri 

Pangalttdn Cumhuriyet cndde<:inde 
No. 7. Turk enneni katolikleri Surp 
Agop hastanesi polikliniklerinde goa· 
terilen giinlerde miiracaat edecek has· 
talann muayene ve tedavileri m\itdtns
Sl.s doktor l:ieyler tarafmdan meccanen 
yapJlmaktadlr. 
Cumartesi : Saat 1 J. I 2. Hariciye has
tahklnn miitehassJsJ Dr. Manarn Bey 
tarafmdan. 
Cwnartesi : Sant 9-12. Dahiliye hasta· 
hklan mtitehnSSJSI ha~hekim, Dr. V en
san Kasapyan Bey tarafmdan. 
Cmnartesi : Saa:t I 0- I 2. Nisaiye ve ve· 
lidiyc mi.itehnssu1 Dr. Mukadder Bey 
tarahndan. 
Cumartesi : Saat 11-12. Goz hastahk
lan mi.itehassJSJ ~r Ahmet Bey tara
hndan goz muayenesi. 
Pazar : Saat 11-12. Rontgen mi.itehas· 
1m Dr. Kenan Hasan Bey tarafmdan 
crontgcn muayenesi•. 
Pazartesi : Saat I 0 -12. Asabiye ve ak
~e miitehaasiSl Dr. Ethem V essaf Bey 
tarafmdan 
Salt : Saat 16-12 Hariciye hastahklari 
miitehassm Dr. Mana.ra B~ tarafmdan. 
Salt : Saat 1 0-12. Dahiliye hastahklan 
m\itehass1SJ ba~ekim Dr. Vensan Kn· 
aapyan Bey tarafmdan. 
~ba: Saat 10-12. Asabiye vc 
akliye miitehaSSJsl Dr. Ethem Vessaf Bey 
tarafmdan. 
Pertembe : Sant I 0-1 2. Haric.iyc mii• 
tehassJSl Dr. Manara Bey tarafmdan. 

Cildiye •• lriihnwiye miitehus111 -

.Dr. BA Ani $EVKI 
Bah<;ekapt Tatban No. 25. Saat 
9 dan ak~m 7 ye kadar. Puartesi 

.. .__ fukara meccanen - ( 96 ) 



Sahife 12 9 Haziran 1934 

n • 

KA EYi 
Daima ve ancak 

• 
c 

ticarethanesinde bulabilirsiniz. 

·~ 

fi Ia Sl 

Sat1~ • yer1 yaln1z: 

M1s1r~ar~1s1 kap1s1 kar~1s1 Kurukahveci Mehmet Efendi Mahtumlar1 

Umum, ~orap,. fanila, trikotaj 
lmalathane ve F abrikatorlere 

Koton, Otomatik ve El makinalart 
i~in gayet metin ve saglam ~elikten 

orgii maklne ilnesi ve aksam1 
Memleketimizde r,orap, fanila ve trlkotaj 
sanaylinin gOnbeglln terakki etmesinden 
bu makinalann muntazam ve daba lyl 
bir surette ~nh~tmlmas1 ic;in resim(le 

gOsterilen 

ANTON HAASE 
markal.I ignelerin metanetl ile kabili tatviktir 

Y bterem mQ~rilerimlze snf bir hizmet olmaka nzere A nupanm en 
meliJhur fabrikalanndan getirttigimiz gayet saglam QOlikten olan bu igne ve 
nksamm1 depomuzda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilA.th sall~ 

yapllmaktad1r. 

Bir tecriibe giizel neticeler elde ettirecegioi ~imdiden beyao ederiz. 
Depo: istanbul Yeni Postahane arkasmda A~ar Efendi sokak 

HUBYAR HAN No. 10 

Holantse 
Bank;;Cni ~N~V. 

' 
sabek Bahresefit : Felemenle ~ 
Bankasa 

'.Istanbul $ubesiJ 

Galata Karak6y Palas .. 
,.. Meydancek AI ale mel _Han 

Hel- turlu . Banka· muamele• 
' . 

len. Kasalar lcan1 

UMUMI:MDDORLOK: AMSTERDAM "' 
$ubeleri ... : :'Amaterdam," Buenos Aires; 

Istanbul, Rio- de-..Janeiro, Santos, sao Paulo;' 

Darphane ve Damga Matbaasi 
Mifdiirliigiinden: 

ldare i~in alent miinakasa ile altm1~ too saf kur~un altnacakhr. 
Munakasa 2 Ternmuz 934 saat 14 den 16 ya kadar devam ede· 
cektir. ~eraiti anlamak iateyenlerin Cumartesi, Pazartesi, c;ar§amba 
giioleri saat 14 den 16 ya kadar Muhasebeye miiracaatlara iiAo 
olunur. ..3068" 

(271) 

Biiyiik Otel ve Gazinosu a~1lm1,t1r. 
Necip Yakup Bey idaresinde Orkestra ve Caz 

fiatlar ~ok mutedildir. 
Haziran ayana mahsus 1 ve 2 kiJilik tenzil!th karneler yapilm11hr.· 

Koprii gi,eslnde sat1lmaktad1r. 

Tiirkiye Hililiahmer 
Cemlyetl Merkezl Umumisinden : 

Ketif bedeli k1rk dokuz bin klisur liraya balig olan Aksaray'da 
Haseki caddesinde HASTABAKICI HEM~lRE'ler mektebi bah
~esinde yapbralacak yatakhane intaat ve tesisabmn pazarhk su
retile icra kdanan mDnak&~asmda taliplerin teklifi haddi laya
kanda g6riilmediginden onbe1 gUn mliddetle ve kapab zarf usu
lile tekrar miinakasaya konuldugu ve 17 Hazirao 934 Pazar 
giinii saat 15 te ISTANBUL'da Eski Zaptiye caddesiode Hilali
ahmer sab~ bUrosunda ihalesinin icra edilecegi ilan olunur. (167) 

Fenerbah~e Bel vii 
1\Ioda Palas Mudiriyeti idaresinde a~tlmt~ltr. . - . 

Her tUrlU konforu havi, bol giine§li, havadar odalar1, itinab 
aervis, ~i~ekli ferahfeza bab~esi ve miikemmel caza vardtr. 

(192) 

--Tam--
ATLAS 

Bu hafta ~1k1yor. 
(249) 

&LANDOKRATiN 
Ademi iktidara, zafiyett umumt· 
yeye ve asabi buhranlara kar~t. 

me~hur prof. Brown Sequard ve 
~teinalun ke~fidir. Eczanelerde 200 
kuru~a sahllr. Deposu: lstanbul 
Zaman ecza deposu. (16837) 
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.,... u~ Sahibi : Nec:meddin Sadak 

Umumi ne,riyat mi.idi.irii: Enia Tabain , 
~Mathuu 


