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Tevfik Rii~tii beyin seyahati 

Hariciye vekili bu ak§am 
hareket ediyor 

Istanbulda 24 saat . kaldtktan sonra 
Romanyaya ha~eket edec~ek 

Ankara 8 (T elefon) - Harici
ye vekili Tevfik Riitii bey bu ak
tamki trenle ve refikalan Hf. ile 
birlikte ista:r.bula hareket edecek· 
tir. Hariciye vekilimiz yarm sabah 
latabula vastl olacak ve 24 saat 
kaldaktan sonra pertembe giinii 

Romanya vapurile Koatenceye bare
iket edec ~kt~r. Refikalan Hf. de 
kendilerine refakat edecektir. 

T evfik Riit-tii bey ve refikalari, 
M. Tituleaco ile refikastnm ge~en
de Ankaraya yapt1klar1 ziyareti 
iade i~in Biikrete gideceklerdir. 
Hariciye vekilimiz Biikrette u~ 
giin kalacaktar. Bu miiddet zarfan
da iki doat memleket hariciye na-

zarlar1 araaanda konutmalar ola· 
caktar. Hariciye vekilimiz Roman• 
ya krah Karol Hz. tarafmdan da 
kabul edilecektir. 

Tevfik Riittii bey ve refikalari 
Biikretten Viyanaya gideceklerdir. 
Viyanada hariciye vekilimizin re
fikasmm bir goziine ameliyat ya
palacakbr. Tevfik Riittii bey ame
liyatta bulunduktan ve bir ka~ 
sun Viyanada kaldtktan aonra ai· 
lahlart barakma konferans1 umu
mi i~timamda bulunmak uzere Ce
nevreye gidecektir. 

Hariciye vekilimizin bu arada 
baza 1iyasi miili.katlarda bulunma· 
11 da muhtemeldir. 

Dedeaga~ta biiyiik bir 
deniz canavar1 tutuldu 
Boyu iki metre, agirltgi 750 kilodur, 

miitehasstslar tetkikat yap1yorlar 

Dedeatac; aahlllnden blr gBrOnDt 

. - Dedeaga~ 6 - Dedeaga~ ci
varmda hiiyUk ~ir deniz cana
vara avlanm~tbr. Bu bahk tim
Cliye kadP.r bilimniyen bir smtfa 
mensuptur. Denizde yiizerken bii
yiik dalgalar viicuda getirmek
tedir. 

Bahgm boyu iki metro, ag1rh· 
ga 750 ki!odur. Agzmda bir~ok 
iri ditleri vardtr. Bahk~tlaran 

soyledikleaine gore bahk ge~tigi 
!Yerde garip hir yag tabakas1 b1· 
raklyormuf. 

Balllk~tlardan biri bunu fU su· 
retle anlahyor; 

- Denizde bahk avile metgul
Cluk. KayLklarmuz tiddetli dal
galar arasanda sarsaldt, durdu. 
Hayvan yaraliydi, yarannr ver
Cligi actntn tesirile olacak, oldu· 
gu yer~de bir ~ember gibi donii
yordu. Dond~e de bir yag ta
bakast ftrk'irtyordu. Y arah olma· 
,a,da, belki de hepimizle miica• 
'dele edecekti. 

J Bir miiddet bahgi uzaktan 
seyrettik, yavaf yavat takattan 
kesildigini gordiik. Sular bahga 
•ahile dogru atmaga batladt. 0 
Zaman yaklathk. Su i~inde agtr· 
laga bittabi anlayalamazdt. Kara-

Ya ~rkarahnca sikletin miithit ol
dugunu farkettik. 

Limana getirerek vin~ vaatta· 
sile karaya ~Ikanhk. Bahk ol
miittii. Y arasmm ne oldugunu 

bilmiyoruz. Bizim tahminimiz fU• 

4ur: Bu canavarla. diger baza 

canavarlar arumda bir kanh mii· 
cadele olmutlur. Y aralanan hay• 
van acamn tesirile bu sulara diit-
miittiir. ' 

Bahk~1 bunlan S.Oylerken bile 
heyecan i~inde idi: 

- ~imdiye kadar her tiirlii ba· 
ltk gordiik. Bu kadar acayi.p bir 

cinse raslamadlk. Buna 1biz «De
niz torpili» ismini verdik. Yu .. 
varlana yuvarlana hiicum eden 
bu canavar, ~ai'Qbg1 bir mavuna .. 
yt bile tehlikeye dii.Urehilecek 
hir ifete benziyor. Bizler ucuz 
kurtulduk. 

.. Korkun~ r canavar, enatitiiye 
gonderilmittir. Miitehusaslar bu 
hayvan iizerinde tetkikatta bulu
nacaklardar. 

Amerikada tayyare kazalar1 
Nev York 7 ( A.A. ) - Pazar 

gunii Amerikada bir ~ok muhim 
tayyare kazalan olmu§tur. Teksas 
da Hustonda ii~ erkek bir kadm, 
Fultonda iki crkek bir kadm ve 
Y eni Jerseyde yeui Markette iki 
erkek olmii§tur. 
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Sovyetlerin 1 mayas tenliklerine iotirak etmek nzere MoskoYaya glden tayyare fiJomazun Leningrada 
bareket ettigini yazmatbk. Reamlmizde filo kumandan1 miralay Celil bey, Sovyet askeri tayyare filosu 
kumanda01 M. Alkanis Ye diter Sovyet erki.nile bir arada gorOniiyor. 

213 cocuk babasr 
, t 

bir Efganlt 
~ok ya§aman1n s1rrt, et 

yememek ve sigara 
i~memek imi§ 

Hicazdan donen hacalar araslD· 
da <eAhmet HAca Mehmet Ahmet 
Sadlk» adanda 105 yaftnda. bir Ef· 
ganh Berutta kendisile gorii,en 
gazetecilere hayatl ha.klonda fU 
malumatl vermiatir: . 
. «- 1850 senesinde Efgan istik· 

lal muharebesine if.lirak ettim. 
Sonra lstanbula geldim. 1856 da 
Abdiilaziz zamamnda ilk defa 

Mekkeyi ziyaret ehnittim. ~imdi; 
yani 19 sene sonra. yine ha~tan 
doniiyorum. 

Uzun ve s1hhatli olarak yatama· 
ntn strram· yemekte buldum. t>m
riimde sigara i~medim. Et yeme
dim. Otuz senedenberi yalmz yo
gurtla ge~iniyorum. Bugiine kadar 

haatahk nedir bilmem. Bir defa· 
c1k olsun doktora miiracaat etmek 

akhmdan ge~medigi gibi bir yu· 
dum iii~ ta i~edim. 

Hayahmda, • ikiai bir ara.da ol· 
mamak tartile • tam on iki defa 
evlendim. En son 1920 de Kabilde 

f:.vlendim. ~imdi on yatiDda bir 
~ocugum var. 

Bir oglumun torunu yirmi iki 
yattndadtr. Bugiine kadar ziirriye
timden gelen ~ocuklarm saytal iki 
yiiz on ii~e balig olmaktadtr.» 

Boluda hafif zelzele 
Bolu, 3 (Hususi) - Evvelki 

sabah saat yediye on kala, teh· 
rimizde hafif bir zelzele olmuttur. 
Hasarat yoktur. 

Bir iki gnne kadar yenl blr eserln 
tt-frikasma ba~layaca~tz: 

A:N'ALIK. 
Nakleden: Selcimi lzzet 

Hazin, ha1in oldu~u kadar merakh, 
· merakh olduga kadar heyecanh 

!Jir a~k maceras1<i1r. 

A:N'ALIK. 

I 
Nakleden: Selcimi lzzet 

Me\·zuu birkact sahrla anlatJlamaya· 
cak kadar esrarengiz, f~hast tarif 
edilemiyecek kadar canh bir eserdlr. 

ill&&.:.:: •••••••••••••••••••••••••••••••••• ~: 

Silahlarl brrakma ifi 

Devletler yeni plinlar 
haz1rlamaga ba§laddar 
Hava silahlart meselesine bilhassa 

ehemmiyet veriliyor 
Cenevre 7 (Hususi) - Mayts 

aonlarmda Cenevrede silahs1zlan• 
ma konferansamn toplanma giinii 

yaklatbk~a alikadar biiyiik dev
letlerin kendi noktai nazarlannt 
kabul ettirmek i~in sarfettikleri 

faaliyetler daha hummah bir fekil 

ma projesini de yeniden gozded 
ge~irmif, ve bunda, fU esash mab
zurlari gonniittiir: 

1 - Hava tealihab noktai na·
zarmdan lngiltereyi &fagt bir mev· 
kie koymast, 2 - Y alnaz taarruzi 
teslihatta kabili tatbik olmast ve 
tedafiii teslihati, bir hal suretine 

- b bag"lamakta.n hari~ b1rakmas1. Franatz ka inesinin verdigi son 
ret cevahmdan sonra Londra ka- lngiliz mahafilinin fikrine gore, 

ahyor. 

binesi, silahstzlanma projesini da
ha miilayim bir ,.ekle sokmak i~in 
yeniden tetkike karar vermit ve 

projede yaptlacak tadilall, bazi 
nazulardan miirekkep bir komite
ye havale etmittir • 

taarruz ~ilahlarmm imaline mah-
sus malzemenin imhast kabil ise 
de miidafaa silahlarmm yaptlma
sma yanyan makine ve malzeme· 
nin kontrol edilmesine imka~ 
yoktur. 
. Nazarlar komitesinde lngiliz pro-

Bu komite, lngiliz projesini tet- jesinin alacag1 son ,.ekil heniiz 
kik ederken, ltalyanm sil.i.hs1zlan- (Devauu ikir>.ci aahifede] 
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Sahife 2 AK$AM 

Hicazlllar Sanaya 
dogru ilerliyorlar 
Arabistan vakafji miina
sebetile lngiltere ile Italya 

aras1nda miizakereler 
Londra 7 (Hususi) - Arabistan 

vakayii miincuebetile lngiltere ile 
ltalya arcuznda ilk miizakerelere 
bugiin baplanmtJhr. Sir John Si
mon Avam kammasmdaki beya
nattnda lngilterenin iki taralla da 
'Jostane miinasebat idame ettigini, 
bu aebeple tam bir bitarafltk mu
halaza edecegini, lngiliz. tebacm
ntn can ve hukukunu miidafaa ifin 
tedbir altndtgmt soylemiflir. 

af1a memurlari kanunu 
. 

Ali beyin -alkt§larla kar§tlanan-nutkunu 
miiteakip liyiha kabul edildi 

Paris 7 (A.A.) Havas 
ajans1 bildiriyor: aLe Jour» ga
zetesi yaztyor: 

- italya matbuatmm Yemen
lilerin magliibiyeti iizerine gos· 
terdigi telaf, eski Romanm eski 
Asya ve Afrika mu~terilerile ye· 
ni Roma arasmda manevi ve ik-
tisadi ya.lonhklar tahakkuk et

tirmek arzusu herkes~e malum 
olan M. Mussolininin takip etti
gi miistemlcke siyasetini izah et
mektedir. 

Kapitol eteklerinde ge~en ktf 
yaptlan ark talebeleri kongre• 
ainde, gen~ araplar bu arzuyu 
heyecanla karttlamt~lar 've tas
vip ebni~lerdi. Filhakika fa,ist 
ltalya bu ~iik memleketlerden 
atifade etmege ehemmiyet veri
yor. Eritr.enin hakimi olan ttal
ya, Jluskan~ bir dostlukla Habe
~stamn istiklaline mukayy\~t ol
IDAktadlr. Hatta daha ge~enler .. 
de Habetistanm Japonlarla bir 
anlatma yapmasma mini ol
mu,tu. 

KtnniZl denizin ote tarahnda, 
lta)ya, baz1 arap mahafili bu ara
da Y emenin hakimleri ile an
laf111ala.r yapmtfll. Acaba, Y e
mende bu Anglo - Sak$on harici 
faaliyete mani olmak l~tn mi 
tbni5suut imam Yahyamn iizeri· 
ne uldtr1kh? 

Hicaz kuvvetleri ilerliyor 
Cidde 7 (A.A.) - lbnissuut 

kttaah Sanaya dogru ilerlemek· 
tedir. 

Kahire7 (A.A.) - Hudeyde 
'imdi lbnissuut zabitleri tarafm
Cian idare edilmektedir. Bunlar 

:V emen imamt i~in son zamanlar
da Avrupadan gelen miihim mik
tarda miihimmah ele ge~innif· 
lerdir. Mekkeden gelen telgrafa 
nazaran, biitiin miisliiman diin .. 
yasmdan lbnissuudu tehrik eden 
telgraflar gelmektedir. 

Muhiddin bey 
Bir ka~ gunden beri 

gripten rahatstz 

Ankara 7 - Biiyiik Millet 
Mediainin bugiinkii toplanttsm
da hizmetten aynlan nafta me
mur ve miistahdemlerinin yapa· 
mtyacaklarJ itler hakkmdai ka
nun miizakere edilmittir. 

Soz alan batipler kanuuun ye· 
rinde oldugunu, ancak baz1 pek 
fiddetli hiikiimleri ihtiva etmesi 
itibarile bir ktslm haklann ziyal• 
na aebep olacag1m ileri siirerek 
baz1 tadil teklifleri vermitlerdir. 
Adliye enciimeni mazbata mu· 
harriri Raif bey (Trabzon) ka
nunun yaptlmasma hakim olan 
fikri anlatarak nafta nezaretinin 
ltususi vaziyetinin gozoniine alm
drgmt soylemistir. . 

Bu miina"Sebetle naflA vekili 
Ali bey hir nutuk irat ederek 
cumhuriyet idaresinin ilamndan 
sonra memleketin iman icrin ya
ptlan fedakarhktan hahsettikten 
sonra demittir ki: 

- Bu 10-12 sene zarfmda habr
larstmz ki, bir taktm fayam· esef 
badiseler de bu itler arasmda ol
muttur. $imdi ben, nafta vekale· 
tine geldigim gunden itiharen 
gordum ki, eli.n elimizde yiiz 
milyon Iiralrk demiryollart iti ve 
daha hir ~ok itler vardtr. Ayni za
manda balktn, ammenin menfaa
tine, itine taalluk eden ve daima 
tikayet edilmekte olan nafta it· 
Jeri vardu. Bu simendifer isleri . . 
100 milyon Iirahk itler ve bun-
dan sonra daha belki milyonlar .. 
ca yaphnnak istedigimiz i,ler 
memleketin miih.endisleri, miite-
ahhitleri tarafmdan yaptlmakta 

ve gene bizim naf1a vekiletinin, 
ayni mektepten, .ayni menteden 

Eski bir. cinayet 
Bir katil maznunu 15 sene 

sonra yakaland1 
Bundan on bet sene eyvel mii· 

tareke esnasmda ii~ ermeni Sul
tanahmet meydamndan ge~erken 

bir Turk hantmma tesaduf etmit· 
ler ve kad10a sarlunllhk yapma
ia batlamttlardtr. Bu s1rada bun .. 
lart goren Hi.isnii ve Hamdi efen· 
di isimlerinde iki polis memuru 
kadm1 kurtarmak istediklerinden 
bu ij~ kiti tar~ftndan olduriilmiit· 
Jerdi. 0 zaman bu i.i~ katil lngiliz 
hizmetine girerek kendilerini kur-

latanbu 7 (A.A.) - Baz1 &&• tarmltlardt. 
zetelerde tehrimiz vali ve beledi· Katillerden Aleksandr oglu ls-
ye reisi Muhiddin beyin bir haf- · tepan isminde birinin lstanbulda 
tadanberi evinden ~tkmtyarak Es- kaldtgt meydana ~tkartlmJtbr. Is
oaf bankasma ait dosyalartn tet- tepan o zaman ka~maya muvaf-
kiki ile me~gul oldugu yaztlmak- fak olamamtf, lstanbulda kalarak 
tad1r. fstihbarahmtza nazaran evine gizlenip oturmu~ ve nihayet 
~ali bey• Ankaradan avdetini mii- kendiaine Mtgtrdt~ ismile sahte 
teakip hasbelvazife Yalovaya ve bir niifus tezkeresi de tedarik et· 

Derinceye gitmif ve pazar gunii 
aabaht tehrimize avdet etmi~tir. 

0 giin bir muddet viliyet ve 
Llediyede metgul oldu.ktan ~ 

ra eve -o if ve gripten rnuztarip 
oldugu cihetle evlerinden dtf8rl 
~lkmamitlardtr. 

lzmir telefonu 
Ankara 8 {Telefon) - bmirde 

telefon Ucretftrinde tenzillt ya
pdmJ~, blr konu§ma dlSrt kuru1a 
iDdirilmi~tir. 

mi,tir. 
Ge~enlerde Kemal efendi is· 

minde bir polis memuru lstepana 
teaadiif etmit ve f.&hsnu habrhya
t"ak bunun hakkmda tahkikat yap
makla beraber keyfiyeti emniyet 
miidurlugiine de bildirmi,tir. Em
niyet mudiirliigii tarafmclan yapt• 
Ian tahkikat neticesinde it rney
dana ~tkmtf ve lstepan yakalan
mttbr. lstepan huviyetini itiraf et
mif, fakat o cinayette kendisinin 
su~u olmadtgmt iddia eylemittir. 
MazJUln adliyeye teslim edilmipir. 

yetitmif miihendisleri tarafmdan 
miirakabe edilmek mecburiyeti 
albndac:hr. Bu vazifenin ne ka· 
dar miihim ve nazik olacagtnl 
takdir ediyorsunuz. 

Diin 'ltralarda arkadathk etmit 
olanlar, biribirine amir, memur 
olanlar ve belki btstm akraba 
olanlar kartthkh bir vazifeyi ifa 
etmektedirler. ~imdi vazifeye bat
ladtgun giinden itibaren - belki 
benim taliim olarak • 1ayam esef 
bazt vakalara tesadiif ettim ve 
hunlar iizerinde deruhte ettigim 
vazifenin ulviyet ve kudsiyetini 
takdir ederek zannederim ki ada
leti biraz 'tiddetlice tatbik ettim. 
Ve liizumu oldugu gibi ifa ettim. 
(Y at a sesleri). 

Belki kendilerini Hact Meh· 
met bey de bilirler. lstanbuldaki 

" l':'laztm bey ismindeki komiaeri 
"deiittirdim, Mustafa Arif beyi 
ba,ka yere tayin ettim, ondan 
5onra merkezde Y atar hey ism in· 
(leki birisini miidiirii ile beraber 
a~tga crtkardtm. Fakat bunlardan 
ikisi tzmir rthbmt meaelesi etra
fmda ta.htl muhakemeye almmtt· 
lardrr ve mahkemeye tevdi edil· 
mitlerdir. G~ kalmakla beraber 
zaman gelmittir, giin gelmiflir, 

• bu rnesele inkitaf etmittir. 
Sonra diger itlerde oyle vazi

.yetler olmaktadtr ki, diin daire· 
de amir ve memur olarak vazife 
yapmtf]cen birisi it batmda mii
teahhit veya miiteahhide vazife 
ifa etmektedir. tltekisi bunu da 
arkadat gibi teftit etmek vaziye
tindedir. 

Nafta memurlarmm, miihendis· 
lerinin ~ok lnymetli arkada,Ian· 

Ceneral Kondilis 
yarzn geliyor 

Dun Gazi Hz. misafirimizi 
kabul ettiler 

Ankara 7- Yunan harbiye na· 
ztrt ceneral Kondilis bugiin saat 
16 da Reisicumhur Hz. tarafm· 
dan kabul edilmistir. Gazi Hz. ce· . 
nerali neztlerinde bir bu~uk saat 

kadar ahkoymutlardtr. Bu eanada 
ba,.vekil, hariciye vekili ve Yunan 
aefiri haztr bulunuyordu. 

Aktam Yunan sefiri tarafmdan 
bir ~y ziyafeti verilmittir. Yu
nan harbiye naztrt yann da konut
malarma devam edecek ve yarm 
ak~am hareket eyliyecektir. 

Ankara 7 (A.A.)- Yunan har
biye naz1r1 ceneral Kondilis haz
retleri bugiin ogleden evvel ~ubuk 

barajrm ve ziraat enstitiilerini gez
mitler ve ogle yemegini refakatin-

deki zevat ile Ankarapalasta yemit
lerdir. 

Atina 7 - Yunan gazeteleri, 
ceneral Kondilise gosterilen sami
mi kabul ve irat edilen nutuklar 
miinasebetile uzun makaleler net· 
rederek iki memleket arasmdaki 
dostluktan uzun uzad1ya bahse
diyorlar. 

Ankara 7 - Bulgar sefiri bu· 
gUn Ankarapalasa glderek yunan 
harbiye oaztrile bir saat kadar 
gorUemn,tUr. 

mtz olduklanm da gene bu uok
tadan tayam tiikran olmak iizere 
-soyliyebilirim.. Fak.at par<\ i~in 

ve :tengin olmah i~in, belki. de az 
zamanda milyoner olmak arzusun-
da olan bir ~ok adamlarm oldu
gLir.u biz de bit:riz. Siz de bilir· 
sin;:!. (Dogru sesleri). 

itte takip etmekte oldugumuz 
siyaset ve i' bunlardan miilhem 
olarak strf milli vicdanrm1zdan 
dogan milli bir gayretle bu kanun
nu yapbk. TaraftmJzdan u-zcn tet
kik!er neticesinde haztrldmm Lu 
kanunu enciimene getirdik. En
cumende arkada,an serbes btrak
bk, istediginiz gibi tetkik edin 
dedik. Enci.imen de bu kanun en 
ziyade hangiler.ine 'amil olsun, 
hangilerine ~amil olmasm nokta
Sl iizerinde ~ok tevakkuf ettiler. 

Ugra~t1lar ve en nihayet bu ~er
~eve dahilinde ikmal derek bura· 
ya getirdiler. 

Muhterem Strrt beyefendinin 
soyledi ii gibi bu kanunla miite
kaitler istihdaf edilmit degildir. 
Fakat ~unu da soyliyeyim ki, 
nafra vekiletinden miitekait ol
mut bir ,ef tirketlerde dort be, 
yerde aza ve meclisi idarelerinin 
reisidir. Boyle tekaiit olmut bir 
ada.nu da dort bes yerde istihdam . ' 

etmenin ne dereceye kadar dog-
ru oldugunu vicdammza havale 
ederim. Onun i~in milli maksat 
ve memleketin inkitaft iizerinde 
diitiinerek ve ifin ehemmiyetini 
takdir ederek bu kanunu teklif et• 
tik. (Alk•tlar). 

Nafra vekili Ali beyin nutkun
dan aonra kanun layihas1 reye ko
nularak kabul edilmi,tir. 

M. Yevti~ 
Diin ak§am Belgrattan 
· Sofyaya hareket etti 
Belgrat 7 (A.A.)- Avala ajan

Sl bildiriyor: Yugoslavya hariciye 
naztn M. Y evti~ Bulgar hiikUme
tini resmen ziyaret etmek iizere bu 
aktam Sofyaya hareket edecektir. 

M. Y evti~e bu seyahatinde ha .. 
riciye nezareti aiyasi ktstm miidii· 
rii M. Martinatz, hususi kalem 
miidiirii M. Markovi~ ve hususi ki
tibi M. Koji~ refakat edeceklerdir. 

Yugoslav hariciye nazumm 
beyanata 

Belgrat 7 (Hususi) - Yugoa· 
lavya hariciye nazrr1 M. Y evti~ 
Belgrada hareket ebnittir. Mii
tariinileyh hareketi esnasmda 
Bulgar ajanst muhabirine vaki 

beyanatm.da, bulg"r hatvekilinin 
ziyaretini iade ettiginden dolayt 
bahtiyar oldugunu soylemit ve 
fU s<izleri ilave etmittir. 

- 0 kanaattaytm ki, mesul 
naztrlar araamda vukubulan mu
zakereler, milletlerinin mukare
netlerine ve miiessir bir surette 
te,.nki mesailerine hizmet eder. 
· Yugoslavya ve Bulgaristan, 

kardes iki milletin ve Balkanlar-, 
da sulh ve huzurun nefine ola· 
rak s1lu bir lefriki mesaiye 
miiteveccih bulunuyorlar. Bun
dan biitun Balkan milletleri isti
fade edecektir. 
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Kartszntn 
g1rtlaglnl kesti! 

Polisler yeti~crck katili 
yakalad1lar 

Dun gece KumkapJda bir dna
yet olmuf.lur. Kumkaptda Bayram 
~avu~ mahalleainde oturan Ismail 
ile kartst Melahat hantmm aralan 
bir miiddet evvel a~IImttbr. 

Diin gece sat 23 te Ismail eve 
gelmit ve Melahat hantmla kavga 
~tkararak kadmt dovmiitlur. Bun
dan miiteessir olan Melahat hamm 
etyasmt toplaytp evden aynlmak 
istemif, fakat Ismail bu defa biis
biitiin hiddetlenerek btcragmt ~e
kip kadmm iizerine ablm1~br. is
mail bir tekme ile kadmt odanm 
ortasma yuvarladtktan sonra elin
deki btcragl Melahat hamm1n bet 
yerine saplamltbr. Kadmm ferya
dmdan biisbutun gozleri donen ka· 
til bu defa da sesini ~tkarmamast 
i~in Melaha hammrn boynunu ~e
virip gudagmt kesmi~ ve ka~mtt· 
br. Kadm derhal olmii,tiir. 

Vakay1 haber alan polisler ye
ti~erek katili yakalaml,Iardtr. Me
laha hammtn ceaedi morga kaldt
nlml!l-br. 

Birincl ve lklnci ceza 
mahkemeleri posta

haneye ta$tnd• 
~imdiye kadar Sultanahmette 

Tatmektepte bulunan Asliye 1 ve 
2 ioci ceza mahkemeleri Y eni 
postahane bioasma nakledilerek 
8/5/934 taribinden itibaren bura· 
da ifay1 vazife edeceklerdir. 

Y eni Berlin el~imiz 
Hamdi bey bu sab3h 

Ankaradan geldi 
Yeni Berlin el~imiz Hamdi bey 

bu sabah Ankaradn ,ehrimize gel
mittir. Hamdi bey Ankara istas
yonunda hariciye vekili Tevfik 
Riittii beyle fuka umumi katibi 
Recep bey, baTiciye vekaleti er
kant taraflanndan lefyi edilmi~tir. 

Viyana el~iligine dordiincii da
ire miidiirii umumi~i Cevat beyin, 
ikinci daire miidiirii umumiligine 
Riyo do Janeyro el~isi Ali ]lerin, 
dordiincii daire miidiirii umumiligi• 
ne Miitfik Remzi beylerin tayinle· 
rinden bahaedilrnektedir. 

Askert teohizat bedeli 
Ankara 7 - Milli miidafaa 

vekileti aahhiye, baytar ve jan· 
darma zabit mekteplerinden r.e,et 
edenlere bir defaya mahsos olmak 
lizere veriJdigi gibi kimyager, 
dit~i muallim, hikim, miihendia 
samfma mensup askeri zahit ve 
memurlara da 150 ~er lira tee• 
hizat bedeli verilmeai bakkanda 
IAyiba hazarlamatbr. 

6ayrimDbadiller kongresi 
GayrimfibadiUer kongresi yar1n 

saat 14 te Halkevinde to plana• 
cakbr. 

Silahlar1 b1rakma 
(B., tarah 1 iaci Ahllede) , 

malum olmamakla beraber, evvel• 
ce izhar edilen emellerden miiJ.. 
hem olacag1 ve projede teminat 
meselesinin miihim bir mevki tu• 
tacait temin edilmektedir. 

Maamafih teminat meselesinin 
alacagt tekil, ingiliz kabinesinde.
ki muhtelif tesirlere ve Fransamn 
Cenevre i~tima1 esnasmda yapa• 
cag1 mukabil tekliflere bagh bir 
ittir. 

Bundan batka, ingiltere, lrenrU 
miidafaasma: liizum gordiigii tay• 
yarelerin miktartm da projedc 
tasrih edecektir. lngiliz heyeti mu
rahhasasr, bu meseleyi Cen~'Vredc 
ortaya atacakttr. 
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AK$AMDAN AK$AMA 

Miihim bir vazryet 
Avrupada her memleket dlfa• 

hya para ~tkannak husuaun
~·a bir taklDl kayrtlar koym1J9 
lihidir. Bu prensip baldunda 
Lir feY aoyliyecek dejiliz. Ciin
lrii esu itibarile bu i,e taraftar 
iolmcyanlar bile muka:bele.i bil· 
llllisil yapmak i~in ayni mesleii 
latbi.k etmek izbrarmda k~h· 
)orlar. 

Biz bilhusa Almany'antn lU 
liOn zamanlarda memleketimize 
lcal'ft takip ettiii bir uaulden 
Laluetmek iatiyoruz. 

Tiirklerden baz1 kima.eler Al
llllanyada emlak ve akar sahibi
Ciirler. F akat bunlarm iratlart
lu Almanyadan ~tkarmazlar. 
kendileri Almanyadan Tiinciye
ye geldiJderi zaman, Alman hii· 
kumeti bu tiirklere iratlarmdan 
toplanan paranm adam ha,ma 
yalntz iki yiiz marktnl yolhyor, 
lniitebakisini biriktiriyordu. 

Almanyada ayda faraza bin 
lira iradt olan bir tiirk Istanbul· 
da bu yiiz lira i.le ge~inebilir mi 
Ge~inemiyeceii tiiphesizdir. 

F ale: at, Almanya hiikumeti bu· 
hu da ~ok gordii. Son tatbik et· 
tiji uaule gore, adam baftna ay· 
da yalmz elli mark ~tkarmak 
miisaadesi veriliyor. Ayda elli 
1nar~ yani yirmi bet lira. Bunun· 
Ia bir ada.mm ge~inebilecegi 
iddia olunamaz ya! 
~u halde, Almanyada irad1 

olan bir tiirk gidip orada yer
lepnek mecburiyetinde kahyor. 
0 zaman da Almanyantn yiiksek 
masraft kendisinin mai1etini te
min etmeaine mini oluyor. 

Ahnanyantn tiirklere goster
Cliii fU muamele kartutnda akla 
bir aual geliyor: 

Tiirkiyede de hi~ alman 
:var. Bunlar acaba oradaki aile
lerine para •onderiyorlar m1? 
Yahut buradan giderken yanla· 
l'tnda ne kadar para ~tkarabili
yorlar? 

Eger Tiirkiye Almanlara kal'fl 
Claha miisaadekir davrantyorsa 

1\lm&Dyamn fU son karart kar
ftsmda bu miiaaadeyi ktsmak 
ve ayda elli marktan fazla ~tk
masma imki.n btrakmamak ikti
za eder. 

Bir de, if yalntz her ferde mii
aaade edilen miktarda degildir. 
Almanyada bir turk varsa Tiir
kiyede elli alman vardtr. Elli 
almanm elliter marktan Tiirki
yeden ~tkaracaklart para (2500) 
lllark tutar. Halbuki bir tiirkiin 
o miiddet zarfmda Almanyadan 
~•karacagt para (SO) marktan 
ibaret kahr. 

fikrimizce Almanyaya kart• 
lllukabelei ibilmisil muamelesi tat· 
bik edilirken biitiin tiirklerin Al
!nanyadan ~tkarabilecekleri pa· 
.. a ile biitiin a!manlartn Tiirkiye
den ~dc:arabilecekleri paranm 
Yekanunu gaz online ahnak ve 

:- Hah hah hah hahl. .• $u adam
eaaazm halinc bak Amca bey ••• 

~K$A:M ·I Sahife 3 

!JB&:IR. B'&BBR ·B i 
I ll:a:~.r ~llll"padall 

Suya dair .. 

Yang1na kar'1 
Tiyatrolarda yeni 
tedbirler alrnryor 

Belediye, tiyatrolarda yangln 
tehlikesine kart bazt kararlar ver
mit ve bu kararlar, belediye tara· 
fmdan ilin edilmitti. Bu karara 
gore her tiyatro binasmda seyirci· 
lerin ~tkabilecekleri miiteaddit ka· 
ptlar bulunacakttr. Bu kaptlar, bir 
yangm tehlikeainde gerek aeyirci
lerin, gerek artistlerin kolayca 
kendilerini kurtarabilmeleri i~in 
gosterilen tekilde yaptlacakbr. 
Bundan batka her tiyatroda ~elik· 
ten perde bulunacakttr. 

Belediye tiyatrolarda almacak 
olan bu tertibaltn nihayet tiyatro 
mevaimine kadar ikmalini farl koy· 
muflur. 6niimiizdeki tiyatro mev· 
simine kadar tiyatrolar bu s.eraite . 
gore tadil edilmedigi takdirde be-
lediye buralarda oyun oynanmaii
na miisaade etmiyecektir. 

Belediye bu karan verirken bir 
aatrdanberi diinyada vukua gelen 
tiyatro yangmlarmtn niifua iize
rinde yaplli• zayiall da nazari 
dikkate almtfllr. 

Belediye tebirdeki tiyatrolann 
bu tertibab almalann1 mecbur 
ederken Tepebatt tiyatrosunu da 
bu teraite gore tad il etmeie karar 
vennit ve bunun i~in bir de ke
tif plina haztrlatmtttlr. Bugiialer
de Tepebap tiyatroaunda intaata 
batlanacakttr. ,--1------

Rakt imali 
Bu sene ge~en seneye 

nisbetle daha fazla 
lnhisarlar idaresi taraftndan 

yapalan istatistiklere glire ba 
senenin kinunusani ve tubat 
aylan i~inde, memleketimizde 
712 bin 271 litre raka imal edil· 
mittir. Bunun 148 bin 787 Iitresini 
inhisar fabrikalan yapmt~br. 
Ge~en senenin kinunusani ve 

fUbat aylar1 i~inde gerek idar~ 
nin ve gerekse hususi fabrikalann 
yapbg. raka yekianu 690 bin 250 
litreydi. 

eamurlu Yl tozlu salatalar 
Baza se bzecilerin sa lata ve sogan 

gibi ye,illikleri ~murlu ve tozlu 
olarak satbklan gorDldDgtinden, 
bunlan temizlemeden ve yakama• 
dan satanlardan belediye cezasa 
ahnacaktar. 

... IIIIIIIIHU-HMIItiiiiiiii ......... IIIIIIIIIIUIUIIliiiUIIIIIIIIIIIUIUI_I_ 

ancak bu yekUn iizerinde bir m.ii
aavat teais etmek lazlDl gelir. 
Meaele tah•lar dejil, memleket· 
ler miivazeneaidir. 0 da ancak 
bu wretle temin edilmek ka
bildir. Her halde alakadar ma· 
ka.mlartmatn bu noktaya dikkat· 
lerini ehemmiyetli surette celp 
etmeyi bir vazife biliriz 

AkFJnci 

mut••• I 
··· Diillamna iki ~ck~ bir ora koy-

1 

Tiitiin sah§I 
lnhisarlar idaresinin 

ne§rettigi bir istatistik 
lnhisarlar idaresi taraftndan 

netredilen malumata g&re bu aene 
15 nisana kadar Samsun zUrraar11 
tDceara ve kumpanyalara sattaga 
tUtDn 1 milyon 450 bin liradar. 
lnhisarlar idaresinin mDbayaab da 
160 bin kiloyu bulmaktad1r. 

Trabzonda lnhisarlar idaresinin 
aldag1 tntnn 1 milyon 500 bin 
kilodur. Edirnede tDccar, 377 
bin kilo, idare 505 bin kilo, 
Istanbul mmtakasmda lnhisarlar 
idaresi 78 bin kilo tDtDn almatbr. 

ArabaCIIar ve seyyar sat1cllar 
Hafta tatili kanunu mucibince 

tatilden istisna edilecek muesseae· 
lere belediyece birer ruhsat vesi· 
kasa verilmektedir. 

Bir belediye §Ubesi arabacalarla 
seyyar esnafm da cuma gUnleri 
~·h~ttklarana gore bunlaran 
da ruhsat vesikasana tabi olup 
olmadaklann1 belediyeden sor
muttur. Kanunda t4 Miiessese .. 
tabiri bulunduguna gore arabac1· 
larla seyyar satacalann buna tabi 
olmadaklara bildirilmi~tir. 

Serho~ eglencesi 
Hayriye hantml hem 

dogmii§, hem de yaralamt§ 

~iikrii ve Salihaddin isimlerin· 
de Uri kifi yanlartnda Hayriye ha· 
DIIID iaminde bir kadan bulunduiu 
halde Rami civannda bir yerde 
eilenti yapmlJl& b&flamaflardar. 
lki ahbap ti~leri bitirip ay~ee 
aarhot olduktan aonra kadtna mii
nuebebizliklere koyulmlJllarch. 
Sarhotlann bu hareketlerinden 
hiddetlenen Hayriye hanun eilen
tiyi btraktp ka~mak istemiflir. 
Sarhotlar bu defa kadtnl yaka· 
laytp fena halde dovdiikten sonra 
bt~aklarla muhtelif yerlermden 
tehlikeli surette yaralam•tlarchr. 

Vakaya zabtta vaziyet etmit, 
7arah kadta haataneye kaldtrtla
rak sarbotlar yakalanma,Iardtr. 

Duvar illnlan ve belediyenin 
hissesl 

Duvar ilanlart hakkmda beledi
ye ile Anadolu ajanat arasmda ya
ptlan yeni mukavele mucibince 
ajans ye::ti bazt te\·aitle belediyeye 
baglanmt._h. Mukaveleye gore 
ilin iicretleri azalmtt ve belediye
ye ve.rilecek hisae de makul bir 
miktara indirilmiflir. Maamafih 
mukaveleye ragmen belediyeye 
muntazaman tediyat yaptlmadtg1 

goriilmiittiir. Belediye mukavele 
ahkimtntn tamamile tatbiki ve te
diyattn muntazaman yaptlmasa 
~in Ajansa tebligat yapmtfhr. 

Amca 'bey qar,Ida ! .• 

Kapwna bir de koc,.,...a 
~) levh;w U11Uf ... 

(Fab-1 

~ocuk bah~esi 
Ni,antaJrnda da 

bir bahfe yapzlzyor 
Belediye, ~ocuklartn sthhatini 

korumak i~in tehrin muhtelif yer· 
lerinde ~ocuk bah~eleri tesis et· 
meie karar vermif ve ge~en sene 
Kadtkoyiinde Modada bir bah~e 
a~mlfb. 

Belediye Ma~a ve Nitantatt ta
rafmda da bir ~ocuk bah~eaine 
ihtiya~ oldugunu gormiiJ ve hare
kete gc~meie karar vermittir. Bu 
bah~e, Nitantatmda vali konait 
karfiStnda ve operator M. Kemal 
beyin Emek aparbmam arkasma 
tesadiif eden sahada yaptlacakhr. 

Bunun i~in bu sene haztrhklara 
batlanacakhr. Bah~enin geui, ve 
~ocuklar i~in eglence vesaitini ha· 
vi olmasma dikkat edilecektir. 

Tiftik piyasast durgun 
Tiftik piyasasmdaki durgunluk 

devam ediyor. lngilterede Brad· 
ford fabrikalara hesabtna buraya 
gelen tiftik miitehassasanan tetki· 
kahndan Umit edildigi kadar 
bOyUk bir netice ~akmamatbr. 
Y al01z nUmune kabilinden Brad· 
forda birka~ parti mal gonderil· 
mittir. Diger taraftan ge~en bafta 
i~inde Amerikaya da bir miktar 
tiftik gooderilmittir. 

BDtDn bonlann yek\kau 295 
balyadan ibarettir. Sovyet licaret 
mOmessilligi bu hafta i~inde hi~ 
mal alm•m•1hr. 

Kaba ~aka 
Arkadaftntn kafastna 
bastonunu indirmi§ 

Evvelki ak,am, Harbiye mek· 
tebi oniinden ge~en bir tramvay· 
da kaba bir taka yiiziinden, biri· 
nin batt yaralanmttbr. Osman ve 
Mustafa isminde eanaftan iki ar
kadaf, htdJrellez miinuebetile 
gezmege gitmif.ler, Mustafa gezin· 
ti esnaamda arkada,mdan aynl· 
mtf, tehre donmiittiir. Osman, ar
kadattna tramvayda tesadiif el· 
mit, cbizi btraktp nereye aavu.,. 
tun» diye bastonunu arkadafiDID 
kafaama indirmittir. Mustafa bir
denbire f&flrmtf, bapndan kanla
nn akbi1 goriilmiittiir. Vaka za· 
bllaya akaetmiflir. Osman, arka
datma f.&ka olsun diye taktldJgtnl 
ve ba,ka bir maksada olmad•i•n• 
soylemeJC:tedir. 

Halkevinde konferans 
Halkevinden: 8/5/934 sah guon 

saat 18 de Evimiz Cagaloglu 
merkez salonunda Profeaor Dr. 
Fahreddin Kerim beyefendi tara· 
fandan ( Alkol ve melekita rubiye ) 
hakk10da bir konferans verile
cektir. Konferans serbesttir. 

lstanbulun ezeli bir derdi var. 
Hemen au meseleainden bahsede
ceiimi anladmtz. «Abt havasu 
ile methur olan lstanbulda biz za· 
valh lstanbullular bir bardak iyi 
suyun o derece hasretini ~ekmifoiz 
ki diin bunu bir arkadattmla konu· 
fUrken anladtm. 

Bu hasret su kelimesini adeta 
dilimize saktz gibi yaptfbrlmlf. 

Arkadattm: 
- Bizim it suya diiflii! .. dedi. 

Biraz sonra aram1zda: 
- Y elkenleri suya indirmi._ ..• 

diye bir laf ge~ti. .. 
Ardan iki ii~ dakika ge~ti ge~· 

medi, dostumun yeni bir «SU» lu 
lift: 

- Sen onu merak etme .. Sudan 
bir if·· Her halde olacak .. Olmut bi
le hatti .. 

Sonra akhmdan hirer hirer bu 
i~inde bir miktar su bulunan laf· 
lar ge~it resmi yapb. 

«Dersimi su gibi biliyorum.» «~U 
senin elli lirahit bir 11latahm.» 

Ge~enlerde bir gazetede bir atk 
mektubu niimunesi gormiifliim. 
Mektup foyle bathyordu: 

«Sana o kadar susadtm ki seni 
bir yudumda i~ek istiyorum.» 

«A~ tavuk kendisini harmanda 
zannedermif» diye bir soz vardtr. 
Biz de ausuzluk i~inde o kadar ..._. 
ttrmtttz ki akhmtzda, fikrimizde, 
dilimizde hep au ... Sevgiliye ilini 
atkederken bile sudan bahsedi
yoruz. 

Bir bardak temiz ve iyi auyun 
haareti ta cigerlerimize kadar itle
mit ... Dun de bir tiir ~·kmtt: 

· cBir bardak au musun?» 
crBuzlu musun?• 

Diye ba,.hyor. Bu giditle hep 
birden auya netideler soyliyecejiz. ... 

Hikmet Feridun 

AQaG dikme ill 
Belediye son senelerde tehrin 

muhtelif yerlerine aga~ diktiri
yordu. Bu ciimleden olarak OskD
dar sartlaramn bir orman haline 
konulmastna ~·b~tyordu. 

Bu faaliyetin geni~letilmesi ka• 
rarlatbralmatbr. Fakat bunun i~in 
§ehir pli01 mDsabakastnan ~eticesi 
bekleniyor. PlAn kararlaJbktan 
sonra bUyUk meydanlara, geaiJ 
caddelere aga~ dikilecektir. 

Universltede imtihanlar 
Oniveraitede imtihanlartn 20 

maytsta bafhyacait yaztlmtth· 
Haber aldtgtmlZa gore bu sene ec· 
nebi dili imtihanlan tedrisatm az 
yaptlmasmdan yaptlmtyacakllr. 

Ancak ii~te bir lisan derslerine de> 
va.m etmiyen talebe diier imti
hanlara ginnek haldunt kaybe
deceklerdir. 

- lktibu ve tetciime bakla mahfuzdur -

• · · Sanki bUyiik bir it yapayotmuf J A. B. - Ne kadar bobUrleswe ye-
gibi de bOburlc_niY._orl.. "d " 1 n ar ... 

- Nod.en) .•• 
~ A B. - lpiz deiill .. ' 

/ 
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11 Yakup Cemll Diqia Ye D&Sll ildtlrtlldtl 
1 

zede Belediye erkam, tehir meclisi nutuklara 
I! -=-- - - Muharrlrt II. R. - azalan Ye kalabahk bir cemaat 
Her halde sulh ihtiy~cmm izha
n , Hakk1 beye yap1lan bu teklif
ten ibaret degildi. Kim bilir da
ha kimlere soylenmi~, teklif edil
mi~ti? Esasen yalmz Hakka beyin 
sozlerile boyle b ir biikiim vermek 
te kafi ve dogru olamazd1. Bundan 
batka sulhii yalntz ecnebiler, diit
manlnr degil, arhk harpten hi~ bir 
fayda gormiyen hallum1z da sa
m imiyetle istiyordu. istanbula gel
digi giindenberi duydugu, kendi
sine etraftan soylenen sozler hep 
sul!1 tcmennilerine dair miitalea
lardJ. 

Vaziyet bu merkezde iken 
peknla bu cereyandan istifade 
eder, ve ittihat ve T erakki erka
nma kart• yiiksekten allp tutardt! . 
Bu diit.iincenin tesiri altmda Y a
kup Cemil bey kararmt verdi: 0, 
bu veziyeti kendi hesabma gor~ 
b ir silah olarak kullanacak, Enver 
pa' ay1, Talat beyi, biikumet ve 
merkezi umumiyi tehdit edecek, 
n ihayet onlnr da kendi kudretin
den, satvetinden iirkecekler, ona 
istedigi vazifeyi verecekler, riitb~ 
sini terfi ettireceklerdi! Oyle ya 
timdiye kadar hep onun tahsi c~ 
aaretinden, kudretinden iatifade 
etmemitler mi idi? Bu karan tat
bik etmek i~in de vakit kaybetme
ge hacet yoktu. Derhal harekete 
ge~meli ve tehditlere batlamah 
idi! Arhk tamamile em in olmut
tu; bir de fa tehdide batlar, sulh 
yapmak i~in hiikiimeti devirece
gini etrafa i"aa ederse hemen ken
disinden ~ekinecekler, «hakkt sii
kiit» i~in timdiye kadar istedigini 
fazlasile vere¢eklerdi! Bu muhak
kakh !.. 0 halde, bu karanndan 
evvela merkezi umumiyi halJ\cr
dar etmek li.z1mdt. 

"Yakup C!mil delirdi, 
nasihat edin !.. , 

Merkezi umumiye haber ver
mek demek biitiin ittihat ve Te
rakki tetkilatmm kendisine kar
fl alakasmt celbetmek demekti ki 
bu fikri etrafmda kendisine mii
zahir, taraftar bulacakh. Bu da 
maksadma vas•l olmak icrin ~ok 
kestirme bir yol ve miiessir bir ted
birdi.. 

Yakup Cemil bey bunun iizeri
ne kardeti Seyit Mebmet :beyi 
(yiizbatihktan miitekait timdi 
Bitlis tiitiin inhisan sabtk miidii
rii) ~ag1rd1 ve dedi ki: 

- ~imdi merkezi umumiye git, 
devletin bu harpten bir hayar gor
miyecegi muhakkak . .. Ben, sulhii 
miinferit yapmak i~in tetebbiis 
edecegim. Raz1 olmazlarsa hiikii
meti devirecegim! Cit, an lat. Ne
d iyeceklerini ogren, bana gel, 
aoyle! 

Agabeysinin bu kati sozleri kar
;1smda itiraz ve miitalea dinlete
~iyecegini anhyan Seyit Mehmet 
bey, Yakup Cemil beye hi~ bir 
cevap vermeksizin evden ~1kh ve 
_dogruca merkezi umumiye gitti. 

Seyit Mehmet bey, toplu bir 
... halde buldugu merkezi umumi 

azasma dedi ki: 
- Yakup delirdi!.. Abuk, .sa-

-buk bazt teyler soyliiyor .. (Sulhii 
miinferit) diyor .. Bu, boyle olmt
yacak.. Bunu ~agrnn, biraz nasi
hat edin!.. 

Seyit Mehmet beyin bu sozleri
n i he.yretle telakki eden muhatap-

Ian, hu miiracaattaki gizli mana 
ye maksad1 tamik etmek liizumu
nu hiuetmekle beraber, Seyit 
Mehmet beye: 

- Pekil 

Demekle iktifa ettiler. Y akup 
Cemil beyin ne kadar ta~km bir 
ruha malik oldugu bilinmekle be
raber, bu sozlerin onun lisanmda 
nastl yer buldugunu ogrenmek ih
tiyacmJ da tiddetle hissetmege 
batladtla.r. Her halde bu fikir, 
dogrudan dogruya onun diitiince 
ve hayalinin mahsulu degildi. Ya
kup Cemil beyin behemehal bir 
muhiti, kendisine bu kabil fikir
leri telkin edecek baz1 kimselerle 
mutlaka miinasebeti varda. 

Merkezi umumi, hiikumetin ta
kip ettigi ana siyasetine tezat tef· 
kil eden Seyit Mehmet beyin bu 
ihban iizerine yepyeni bir mevzu 
kar~1smda bulunuyordu. 0 halde 
bunu tahkik etmek, bu mesele et
rafmda metgul olmak laztmdt. 

¥.Y..Y. 

Sabancah Hakkt bey Roman
yadan istanbula dondiikten sonra 
aleyhindeki fiiphelerin arthgma 
ve a1k1 surette takip ve tarassut 
edildigine gore Romanyadaki kor
kularmm bir giin ~abp gelecegini 
ve her halde kendisinin imhasma 
gideceklerini takdir etmi,ti.. 

Hakk1 bey !oyle diitiiniiyordu: 
0 halde mademki kendisini mah
vedeceklerdi. 0, mahvedilmeden, 
ezilmeden evvel siyasi muartzla• 
nna kart• ayni silah1 kullanacak, 

hayahm kurtarmak i~in neye mii
tevakktfsa ona behemehal ba" vu
racakh .. Fakat bu miihim vaziyet
ten kurtulabilmek i~in bunu tek 
hatma batarabilemiyecegini tak
dir ediyordu .• 

Bunun ic;in, gene eskisi gibi, 
arkadaflarile beraber hareket et
mek laztmdt. Hakkt beyin ~imdi
ye kadar «lttihat ve Terakki» da
hilindeki faaliyetlerinde giivendi-

g"' i hera her ~ahthgi bir ~ok arka-' . daat vardt. Bu arkada,lar kendt-
ail; a.imdiye kadar her meselede . 
mutabtk kalmlflardt. Fakat bun-
lann miihim bir ktsmi tatrada bu
lunuyorlardi. Haldn bey, bu arka
daslannm her ve~hile ahlak ve 
ce;aretlerinden emindi. Ancak 
dogrudan dogruya dttihat ve Te
rakki» nin ba,mda bulunan eski 
arkada,lart aleyhinde giri,ecegi 
mukabil miicadele ve harekete, 
otedenberi kendiaile ~alt~an arka
das.lannm bilakaydii ,art i'tirak 
ed~bilmeleri mii,kiildii. <;unkii ni
bayet iktidar mevkiinden dii,iirii
le::ek olanlar, «ittihat ve Terakki» 
muhalifi bir hiikumet, bir fuka 
degil; bizzat ve dogrudan dogru
ya kendi f1rkalarma mensup ve 
umumi aiyaset hatlarmda biribir
lerinden ayrtlmtyan, fikir ve gaye 
birligile biribirlerine bagh olan 
tahsiyctlerdi. 

Binaenaleyh Hakkt beyin arka
da,Ianm kandumast, arkadatlart• 
m kendi fikirlerine yanathnnast 
i~in gayet dikkatli ve tedbirli bir 
aurette davranmasi laztmdt. Hak
kt bey, hiikiimet ve merkezi umu
miden gelen tehlikenin yalntz ken
di sahsma degil, hepsine ,.amil ol
duiunu biitiin arkadaflarma izah 
edecekti. 

~(Devamt var) 

bulunmu,, ve yirmi lki ~elenk 
gonderilmittir. Bu elim ziyadan 
dolaya· merbumeye rahmet diler, 
pederi Tevfik B~ye teessiirler ve 
taziyetlerimizi bildiririz. 

I BO 
Istanbul a Mayis t934 
( Ak§am kap:~m~ fiatleri) 

Esham ve Tahvllat 
lst. dahlli g6,50 t, B. Hamiline 
Kuponsuz 193S • Moessis 
istikraz1 93,- T. C. Merke:~; 

8,80 
98 .., 

(16520) _ 

FEYZiYE MEKTEPLERi 
Cemiyetl menfaattna 

Bu ak,am saat 9 da MELEK ainemasanda 

FEVKALADE BiR M0SAMERE 
Celile Enfs IIamm, DarOibedayiden Feriha 'l'evfik Hamm, Muammer bey vc 

~evkiye H. Tanburi Refik Bey ve refikas1 Hamm, Eduardo Bianco orke!'trast, 
Mnnir Nur~ttin Beyin hict gOrtllmtmlt tangola.n, ~rt muztkal Necip B. 
orkestrast ve sair bir t;ok numaralardan mnrekkep fevkalade bir mOsame:e. 

Hem eglenmek hem Maarife hizmet etmek 
Biletler 50 ve 100 kuruttur. Sinema gitesindeo araym1z. , 

"'nltnrk I 82,20 Bankasi 67,60 , 
II 81,80 Anadoluhlsse 27,96 1 Yarm ak1am SARA Y (Eski 61orya'da) --, .. 

• 
• Ill 81,80 Telefon 10,75 

Ynmessll I 68,G5 Terkos 19,25 

• 11 48,65 <;imento 12,35 

• 11! - l tt.ihat de~ir. 17,-
t~ BankaSl 

) 
8,80 ~ark • 1,25 

Para ( ~ek flatleri) 

Paris 12,06 Sofya GG,41 

Londra 610,50 Pra~ 19,12,22 

Nev York 80,07 
llerlin 202,26 
.Madrit &,82,30 

Milano 9,34 Belgrat 85,23.135 
At.ina 8S,il ,61 Zloti 4,21 ,90 
Cenevre 2,46,50 Pengo 9,98,46 
Brnks~l 3,41 Bukre!} 79,6~,25 

Amsterdam 1,17,40 MoskoYa. 10,87,50 

YENI NE$RIYAT 

i~ki du1mam gazete 
!fiki dO~mam gazetenin llayts saytsl 

({lkm1~t1r. lt;ki dll~manh~l ve aktl IHfz1s· 
s1hasma dair Prof. Dr. Faltrettin Kerim 
Beyin ve Aliye !ltza, Safiye Hllseyill 
H&mmlann ya.Zllan vardtr. 

-

BeyoGiunun en i1lek yerinde 
Terzi atelyesi, doktor, 
di1~i muayenehanesi ve 

ikametglh l~in 

Kiraltk daireler 
1stiklal caddesi ~·k Sinemas1 
kaq1smda 156 No. lstiklil 
apartamanmm 1 ve 3 numarab 
iki dairesi kirahkbr. Kap1c1ya 
miiracaat. 

Denizcilere ilin 
!stanbul dcnlz ticaret mndtlrlO~Onden: 

Istanbul TOrk Anooim Eleklirik ~ir· 
keti taraflndan Galata koprnsnnon 
Halit~ tnrafmda ve kOproye biti~ik olarak 
bir ucu Galatada l!ebmet. Ali paf?S. ham 
onnnden di~er ucu EminOnllnden gec;mek 
nzere deniz al t.ma bir elekti rik kablosu 
dO~enecektir. 

Bu kablo 8 1 6 1 934 tarihinden itiba· 
ren kablo dubas1 tarafnulan on be{' glln 
zarfmda seyri~efere mani te~kil etme
mek Ozere kona~~~ ve lluba ka.blo do
~eyen gemilero mahsus ahimelleri ta~t· 
yaca~t denizeilero ilcin olunur. (l6f87) 

TUrkiye Sigortacalar 
Dairei Merkeziyesinden : 

Sigorla ocretlerinin tene~uln ve TJllr· 
kiyede icrayt sanat eden SJgorta ~lrl:et· 
Iermin pek bnyok zararlara ugramalan 
ha-.:ebile, mezkilr ~.irketloriu m llllUr, 
mnmes~11 ve umumi acentaian tarafm· 
dan mtltteftkan itUhaz ve mtldtlriyeti 
umumiyclerinco tas vip edilon karar mu· 
cibince 1 Kimunusani 193i tarihin<len 
itibare~, baz1 acentalarm dellal ve mil· 
tevass1Uarm, hilaft nizam olarak mn~te· 
rilcrden baZllanna her ne fiekilde olursa 
olsun \'Crmekle olduklan komisyon, 
iskonto ve ikramiyelerin bundan bOyle 
verilmcsinin meuedilml~ oldugu yeniden 
ro uhterem halkm nazan tttllatna arz 
oluuur. Diger cihet.ten, lktlsat Vekalcti 
celilesince mu~addak tarifede yazth 
ocretlerlo tarife talimatmm mecburinl
ittiba. oldul;unu ve hiliifmda. hareket 
edenlere olbaptaki hQkQmlerin tatbik 
ktltnaca(;tm hat1rlatmz. ElhasJl sigorta lara 
her no ~ekildc olursa olsun tenzilat ya· 
p1lmas1 katiyen memnudur. 

EDUARDO BiANCO idaresindeki ARJAHTiH RoViiSiiNiiN 
Yeni programt ve 1929 Tiirkiye guzellik krali~esi FERlHA 
HANIM her aeansta bir ka~ !larka taganni edecektir. 

Sinemada: VILMA LBANKY-LOUIS TRENCKER ve VICTOR 
V ARlO NY tarafmdao temsil edilmi~ 

VATA ~ DA$ SiLiH BA$1 :h 
<;ok giizel ve kahramanhk filmi. (16519). 

istanbul ithalat giimriigii 
mii:diirlilgiinden: 

Adet 
20 
2 

Kap 
Bag 
s. 

M. 
N 

SP 

No. 
1/20 
680/1 

K. 
1028 
186 

Gr. 
00 
00 

Cinsi E~ya 
Cilas1z bakar tel 
Demir ~orap ~i~i 

DLV 
Yukarda yazala iki kalem mal artbrma ile 16/5/934 ~ar~amba 

giinu saat 14 de sablacagandan isteklilerio o gfin Istanbul lthalat 
giimriigiinde 6 No. Sab§ Anbannda haz1r bulunmalan ilan olunur. 

• (2008) 

Edirnede miihim gOre§ 
mDsabakalan 

Edirnenin tarihi olan K1rkpmar 
pehlivan giiretleri himayeietfal ce
miyeti menfaatine olarak bu sene 
Sarayi~inde mayum 9, 10, 11 inci 
giinleri hayvan ahm ve sabmile 
birlikte yap1lacakhr. 

t,hu giiret miisabakalarmda 
desteye 25, ortaya 75, bat altma 
150, ve ba,a 250 lira gibi miihim 
miikafatlar verilecektir. Aynca 
serbest giire,ler i~in de ikramiye
ler vard1r. 

M. Oumerg yeni bir nutuk 
siiyliyecek 

Paris, 7 (A.A.) - Eko do pari 
gazetesi M. Dumerg'in parlemento 
a~1lmadan evvel, 15 mayasta yeni 
blr nuluk soyliyecegini ve bu 
nutukta hUkumet tarafmdao tim
diye kadar yap1lan icraatla hn
kiimet ve parlementonun milli kal
ktnma meselesinde yapmasa laz1m 
gelen yeni i~lerden babsedecegini 
bildirmektedir. --- --
Matbuat umum miidilrliigunun 

. yeni tevkilltl 
Ankara 6 - Dahiliye enciime· 

ni bugiinkii i~tima1nda matbuala
rm toplanmasl hakkmdaki layi-

hayl miizakere etmi,tir. Enciimen 
dahiliye, hariciye vekillerinin hu
zurile matbuat umum miidiirliigii 

tetkilahna ait layihanm miizake· 
resini bitirmi,, layihayt biit~e en
ciimenine vermittir. . · 

· Kuzu panayrn 
<;ankm 6 ( A. A. ) - Maytsan 

onbe~inde Osmancakta kuzu pa
nayut a~lacakbr. Panaytr 19 
may1sa kadar devam edecektir. 

Panayarda hayvan :ve yerli mah
aul ahm sabm1 yap1lacakhr. 
pehlivan gure~leri ve muhtelif 
eglenceler tertip e1ilmi§lir. 

II ;. 
Bu per~embe matineleden itibarcn 

iPEK SiNEMASINDA 

6ece yar1s1 kiObii 

' 

Londra'nm eararengiz gece 
hayahm musavver gorUimemi~ 

biiyiik film. 

Oynayan: 

CLIVE BROOI( 
Fiatlar: 30 - 40,50 kuru¥ 

(16517) I 

·r $iK Sinema 
I R ~evsimin en gilzel ~heseri 

BEYAZ RAHiBE 
CLARK GABLF. ve HELEN HAYES I 

tarafindan J 
A~k- lhtiras ve $iir filmi . 

,16499) 

Bu Cuma giinii ---.~ 
Ortakoy tepesinde kain eski 

KAPTARPA'A 
KO,KtiNDE 

mevcut mobilyalar, gomn~ takunlan, 
asan uefisc, bil.Jlolar, l1altlar ve sa· 
ireye ait favkaiMe sall~la l•ulunu· 
nm~ . .Fazla ta fsHat i':in 41221 nu· 

maraya telefon ediniz. 
(t6St6) I 

Romanya krahna suikastl haber 
veren zabit iildUrUidO : 

Bul~:re!l 5 {Patris) - Romanya 
krala Karola kar~1 abiren tertip 

edilen suikasb haber vermi~ ve 
bu gizli §ebekenin reisi miralay 
Prokop ile on iki arkada§mto 
yakalanmasm1 temin etmi~ olan 
mlilazimi evvel Tano, Transilvan• 
yada Trauzemberg ~ehrinde, me~

bul ,ah1slar tarafaodan tabanca 
ile oldiirulmiittiir. 

Katiller yak.r:~lanamam1~br. Ci• 
nayet, tamamile siyasi bir inti
kam mahsuliidiir. 
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GtJNVN MESELELERI . 

• Riikii$ Han1mlar 
Szvasa amele 

akrnz var 
Moskova roma
tizma kongresi 

Sovyet hukumetlnln 
sulhu kuvvetlendirmek 

i~ln te,ebbUslerl ,.•••• Yazan: Sermet Muhtar- Tefrika No. tta ••••~' 

l~rzurum hattlnJn in~aab Akil Muhtar bey de miihim 
faaliyetle devam ediyor bir rapor okudu 

S1vas 6 (Hususi) - Coktanheri 
fena giden havalar1n diin birden· 
bire giizelletmesi bakimiyeti mil· 
~iye ve ~ocuk bayrammm fevkali.· 
de bir surette tesidine vesile ol· 
mu,tur. 

S1 vas • Erzurum yolunun ~ kls
nu iizerindeki faaliyet bu sene S1· 
~asa bir amele akmt celbetmiflir. 
lyi yevmiye alan bu amelenin yal· 
hlz bir ~ikayetleri vard1r: 0 da 
yevmiyeleri ay nihayetinde veril· 
diginden zaruri ihtiya~larnu pu· 
suln mukabilinde miinhasuan fir
l<etin bakkaliyesinden alabilmele
:ridir. O~iincii k1s1m dahilinde olan 
Karahisar koyiinde diikkan a~ak 
istiyen S1vas e1nafma ikametgah 
verilmemistir. - . 

Bu sene ikma1i diitiiniilen bug· 
C:lay silosunun intasma da hum
malt bir faaliyetle devam edilmek· 
:tedir. S1vas bugdaymm ziraat mii· 
fetti~lerince ynp1lan muayene ne· 
ticesinde birinciligi kazanmast son 
ii~ Riin zarfmda buradan Samsun 
tarikile Karsa tohumluk yetmif do
kuz vagon sevkine amil olmu,.tur. 

Bu sene havalar iyi gittiginden 
bugday mahsulii ~ok iyi olacakbr, 
yalmz Ziraat bankasmm miibayaatt 
bu sene fiatleri biraz daba yiiksel· 
terek yapmasa menfaati umumiye 
iktizasmdandu. ~iinkii ge~en sene 
tanesi bir kuru,a olan yumurta bu 
sene on parayadtr. Bu suretle miis
tahsilin elinde nakte tahvil etmek 
suretile vergilerini Odeme ve istih· 
Iak vas1tas1 olarak yaln1z bugday 
kalmaktad1r. 

Moskova 7 (A.A.) - Beynel· 
milel romatizma kongresi tiirk 
pr:ofesorii Akil Muhtar heyin ro
mati:mnantn 11alislatla tedavisi 

hakkmdaki raporunu dinlemittir. 
3 may1sta a~alan kongreye 600 

murahhas ittirak etmektedir. 
S1hhat :halk k~miseri M. Ka· 

minski kongreyi a~rak Sovyet 
ihiikumetinin Moskovada konjp'e 
~erefine lbir daimi romatizma 
miizesi ve ~ocuklar i~in bir sana· 
toryom ihda11na, Kafkasyada hir 
klinik .a~maia ve en iyi roma• 
tizma ilac1 i~in beheri 1000 J"Ub.. 
lelik iki beyn1milel miikafat ver· 
mege karar ver<ligini bildinnittir. 

Miiteakiben Sovyet alimleri 
soz almrflard1r. M. Kogan Sov
yet Rusyada romatizma ile mii· 
cadele i ~in tatbik edilen usuller 
hakkmda izahat vermi~tir. 

Proferor Gelman rnakine ima· 
lahnda ~ah~anlar arasmdaki ro
matizm.ll hakkmda bir rapor oku
mu,tur. 

Alman profeaorii Plat roma· 
tizmanm maden ve nakliyat 
amelesi arasmda soiald1gmt ko
laylafhran ~htma ,artlan hak
kmda beyanatta ibulunmu~tur. 

Miizakereye bir~ok alimler ve 
bu arada Holandah alim Van 
Bremen iftirak ebnitlerdir. 

Kongre azast ·bugi!Jn Mosko\'a 
ltastanelerile ilmi ara,hrma ens
titiilerini ve Stalin ~tomobil fab. 
rikasmt gezecekler, fabrikadaki 
~alt,ma teraiti ve ameleye tatbik 
edilen t&bbi ibtimamlar hakktn· 
da mal~at alacaklardtr. 

Kongrenin kapan~f toplantisi 
1bu akp.m Stalin otomobil fabri· 
kastmn han evinde yaptlacakbr. 

lspartada ewlenme vakalarr 
Isparta, 7 (A.A.) - Merkez 

l<azada 932 senesinde 280, 933 de 
259 ve 934 de ydm ilk dort aymda 
81 ~ift evlenmi~tir. Merkezde 

Bu sene k1smen de pancar ze
riyah olmuttur. Yalmz bu zeriyata 
ge~ bat.land•imdan teker fabrika· 
smm fen memuru Ahmet beyin 
~nhsi te,cbbi.isi.i sayesinde ekilit 
miktar1 ancak bir ka~ yiiz doniimii 
bulmuttur. 1 4649 bekar erk ek vard1r. 

Feci bir cinayet 
Tarlalara hayvan salmak 

yiiziinden bir adam 
olduriildu 

Kepsiit nahiyesinin ~eremekler 
koyiinde feci bir cinayet olmu,tur. 
~eremekler koyiinde hayvanlartm 
'fUnun, bunun tarlalannda otlat· 
makla maruf iki kardef vard1r. 

Ali ve Emin isminde olan bu iki 
karde,e, ayni koyden Ibrahim oglu 
Mustafa, ],ahvede: 

- Yahu Ali .• Hayvanlarml ,u. 
imn bunun tarlasma salmasan iyi 
olur!. demek istemi,, fakat ters 
bir cevap alm•tllr. 

Bu yetmiyormuf gibi Ali, karde· 
.i Emin ile birlikte Mustafay1 fena 
halde dovmege batlamlf ve neti· 
cede Mustafa tabancas1m sekerek 
Emini ag1r surette yaralamlf.br. 

Emin derhal Babkesir hastane
~ine kaldmlmtf, fakat ald1g1 yara· 
dan iki giin sonra olmiittiir. 

Katil Mustafa firar etmit ve he-
' ni.iz tutulmam•tbr. 

Nisanda evlenenler 
Nisan aya i~inde hmir evlenme 

dairesine 109 ~ift evlenmek iizere 
tniiracaatta butunmu1, bunlar10 
76 smm nikahlan kay•lm•~t1r. 

25 ~iftia muamelesi ikmal edil· 
lllemi~tir. 

Sar havzas1 
Franstzlar halk1n reyine 

miiracaa tta israr ediyorlar 
Paris 7 - lnransigeant gaze

tesi Sar havzast hakkmda yazdtgt 
bir makalede di}'or ki: 

«Beynelmilel ihtilaflardan mut
lak surette i~tinap etmek istiyoruz. 
Fa kat beynelmi\el muahedelerin 
ruh ve miieddalart ile tatbik edildi
gini gormek hususundaki azmimizi 
de goslermek isteriz. 

San hi~ bir vakit bize ait olarak 
telikki etmedik ve hunun i~indir 
ki Almanya ile dogrudan dojruya 
yapbi"lmtz miizakerelerde M. Hit
ler bizden Sann balkm reyine mii
racaat edibneksizin derhal terkini 
istedigi vakit bu arzuyu isaf ede
medik. Sar ne Almanyaya, ne de 
Fransaya aittir. Bu topraklar Mil· 
letler cemiyetinin mandas1 altm-
dadlr.» _ __( 

Artvinde tOtDn sat111 
Artvin 7 (A.A.) - Artvin ve 

civarman 933 senesi tUttin mahsulu 
sekiz yliz bin kiloyu bulmuttur. 
Renk ve kokusu itibarile .Ohret 
bulan Artvin tfitftniinfin yUz bia 
kilosunu Sovyet biikiimeti mUba· 
yaa etmek Uzere Artvinli bir 
tUccarla mukavele yapmithr. 

Mukavelename Tiflisto tasdik 
edildikten sonra miibayaa batla· 
yacakbr. 

Sovyet h iik\uneti 'Avrupanm (l&r· 
kmde. sulhU kuv'Vetlendirmek i9in Clur
rnadan <;ah~.yor. Biitiin kom~ularile hi
r er n<.Lerni ~ec.av'i.iz miealu akdcttikten 
fl()nra Almanya ile de mi.inasobatml is
lah etmek ic;in bir t~obbiistc bulun· 
muttur. 
G~ende yazdtgimiz ve~ile Sovyet 

hiikumetj, her l>iri esk.i Rusyantn hirer 
v.ilayeti olup umumi barpten sonra 
<iort miistakil hiikSmet ~lini alan Bal
tt.k hiikumetlerinin istiklal ve tama
miyetlenine mU,terdcen riayet edilece· 
i"dne dair bir protokolu.n imzua ic;in 
Almanyaya teklifte bulunmuftur. Sov
yet hi.ikumeti bu biiyiik protoko· 
lun iki hiikumet nra.stndaki miinasebati 
lkuvvetlendireeegini bildinni~i. 

Almanya bu teklifi kabul etme· 
rni, tir. Alman kabinesi, Balttk aevlet
leri tarafmdan bir talep olmakssZJn 
isiklallerinin haric;teki hiiyiik. devletler 
tarafmdan taahhiit edilmesini bir hi
.rnaye ~eklinde telakki edeceklerini ileri 
siirmii~. esa.sen boyle bir ~eye liiZ'!m 
olmadtgmt bildinnistir. 

Sovyet ihi.ikumeti Almanya(Ya yeni 
bir nota vermi~tir. Bu notada Alf'!lan
y antn otirazlanntn kanaat verici olma· 
.chgs nnlattldtktan sonra iki devletin mli· 
nasebatml iyil~tirecek yollan bizzat 
Almo.nynnm gostermesi istcnmittir. 

Almanyantn bu son notaya vereeegi 
cevap hcniiz malum degildir. Sovyet 
ht:kumetinin gosterdigi sulh arzusu kar· 
~tsmda Almanya yaptlan t~bbiisii 

kolayca ret edemiyecektir. Maamafih 
bir anla~a ihtimali zaytfttr. 

Sovye~ hiikumetile Almanya arasm· 
da bir anla,mn yaptltrsa Avrupada .sulb 
~ok kuvvetl.enmit~ olacaktu. 

Tro~klyi bekllyenler 

Tro~kl elAn Fransadad1r. Fra~· 
sadan ne zaman hareket edecegi 
ve nereye gidecegi hentiz belli 
degildir. Fakat bu defa kendisi 
nezaret albnda bulunduruluyor. 
Resmimizde goriildiigii 2ibi, otur• 
dugu binanm 5ofinde daima iki 
polis nobet beklemektedir. 

Leh hariciye naz1rt BDkrete 
gidiyor 

Vartova 6 (A.A.) - M. Beck 
M. Titulesconun 1933 seneai tet
rinievvelinde Vart-ovaya yapmlf 
oldugu ziyareti iade i~in 8 may11ta 
Biikrete gidecek ve 10 mayts ta· 
:rihinde tesit edilecek Romanya 
milli bayrammda hazar buluna· 
cakhr. 

Yeni bir Rayrtbank binas1 
yapllayor 

Berlin 6 (A.A.) -Doktor ~aht, 
biitiin hiikumet erkant haz1r ol
dugu halde Raytbankln yeni. bi· 
nastntn ilk temel tattnt koymuttur. 

Fa kat o giin, bu banyoya key· 
femattefak girmiyecekler. Ca· 
Yidan, ( Je eai• toed) mecmuasm· 
da, methur Lina Cavalierinin her 
giin siit banyosu yaphgt, viicudu· 
nun taravet ve lraicheuriinii bu 
suretle muhafaza ettigini okumuf 
ye mim koymut-

Evveli. yanm saat kadar siit 
banyosunda kalacaklar... Hem 
naa1l sit? Malfuna, Kanltcanm sii· 
dile yoiurdu uzerine diinyada 
yar mt? 

Banyodan ~tkar ~tkmaz, giil su
yile bir friksiyon; sonra, krema 
kadar yumutamt" o nermin vii
cutla tuvalet. 

Yiizlerine, evvela hafif bir ta· 
bak badem yagt; iistiine, ince tiil· 
bentten elenmif, ni,asta ile karl• 
t•k pirin~ unu. 

Katlannda kumral rastlklar; 
gozlerinde kuyruklu siirmeler; 
yanaklarmda gelincikten pembe· 
likler ve pi.iskiinne benler. 

Sonra, bol bol ~i~ek sulari, giil· 
yaglan, kalomis yaglan; yani tu· 
valetin biitiin levaziml, tarz1 ta· 
mamile yerli. 

Banyodan ~:khktan sonra bat
hyan bu metgaleler, bir saat siire· 
cek ve tam bette bitecek. 

Y arlin saat ta giyin~e, kuf.an· 
ma. 

Elbiselerin ~ark tarzmda olaca· 
gmt yukanda soylemittik. ~ah ka
bndaki eski sand1klarda, pamuk 
bezi hili.li gomleklerin, Hama ve 
$am kumatlarmm, Bosna ve Bur· 
aa biiriimciiklerinin, Acero ve Bu· 
hara sallarmm, k.Iaptanh cama· • 
'danlarm, sumah ~epkenlerin, sa· 
vay1h talvarlarm, pullu terlikle
rin envat tiimen tiimen. 

K1lpranga hale gelindikten son
ra, ~eyrek lira dizileri sa~lara do· 
lanacak; betibir arada kolyel,er 
boyunlara astlacak; borotlar, kii· 
peler taktlack; Halep, Erzurum i'-i 
altm bilezikler kollara ge~iri· 

lecek. 
Ve, (Selamiinaleykiim!. . . Ak-

~aml terif! .. ) diyerek Mosyo Mor· 
retnin kar~1sma !rtlulacak. 

.................................... 
Saat alafranga dordii ~eyrek 

ge~iyordu. y ahda oyle bir faaliyet 

ki deme gitsin. 
Kii~iik hantmlar siit banyosun· 

"da; pafa dayt mutfakla kiter ara· 
smda; ~hlevent bantmla maiyeti 
de, kii~iik odada ~enede. Dordii 
de, hiddet ve buhrandan ah al, 

moru mor. 
Hanunefendinin gene ~arpmh· 

lar1 ayaklanmtf, Geysuyu yanma 
alarak kendini odasma atmt,ll. 
Ebriikeman hamma da bir ag1rhk 
basmtf, o da yukar1 ~aktp yatagma 
uzanm1atl. Zeynep hanam, gene , 
pencere oniinde, sigarayl sigara· 
dan yaluyordu. 

Kartadan bir sandal goziine iii-
air ilismez: 
' __:. Hoppala! diye bir sayha ko-
parda ve bir perendeyi miiteakip 

atai•ya fuladt. 
Daniyal beyle Kamer harum gel-

miyorlar m1? 
~imdi gel de pirincin tatmi ay1k· 

Ia .. . Adamcagazla hatuna ne de
necek?. 

Yabnm i~i biribirine gsrayor; 
herkes hazuhkta, telatta. Kad1· 
mnm yahut tazenin hastahgmdan 
dem vurarak savmamn imkan1 
yok. 

Pata "dayi frenk ahbaplarmdan 
birine ziyafe veriyor; yahst kii· 
~i.ik oldugu i~in burada yaptyor 

...... 

deae )"usuf bey de, bu~ne bugiiD 
evin damad1. Kendiainin bu ziya· 
fete ~agntlmad•ima ktzmaz m1? 
Haydi onu da hirakalUD. Buraya 
kadar geldikten sonra kuyruguna 
bakhra bakbra yollanar m1? 

Zeynep han1m, damat beyle 
klavuz hammt, kii~iik odaya sok· 
muf, diyecegini de taflnDtfll. 

Daniyal bey: 
- Maalesef bugiin de muhte

rem paf& day1mtza devlethanele
rinde bulamadtm; Kamer han~m 
ablamtza refakat mecburiyetinde 
kaldtm. Omitvar1m ki velinimetim 
hammefendimizle bugiin miiter· 
ref olacag1m; hakipaylanna yiiz 
siirmek saadetinden mabrum kal
mJyacag•m! yollu teraneler sua· 
hyordu. 

Damat beyin viirudu haberini 
alan bi~are kaymvalide, miithit 
hafakanlar ge~iriyor, oliim terleri 
dokiiyordu. 

Adamcagtz ne olacak? ne deni· 
lip savulacak?. 

Saat alhyi bet ge~iyor. 
Cavidan hamm, bir ayna karti· 

smda, bir yan pencerede mekik 
dokumada, pafa dayt, konyak yu· 
varhya yuvarhya merdiven inip 
~Ikmada, ~ehlevent hantmefendi, 
karyolasmda kalbini uiutturmada, 
Zeynep te Yusuf beyle Kamer ha· 
mma iltifatlar yagdtrmada idi. 
Geysu ile Ebriikeman hantmlar, 
bah~e kapiSma naztr kafeslerden 
birinin arkastnda, buyuracak 
frenk misafiri beklemede idiler. 

Zeynep hanam, karu1 vermif, 
her teYi goze almtfh. Yusuf beye: 

- Bu aktam paJ&mlZtn hahrh, 
yafh bir rayaya ziyafeti var. Or· 
tah)c dandinide, herkes metgul. 
Biraz daha bekleyiniz goziim; mi· 
safir gelince siz de yanma ~·karst· 
.ntz; pafa daym1z1 da, han1mmaz1 
da goriirsiiniiz! demi,.ti. 

Tam alhyt cteyrek g~e, kar,t· 
dan bir sandal daha; nihayet Mos· 
yo Paul Morret arztdidar etti. 

0 anda, evin i~inde bir curcuna 
koptu. Ko'u'malar, st~rapnalar, 
bagtrttmalar ... 

Sazendeler gelmif, biitiin terti· 
hal ikmal edilmif, her f.CY alesta 
vaziyete sokulmu,tu. 

Ktrmtzt fesli, klaptan camadan· 
h, bol talvarh utaklar rthttma kot· 
tu. Papazt hotozlu, dortpefti en 
tarili, sari ~edikli cariyeler lath· 
ga dizildi; pa.,a dayt, strmah pafa 
setresini giyip, hastrh fesini bas1p 
antre kaptsma segirtti. 

Cavidanla Navidan, iist sofada, 
1l1k sevin~ terleri dokuyorlar, tatlt 
~arpmhlar ge~iriyorlardt. 

Mosyo Morret sanki profesyonel 
bir atletmi,. Sandal r1httma yak· 
la,uken, ii~ metre mesafeden oyle 
bir st~rayt~ st~radt ki degme cam• 
baz bu kadar atlar. 

Aga efendiler derhal yerle be
raber temennaha vardtlar ve mi· 
safirin koluna girdiler. R1httmdan 
tat merdivene kadar serilmit olan 
hahlarm iizerinden aitr agtr yii· 

riittiiler. 
Kaptda bekliyen Efdal pafa, 

kandilli temennalari miiteakip 
bazretin kolunu kavradt; orta ka· 
ta ~tkardl; salona soktu ve baf se· 
dire ge~irdi. 

Koridor kaptsmdan bakan Ca· 
vidanla Navidan, bunca y1lhk me,... 
hur romancmm hu kadar genet, bu 
kadar yakt,tkh, bu kadar giirbiiz 
olduguna §&aa kalmttlardt. 

(Arkast var). 



Sahife & 

Ilkbahar 
Dikkat edilmesi laz1m 

gelen noktalar 

.. 1, bitti, bahar geldi diye her· 
kes sevinerek geni~ nefes ahr. Fa· 
kat tabiatin garip bir cilvesi ola
rak ilkbahar herkesi sarsar, vii· 
cuttaki rahatsazhklar meydana ~~
kar, mevcut mide, hagusak, roma
tizma gibi hastahklar niikseder. 

T abiatte her ~ey ye~illendigi, fi
lizlendigi gibi bir ~ok kimselerin 
bu mevsim yiiziinde ~nesinde, 

burnunda kii~iik sivilceler, viicu
dunda ~tbanlar goriiniir. Bunlann 
hepsine sebep mevsim degi~mesi 
ve bahard·~ 

ilkhaharda dikkat edilecek nok
talar sunJn .. dJr: . 

1 - Hafif ve taze yemekler ye· 
mek. 

2 - Kant temizlemek. 
3 - F azla uyumak. 
4 - T emiz ve hoi hava almak. 
Hafif yemek az yemek degildir. 

Yenilecek yemeklerin hazmt hafif 
olmahdt!". Bu mevsim bilhassa su· 
cuklar, pashrmalar, salamuralar 
konserveler muztrdir. Miimkiin 
oldugu kadar et yemeklerini azalt
mak, zeytin yagh yemeklerden is-
tifade etmek hoi marul, yetil sa
lata yemek laztmd1r. Bunlar kani 
gayet iyi temizler. 

Her gece en atail sekiz dokuz 
saat uywnaga gayret etmeli. Mev- ' 
sim icabt ve hava tebeddiillerinden 
yorulan viicut bu istirahate muh
ta~br. 

Temiz hava almak i~in ktralar, 
deniz kenarma gitmeli> a~tk ha· 
vada uzun gezintiler yapmah. 

Haftada bir tatil giiniinde gii
ne{.ten, temiz havadan istifade et
rneli. A~1k havada derin nefesler 
alarak cigerlere bir haftahk sthhat 
ithal etmelidir. 

Galeta pastast 
350 gram ince teket', 250 gram 

doviilmiit elekten g~~irilmif. toz 
halinde galeta, 200 gram makine
den ge~mit hadem, 40 gram tar
~JD, yar1m kahve ka~1g1 toz karan· 
fil, IS yumurta, rendelenmi' bir 
limon kahugu ahmz. 

Yumurtalann sans1 telle vuru1-
duktan sonra i~ine s1ra ile ,eker, 
badem, karanfil, tar~In limon ka· 
bugu ahhp yanm saat kadar VU• 

rulmah. Galeta tozu ilave ile ka· 
r1~hktan sonra en nihayet diger 
bir kapta kopiirtiilmiit- yumurta 
aklan ilave edilerek bir iki defa 
kanfbrdtktan sonra derhal yag
lanml!f tepsiye dokiiliip fu1nda pi· 
~;irmeli. . 

Pirelere kar11 
T oz, toprak, ve dolayiSile pire 

mevsimi geldi. Evlerde pirelerden 
kurtulmak i~in yerleri sikstk sil
dirmek, ba~.hca ~aredir. Su i~eri
&ine sirke atmak faydahdtr. 

Bazt yerlerde pireler yataklara 
kadar girer. 0 zaman her giin ,a .. 
te, yorgan ~ar,aflarmJ ~1kanp silk· 
mek laztmdtr. Karyola somyesi 
ile ,ilte arasma nane yapraklan 
konulursa, pireler yataktan ka· 
~arlar. 

Pireler nane kokusundan hos· . 
lanmadtklan i~in kollar ve ba· 
caklar nane ruhu damlablrnif su 
ile Ylkantrsa pire tstrmaamdan 
kurtulmak kahil olur. 

Giindiiz salon, gece yatak odas1 
. 

Resimde goriilen oda, giin'diiz 

salon, gece yatak odast olarak 
kullamlmaktadtr. 

Evin yahut aparhmanin biiyiik 

bir odast hu suretle az etya ile tef· 
ria ediliyor. . 

Birinci resimde odanin giindiiz· 

liik hali, salon gibi kullantlmast 

goriilmektedir. Odadaki kanape 
koltuklardan maada hir divan ve 

bir dolap vard1r. 
Divamn etraf1 ve yamndaki ki-

tap konulan etajer, 'dolap gibi kir
mlZI lake boya ile boyanmtthr. 

Divan giindiizun ortiiliidii.r, iize
rinde bir ~ok yashklar vard1r. Ge· 
ce ortiisii kalkmca miikemmel ya· 
tak olmaktadtr. Dolabm yiiksek
ligi fazla olmadt.g1 i~in iizerine 
vazo konulabilmektedir. 

Jkinci resimde dolabm i~i gorii· 
niiyor. Kapaklann i~ taraf1 ayua~ 
d1r. Dolap u~ kuma ayriim•tb..r. 
Bir tarafma elbiaeler asllmlfhr. 
Altmdaki aiirmeye ayakkab1lari 

)[onuluyor, tiiger JOsimdaki sur
meier ve raflar ~amaf.tr i~indir. 

:Vstiindeki rafta fapkalar duruyor. 

Siirmelerin yanmda tuvalet ma

aasl vazifesini goren bir ayna ve 

masa ile aiirme var. Ayna iizerin .. 
deki elektrik lambas1 tuvalet ya· 

parken iyi Iftk verir, masa iizerin· 

de l.ivanta, pudra tite ve kutulari 
durur. Alttaki botlukta dolap ka

panlrken, masa onunde goriilen 
sandalya yerlettirilmektedir. 

~ama§Ir tak1m1 modelleri 

Cama~tr taktmlari, elbiseler gi· 
bi ekseriyetle biye kumattan ya• 

p1lmaktadtr. Gece gomleklerinin 

beli s1k1, ve kutakh, kollar1 da el

hise kollarma benzemektedir. 

Eteklerinin bol olmast i~in aynca 

bi~imli par~alar konmu,tur. 

Kan1 tazelemek ioin kolay bir ill~ 
Kii~iik tanelerden, aivilceler

den, ekzemadan, kan ~lhanlarin
dan muztarip olanlara kam temiz.. 
liyen basit bir ila~: 

Bir Litre yani dort bardak au 
i~ine hir avu~ tere atarak kaynat· 
malt. Soguduktan sonra siizmeli. 
Sabah a~ karmna bir bardak bu 
sudan i~eli. Y emeklerde de bu 
suyu kullanmah. 

Her sabah hu ila~ hazirlanip 
yirmi bir gun bona devam edilirse 
kan tamamil~ ~emiz}e!lirmit-

~ 

; 

1 - A~ili mavi krep dotinden 
yapllan bu talom sadakor, rengi 
dantelle aiislenmittir. Kum&fl biye 
olarak kullamlmlftlr. 

2 - Nil rengi krep dopn taktm. 
Pemhe krep dotinden biye ile aiia
lenmit, ve pembe noktalar itlen
mittir. Giindiiz ve gece gomlekle· 

Yaprlmast kolay bir gazoz 
~azoz aevenler i~in evde yaptl· 

mas1 kolay bir gazoz tarif edecegiz. 
Bir litrelik, ap1 kendinden ka-

Pakh, bira titcsi almah. l~eriaini 
aoiuk au ile doldurmah. Bir ~orba 
kattil ince toz teker, dort gram 
bikarbonat, bir katlk limon auyu, 
dort gram asit tartrik ve bir iki 
damla ~i~ek suyu ilive etmeli, ka
pagtm s1k1 stk1 kapainab. 

Bet dakika i~inde iki ii~ defa: 
tif.eyi sallamab, gazoz olmuttur, 
i~ileh_ilir. 

rinin eteklerine klot par~lar kon~ 
muttur. 

3 - Pembe krep dotin taktm. 
Gomlek eteklerine biiyiik klos. • 
par~alar konmuttur. Gece gomle-
ginin yakayt andtran dantelden 
par~aSl vard1r. Giindiiz gomlegi de 
ayni dantelle siislenmittir. 

Sogan ve sarmrsak kokusu 
Taze sogan ve samusak yeni

len aylarda bulunuyoruz. Bir~ok 

kimseler, kokusunun fenahgiDi 

lliitiinerek soian ve aarmtsak ye
mekten vazge~iyorlar. 

Aitzda sogan ve sarmtaak ko· 
kusu kalmamas1 i~in iptida agz1 

yuuyarak ditleri f1r~alamah, aon· 
ra agtza ya hir par~a elma veya 

maydanoz, yahut anason, yahut 

ta khpyon taneai alarak ~ignemeli. 

Koku az zamanda kaybolur. 

Havagaz1 
Sarfiyab azaltmak i~in 

ne yapmahdu? 

Havagaz1 ile yemek pitirildigi 
vakit, gaz ocaklan ~ok temiz tutu• 
!ursa havagaz1 az sarfedilir. ~ 

Y emek piterken dokiilen su, ta• 
tan siit ve diger baz1 ~eyler ocalt
lart paslattr ve hkar. Ocak yaktl• 
d1g1 vakit musluktan hoi ~1h:an 
gaz ttkah deliklerden ge~rniyerek 
az yanar. . 

Ayda bir defa ocaklan bozmah, 
deliklerini igne ile temizliyerek 
a~mah ve boJ potash su i~indc yt
kamah, giizelce kurulad1ktan son· 
ra sobactlarda sahlan ve soba ho· 
rularm1 cilalamak i~in kullamlan 
siyah cila ile cilalamahdtr • 

Ocaklar emaye ise ayni tarzda 
potash su ile yJkad1ktan sonra ku
rulamah ve bir fanile par~asile 
parlatmahdtr. ..., 

Tahta kurularma kar§t 
Y az1n rahats1z eden tahta biti• 

nin oniinii almak i~in ,imdideni 
yataklan, somyeleri temiz1emek 

laztmd•r. "' -
350 gr. ispirto i~erisine 15 gr. 

terebentin ruhu, 10 gr. kafuru, 5 
gr. sublime kantllrarak filit atma• ' 
ga kullamlan tulumbalarla bu iii· 
c1 yatak ve aomyelerin her taraft• 
na, kotelerine stkmah. \ 

Bu ila~ tahta kurulanm ve yu.~ 
murta}ariDI oldiirdiigii j~in az Z .. 
manda yataklar temizlenir. • 

I MD,kDIIere cevap I 
Sa~lar ve dudaklardaki lunar .rJ 

M. K. Mediha hamma: - , 

I - Sa!rlanmzm ktvudk olmasJ ic;;ill 
berberd.e ondiilasyon yaptlrmaktan 
ba~a ~are yoktur. 1 

2 - Oudaklanntz iizerindeki kti.
Jan hafif okaijenli su ile her giin yl• 
kayarak renklerini ac;.ar ve kurtulaobi
lirsiniz. F ak.at madem.ki bir de fa yol~ 
maga b~lamtt~Stntz buna devam et~ 
mek laztmdtr. Yalmz yiizuni.izii sa
bunla ylk~u:ltktan .sonra ktl olan yerlere 
biraz vazeline siiri.iniiz. Be{! dak:ka 
aonra yumu!}ayan ktllan ctmbtzla ko
layhkla c;Ikarabilirsiniz. isini.z b:ttiken. 
sonra bir pamuk par~ast:m gi.il suyu• 
na hahrarak actya~ yerlere koyunuz. 
On dakika sonra ayni yerlere kryn aU• 
run~. • 

3 - Cildinizi beyazlatmak ic;in en 
iyi ilac; ytkandtgtntz su ic;erisine b:rka~ 
dam Ia asiilbent (benjoin) atmaktJr. 
Fakat ~di rnarul mevsiminde bulun
mallliZdan istifade ederek yi.iziiniize ve 
boynunuzu basit bir ·ilac;l~ beyazlata• 
bilirsiniz. 

lri bir marulu ytkadtktan sonra yir
mi dort saat soguk su ic;in.de btrakmala 
sonra kapagt kapalt bir tencereya 
koyarak bir saat kaynat~ah. 

Marulu pi~tigi su ic;inde ezmeli, te-
miz bir tiilbentten stkarak suyunu si.iz~ 
meli, ~i~eye .doldurmah. Bir parc;a pa .. 
mugu bu .suya bahrarak yiizc m~aJ 
ve boyuna masaj yapmah. 

Kirpiklerin dokiilmesine karJt 

~i~li lffet hamma: 

K.irprkleriniz.in dokiilmesine manl 
olan, sJkla~tp uzamasma yardtm eden 
birkac; tertip ilac; vardtr. Yalntz b!risi• 
nin 1kirpiklerine yanyan bir ilac; digel' 
birisine ayni suretle tesir etmiyebilir. 
Bunun ic;in size birkac; rec;ete bildi
riyorum: 1! 

Caycuardan siyah <;ay sattn a1maT1. 
He; zamanki gibi ha~lamah. Bu ko}'ll 
~aydan be~ c;orba ka~1gt bir fincana 
aymnalt ic;;ine 0, gram 25 sulfato (sui· 
fat.e de quinine) atarak eritmeli. ,.. 
Kibrit !<Opi.ine pamuk sarmah bu ilaca 
bahrarak kirpiklere si.irmeli. 

Her gece yatarken ince bir k ;brit 
~opiine 8anlmt!1 pamugu tath badem 
yagma, ya.hut hint yagma batlrarak' 
lcirpik koklerine siirmek ~ok iyi neti• 
celer verir. 

If. Ankarada bir anne: ' ,.._... 

lstecJ.iginiz ~ocuk elhiBasi modelleri• 
ni ge)ecek haftalci ni.ishada bulursunu.z. 
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Hukuk talebesi lokantasrnda •• 

~'Tathyt az getirirsen diinyada sana 
' hukuku diivel notlartni vermem!, 
«Bugiin garsonlar hep ii~iincii sJntftan •• B.iz bi~are ikin~i 

sJnifiiiar gadre ugnyoruz •• » 

Tatebe lokantada yemek ytyor, yemettnt llendl elite alaft we garHIIfull vazlteal gGren 
llukuklular, yemekten aonra lleyecanll blr tavla partial 

l>uYarlarda 11ra a1ra mektep 
~antalan, sofralar1n iistlerinde 
hukuk kitaplarJ, hukuku diivel, 
hukuku medeniye,Roma hukuku .• 
Hukuklu talebe kahkahalar ara
smda, maaadan masaya takala
t• f&kalafa yemek yiyor .. 
. Ben Oln~iimde bu kadar neteli 
bir lokanta gormedim. lami iis-
tiinde: Talebe lokantasr~ hukuk 
talebesinin lokantas1... Lokan
taya 1ir!nce ilk g0%e ~arpan teY 
masalar arastnda hizmet eden, 
garaonluk vazifesini yapan, ye
mekleri tabaklara koyan,· ekme
ii keaen, salatalar1 yapan miis
tahdemlerin miifteri!erle pka
laf1111all oldu. Mead& bir 1anon 
i~eriye 1iren bir miitteri grnpu
nun bepsi.nin birer birer kulak
lar•n• ~ekti. 

Yan1mda duran cen~ hukuklu 
Lenim bu hayretimi coriince iza
hat verdi: 

- Efendim garsonlann hepai 
hukuk talebesidir. Burada tale
beler hizmet ederler. Masalara 
yemek cotiiren, su tatryan ekmek 
yetittirenlerio hepsi talebedir. 

Garaonlar1n talebe olmasr bu
radaki ne,eyi bU&bUtiiiD. arthrr
yor. Meseli bir talebe ~atahnt 

tabairnrn kenariDa vurarak yan
yana ayni srrada oturduiu arka
datma sesleni.yor: 

- Garson! .. 
Gen~ talebe SO senelik mes· 

lekte kavrulmut bir carson tav
rile: 

- Buyurun beyim... diye att
hyor .. 

- Bir kiirdan ... 
Hteden ba,ka bir canona ol

timalom verili,or: 
-- Eier bana tatltyt ~ok ce

tirme%SeD diinyada sana bukuku 
diivel notlarm• Yermem! .. 

-· Baklantn yojurdunu ~ok 
koy .. Sana Kealerin notunu ve
reyim .. 

- Gar1011!.. Bu boyle olmaz 
aizin stmfm talebesine fazla ye
IDek getiriyorsuu. Bizim amrfrn 
~oculdarJna az... Burada bizim 
••uftan aaraoo yok mu yahu? .. 

.,. ... rlw . Hab luzb 

tabaim kenanna vurulan bir ~·
taL.. Bir talebe· ayaja kalktyor. 
Konferam"'"'NN'«ekmit: 

- Han~~nefendiler!. Beyefen
diler! .. Bugiin aanonlar bep ~iin
cii atnt.f ta-lebe.i... Biz bi~are 
ikinci •mdblar bu yiizden gaJ'Io 
eonlarm gadriae ujnyonaz... Bi
ze az, ii9iincG atnd talebeaine 
~k yemek cetiriliyor. 

~uDc:u auufhlal'lll protesto 
sesleri araamda konfe~t sua
maia meebur oluyor. Hn maaa
da bararetli hir imtihan IDUDa
k&f&••· lmti:hanlar ~ok yaklatll· 
i1 i~in burada en miihim 'bahis 
bu ... Servi-a yapan talebe araam
da hanJmlM" da var... Kasada 
oturan bir talebe bamm .. 

Fakat lokanta o kadar ~ok ka· 
labahk ki canonlar ktfayet et
miyor. MU,teriler tabaklanna eli
ne ahp keaclileri tezaiha cidi
yorlar, yemelderi.ni kendi ellerile 
ahyorlar, kendi evlerinde imt,l~r 
gibi limonlartnl kendileri kesi
yorlar. Talebe ile benlber yemek 
yiyen profesorler, d~tler de 
ayni teraite tabi... lcabmda pro
fe.sOr, d~ent kaUup te%cihtan 
kendi yemeiini alryor. Bazan 
d~utlerde.n biri carson talebe 
ile lath tatla takalattyor: 

- Kalkan bahganm kemiks.iz 
tarafmdau cetir. Y oksa kant· 
mam ... 

- Am an hoc am etme ... 
Y auyana yemek yiyen krz ta

le be ile erkek talebelere baktJm. 
Aralannda oyle samimi bir arka
datlllc peyda ohmlf ki artrk bu
ralarda cinsi fark, kadmhk, er
keklik diye bir mesele kalma· 
mtf. Bir erkek talebe bpkt bir 
erkek arkadatile konutur cibi, bir 
erkek arkadatile takalattr cibi 
bir lnz arkadatile lronutuyor, ta· 
kafatryor. Arttk onlan gen~ ktz, 
de1ikanh diye aynmak miimkiin 
deiildir. Hepsi aadece talebe .. 

Y antmdaki hukuklu cen~ izahat 
veriyor: 

- Lokanta hukuk talebe tir
keti tarafmdan a~tlmttllr. Kinn 
yar1111 hukuk tale~besi kooperati
fine aittir,. Kina ,UZde otuzu da 

fakir talebeye YM"dUD i~in aynl~ 
mloflll'. Lokantada her g1in iki 
tabldot yerilir. Tabldotun Liri 
25 kuruttur. Bunda ii~ tiirlii ye
mek vardD'; Bir et, bir sebze, bi• 
tath, otsisi OD bet kuru,tur. Bun
da da iki tiirlii ;eilek vanhr. 
Bir etli yemek, bir :aeb'ze .. 

Buodan ba,ka i~ebildigin ka
dar iyi w, ve -yiyebildiiiniz ka
dar ekmek te caba.. Meseli bu-
aiinllii tabldotta fUmar Yar: 

Birinciai, kalkan tavast, tapa· 
oak kavurmaat, kay1s1 pel'teai, 
ikiDCisi. etli palates, yojurtlu zeJ
tin yaih bakla ... 

Talebe lokantaya oyle akm 
ediyor ki oturacak yer yak. Bu
nun i~in parti parti yemek yeni
liyor. Yer a~rbncaya kadar bir 
k••un talebe yvkardd 'balkonda 
bekliy~rlar. Y emeklerini yiyen
ler de ballrona f .. byorlar. Bura
da klZ talebe ile erkek talebe 
arasmda lemekten ~' bi-r ta
raftan haf&retli ta•la mr~lan ya· 
raftan hraretli tavla ma~lar1 ya
palryor .• 

Doj.rosu bu lokantadaki de
rin neteye, nefi.s ve ucuz y'emek
lere, samimi havaya baktiiD da 
talebe olacagrm celdi. .• 

Hikmet F eriJun 

AK~AM 
Abone Ucretleri --f'irlrife 

SENELlK 1400 lnmlf 2700 kant 
8 AYUK 750 • 1450 • 
3 AYUK 400 • 800 • 
I AYUK 150 • 

Posta ittibadma dahil olmayan 
ccnebi memlek&tltir: Seneli~ 
3600, altl ayhg, 1900, OQ 
ayb~ 1000 kuru~tur. 

Adrea tebdili i<;in :yirmi bet 
kuru~Juk pul gondermek JA.zlmd1r. 

Muhan em: 2t - RuzlhlZJr: 8 

Sallife 7 

Gemlik mektuplarr 

· Gemligin ba§bca dOrt 
ziraat mahsulii var 

Boc.eklerle yap1lan miicadele iyi 
neticeler verdi 

8emlltln umumt gGrOnDtD ve zeytlnllklerden blr 1usm1 

Gemlik 3 (Hususi} - Gemlikte I Ziraat memuru ~evket beyin gO. 
ziraat mahsulii birinci derecede terdigi fenni usullerle bag basta
zeytin, ikinci koza, ii~iinciisii mub- hklarmm mevsiminde bagcrlar 
telif meyva ve sehze, dordiincii bu- miicadele yapmakta ve ~ok fayda 
bubatttr. Kaza ve miilbakatmda k d gorme te irler. 
bir bu~uk milyona yakm zeytin 
agac1 vardtr. Gemlik zeytini de
nebilir, ki piyasanm en nefis zey
tinidir. Bilhassa salamuraya olan 
kabiliyeti ve salamura miiddeti-

Meyvacdak ve sebzecllik 
Gemligin varidat membalarm

dan biri de meyvacrhk ve sebzeci-
liktir. Her ae~ lstanbula binlerce 

nin uzadtk~a nefasetinin fazlalat- kiife feftali, mutmula, ovez, elma, 
mast dolaytsile piyasada her za· 
man yiiksek mevkii vardtr. 

ayva, armut, kiraz, vitne meyva
larile domates, pathcan, biber aeb-
zeleri aevkedilir. lhra~ iakeleleri 
Gemlik merkezi, Kii~iik Kumla 

Bu ktymetli mahsuliin ~i~ek ve 
meyvasma ar1z olan haatahklar 
mahsul aia~ta iken biitiil' tahriba-

. tant yapmakta ve bu yiizden mem· koyii ve Armutlu nabiyesidir. M~Y-
leket saytatz zararlar cormektedir. va aga~lanna musallat olan trrtti-
Ziraat memurluiunca bu hastahk- larla da zia.at memurlugunca mii-
larla aak, stk mevzii miicadeleler cadeleler ~pdmaktad1r. 
yaptlmakta iae de mucadeleye de- Gemlik m1ntakaunda mevcut 
vam edilen sahalarda o sene fay- olmtyan flllalt bu miDlakada iyi 
da 1oriiliiyor, ertesi sene hatere
bir taraftan dijer tarafa ge
~iyor. Bu aebeple daha cezri ted
birler ahnmast liz•mdtr. 

Kozacllak 
Kazam1z1n bu celirli ziraat fU· 

besi umumi barpten evvel fevka
lide terakki ve inkit-af etmitti. lra
na yar1m milyona yakan ipek boce
ii tohumu conderilir. Mukabilin· 
de memlekete ayni miktar iizerin
den bir para cirerdi. Buciin bura
da harap bir halde bulunan koca 
b&ekhaneler hep bu servetin var
hjile meydana celmitti. 

Cumhuriyetin ilanmdanberi ko
zacthkta eski varhim ihyaama ~a
httlmakta ve her sene hiikiimet 
tarafandan halka meccanen dut 
fidan1 tevzi edilmektedir. lyi koza 
yetittirenler de nakti miikafat ve
rilmek suretile tetvik ediliyorlar. 
0~ dort senedenberi dut aia~

lanna ar1z olan ve ltalyadan gel
digi soylenilen ha,ereler iatilii bir 
tekil alrnlf.llr. Bu hatere ile etrafh 
miicadeleler yaptbnakta ve iyi ne
ticeler ahnmaktadtr. Ayrtca ziraat 
memurluiunca costerilen fenni 
usuller dairesinde de miicadele 
yaptlmaktadtr. 

BaQc1~1~ 
Gem1jlate baic•bk ta umumi 

harpten evvel fevkalide bir inki
taf costennitken umumi barbi mii
teakip itaal senelerinde bak•matz
hk ve filok~~era haatahit yiiziinden 
sonmiit bir hal alan Gemlik bai
cthi• cumhuriyetin i1anmdan son
ra tekrar canlanmaia batlamtt ve 
her sene koyliiye hiikiimet taraftn
dan meccanen tevzi edilen Ame
rikan ~ubuiu ile yeni bagcthk c .. 
ait mikyuta meydapa selmittir• 

yeti,eceii anlMtlan kays1 i~in zi
raat memu.u $evket bey Malatya-

dan atl kalemi 1etirtmi,, ..,e Buna 
fidanhgmdan kaysa fidant celbi 
suretile bu sene bir ~ok ka;ytst fi
daru diktinnipir. 

Habubat 
Bathca zeriyat bugday, arpa, 

yulaf, kaphca, hu~ak, nohut, mer
cimek, m111r, aisam, bakla ve fasul-

yayt te,kil eder. Mezruata bir ka~ 
sene evvel anz olan tarla faresi ve 

~ecirgeler ziraat Jllemurluiunun 
faaliyeti neticesi ~ok s1k1 miicade-
leden kurtulamtyarak tamamen it
lif ettirilmiflerdir. 

Mezruata domuzlar ~ok zarar 
yapmaktadtr. Bunlarla miicadele
ye devam edili:ror. Bu sene de bat
ta kaymakam Gani ve ziraal me· 
muru $evket beyler olduiu balde 

koyliiler tarafmdan yiizlerce do
muz itlif ettirilmittir. ltli.f edilen 

bir yaban domuzunun karnmdan 

on dort domuz yavrusu ~tkhi• sa
ytlarak cOriilmiittiir. 

Pembe Ma~lahl1 
Han 1m 

Resimli milli roman 

Yazan: Sermet Atuhtar 

245 Buyiik aabife - 70 kuru' 

AK~AY KlTAPITANESI 
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~--------------------~------------------------~----~ 
Mithat pa§a lzzeddin vapurile 
memleket haricine ~Ikard1yor 

Mithat pa,a bu arizeyi paditalia 
gonderdikten sonra saraya karfl 
bir istigna ve infial meslegi tut~ 
tu. Ne saraya, ne sadaret makamt· 
na ayak basmach. Bir ka~ gun dev
let i!lerine bakmadt. istirahat ic;in 
T opkapt d1~ar1stnda bulunan kot
kiine gitti; orada kaldt. Bu arada 
Namtk Kcmal beyin tebidi ve Ga
lip pa.amn ayana memuriyetinin 

ilam hakkmda emirlerin arkas1 ke· 
silmedt. 

BabJaliden yanma gelip giden· 
ler oluycrdu, Mithat pa~ bir giin 
Ametc;i Mahmut Celaleddin beye 
mahremane: 

- Ben istifa edecek degilim. 
Paditah beni azlederse etsin. La
kin bu defaki infialim sab1klan· 
na ktyas olunmaz. Halk gelip beni 
evimden alarak sadaret makamma 
ik'at etmek istiyecektir! (1) Son
ra i~ miitkiiHita d~ecek! Boyle bir 
mahzura mahal ve meydan kalma• 
mak ic;in i~te fU ~antada param 
var. Bir de vapur kirahyacag1m. 
Azlim haberini ahr, almaz Midil
li adasma gidip orada oturacagtm. 

Demi,ti. 
Abdiilhamit kurmakta oldugu 

dolah1 sezdinnemek, paf&Yt avut
mak i~in selam ve tevecciihlerini 
ibzal ediyor, Mithat pa'a ise ma
ruzatmm isafmda tsrar eyliyordu. 

Saray fukasmdan hiinkarm Mit
hat pa,a aleyhindeki efkarma va
ktf olan Mahmut, Redif, Cevdet 
patalar Abdiilhamidi Mithat pa~a 
aleyhine te~.ci ve tahrikten bali kal· 
mtyorlardt. 

Zaptiye nezaretinde sadrtazam 
Mithat pafantn devJJeti aliyede 
cumhuriyet ilant fikrinde oldu
gu hakkmda deyeran eden hava
dise dair bir jiirnal tertip ettirildi. 
ELatiirki) gazetesinde izmir.en 
gelmi~ olan bir mektupta Ziya pafa 
i!e yapllm•t bir miilakattan bahse
dilmit, Ziya pa,anm ~u sozleri soy
ledigi ya:zalmt~.ti: (Tiirkiye gibi, 
metrutiyetle ida.re olunan bir bii
kumette padi~ahtn zerre kadar 
ehemmiyeti yoktur. 0 milletin biz· 
metkartdtr. Mebusan meclisi ne 
emrederse o yalmz o emri icraya 
memurdur!) 

Jiirnal ile beraber bu gazete de 
hunkara takdim edildi. 

Mithat pa,anm takdim ettigi ari
zenin saraya vasal oldugu giin da
mat Mahmut patanm talimile ha
remi Cemile sultan da hiinkarla gO.. 
rii~tii. Cemile Sultan biraderine 'u 
dokunakh sozleri soyledi: 

- Sadrtazamm bugiinlerde mil
let nezdinde kazandtgt itibar ve 
niifuz siz de dahil oldugunuz hal
de hanedarumtztn niifuz ve 
itibarlarmdao ziyadedir. Eger 
bu adam isterse sizi ve bi
zi mahvedebilecektir. Nitekim 
amcamtz Sultan Abdiilazizi tahtm· 
dan atarak kolaylikla itlaf etmit
tir!. Eger sag kalmak ve padi~.ah
hk ctmek isterseniz bu adam or· 
tadan kalkmahdtr. Meclisi mebu· 
san1 ortaya koydu; ~ehzade ve sul· 
anlarm maatlartm kesip bir ay son
ra bizi dilendirecektir! Bir miid
det daha kahrsa bizi de, sizi de kal-
----
[ 1 j Dn sQz Mitha~ p!l.~anm ltalkta.ki 

fildr ccreyamm ne kadnr yanh~ tela.kki 
eJild t~ niu u;r del!lidir. 

dtracaktu! 
0 gece hiinkinn huzu-

rile aarayda damat Mahmut, Redif 
Cevdet, ingiliz Sait, Cerkes Nusret 
pafalardan miirekkep bir meclis ak· 
tolundu. 

Bu mediste Mithat pafanm tev
kifile tard1 i~in bir plan tanzim 
edildi. Taraftarlarmm bir mesele 
9karmamas1 ve mukavemet ter
tip etmemesi i~in ihtiyath bulun
mak lizimdJ. Mithat pa~a saraya 
celbedilecek, ihzar olunacak bir 
vapurla derhal memleketten ~Jkan
lacakh. 

Ertesi giin Mithat pa'a memul hi
Iafmda Bi!lbtaliye geldi. itlerle ug
ra~.maga ba~lad1. 

Bu strada damat Mahmut pa'a 
ile serasker Redif pafa ametc;i 
beyi bir odaya ~agudllar. 

Sadr1azamm hal ve mesleki pa
di~ahm emniyetini selbetti. Bir ka~ 
kere irade edilmi~ iken Kemal beyi 
defc ."ll iyor. Eger bunun bir ~are
sine bakmazsa haklnnda muz1r ola
cagmt kendisine tehlig eyle! de
diler. Mahmut Celileddin bey Mit- 1 
hat pafa hakkmda bir fena niyet 
peyda oldugunu hissederek Mithat 
pa,amn yanma girdi. Keyfiyeti 

sathice beyan etti. 
- Ne yapay1m! Kemal bey rJza

sile ta,ra memuriyetini kabul et· 
miyor. Ben cebren gonderemem. 
ArtJk bu it-i bizim halefimize gor· 
dursiinler! cevabm1 verdi. 

Damat Mahmut pas:;a da Mithat 
pa~adan diirii~tane sozler i~iterek 
avdet etti. 

Viikeladan hale vik1f olanlar bir 
yere geldiler. Serasker Redif pa~a 
Mithat pafaya - eger bir kere padi· 
~ah ile miilakat eyleseniz '1-U ke~a
ke~ler kiilliyen bertaraf olurdu! 

Diyerek Mithat pa:;ay1 saraya 
gitmege meylettirdi. Damat Mah
mut pa~aya hemen tezkere gon
dererek bir davet~i gelir ise Mithat 
pa~amn saraya gidecegini bildirdi. 

Mithat pa~a o akF.rn hanesine 
gitti; padi~.ahi:an davete intizar 
eyledi. 

Mithat patanm Kemal bey hak· 
kmdaki son sozleri de padi~aha der
hal aksetmisti. Damat Mahmut pa· . 
'a gece yar1s1 saraya celbolundu. 

Abdulhamit yola gelmiyecegi 
arhk tamamen tahakkuk eden Mit· 
hat pa~anm hemen azlile memle· 
ketten ibadt teferriiabm miizakere
ye koydu (2). 

Bu hal ile sabah oldu. 
Beyazttta Tav~antatmdaki ko

nagmda bulunan Mithat pa"a bir 
yaverle saraya davet edildi. Za
ten boyle bir davete muntaz1r hu
lunuyordu {3). Saraya azimet et· 
ti. Refikasma veda eylerken: 

- ~ayet akJlama avdet etmez
sem merak etmeyiniz. ihtimal ki 
beni meri1"uren bir yere gonderir
ler! 

Dedi. 
Mithat pafanin hemfiresi veTo

sun pa~anm haremi S1d1ka hamm 
bu noktada tU malumah veriyor: 

[21 MD.hmue pa~a kararm icrasm1 
men \; ~alt ~l t i~e de padi~ah1 lknaa mu
vaffak olamadJ~ ve sarayda teykif edil· 
dt~ini tddm cder. 

(3] ]l!iratt hakikat - davetln Jnglliz 
Sait pa~& marifelile oldug-unu yazanlar 
da vard1r. 

(Kanunlar i~inde karh hir gii
niin ak,amtnda zaptiye nezareti er• 
kanmdan Tarsualu topal J'ahir 
efendi kaytk ile Salacaga ge~erek 
yats1 zamam haneme geldi; beni 
gormek istedigini ihhar etti. Bu 
vakitsiz ziyaret~iyi odama kabul 
ettim. Meger Tahir efendi mabeyn 
ba,katibi Sait bey tarafmdan gon· 
derilmis. Sait pasa bu vastta ile . . 
bana ertesi giinii biraderimin sa• 
raya davet olunacagmt, saraydan 
dogruca vapura bindirilerek mem
leket haricine ~tkar1lmast musam· 
mem bulundugunu, keyfiyetin he
men biraderime ihbar edilmesi ve 
ihtiyath davranmast laztm gele
cegini bildiriyordu. 

Erzurum valiliginde hulunmut 
olan zevcim T osun pa~a o zaman 
Sait beyi himaye eylemi~ olma• 
sile o da ftrsat dii~tiik~e sadakat 
ve ihlistan farig olmazdt. 

Hava muhalif, vakit ge~ idi. 
Ben ancak ertesi sabah ilk va• 

purla istanbula ge~ebildim. Kop
riiye ~tkmca Mithat pa~yt araba 
i~inde gordiim. Bana selam vere
rek sa.ra.ya gitmekte oldugunu elile 
itaret etti. Ben tela,h, tela,h i,a. 
retlerle kendisini gormek istedi
gimi anlatmak istedim. Olamadl. 
Beyaztttaki konaga gittim. Birade· 
rimin ku~iik hamm1m gorerek Sait 
beyin gonderdigi haberi bildirdim. 

Oskiidarda haneme avdetimde 
tzzeddin vapurunun Sarayburnu· 

nu ge~mekte oldugunu gordiim ( 4). 
Redif pa\"amn Divanyolunda, 

koprii ha~larmda, Be~ikta'- cadde
sinde dola~tudtgt askerlerin farkt· 
na varamtyan Mithat pafa Pa~a 
dairesinin yanmdaki kaptdan Dol
mabah~e sarayma girince mabeyn 
ferigi Sait pa~a be~, on asker ~a· 
vus.ile kendisini karstladt. . . 

- Buraya buyurunuz! 
'Diye Pa~a dairesini gosterdi. 

Mithat patra alt katta bir odaya 
girince kapioniine nobet~i konul
du (5). Ferik Sait pa,a bir ka~ da· 
kilca sonra yalmzca i~cri girdi. 

- Sadaretten mazulsiiniiz! Miih· 
rii humayunu veriniz. izzeddin va· 
puru haztrdtr. Memaliki Osmani· 
yeden !imdi ~1k1p gitmcniz emir 
buyurulmu~tur! Zall ~ahane bet 
yiiz lira ihsan buyurdular! 

Oeyince Mithat pa~.a ne vartaya 
ugradtgmt anladJ. Bir yandan 
muhru teslim ile: 

- Ben 'evkehneap efendimi
zin sad1k bendesiyim. Giinahtm ne 
ise sabit olmak i~in beni muhake
me ittirsinler; bu suretle ib'at hu
yurmasmlar; zira pek fen a tesiri 
mucip olur! 

Gibi sozler soyledi. ve sozlerinin 
padi~aha arzedilerek cevap geti
rilmesini Sait pa:;adan rica etti. 

0 zaman Amet~i olan Mahmut 
Celaleddin pa'a mabeyn feriki 
Sait pa~anm bu badiseyi kendisine 
'oylece anlathgmt nakleylemekte
dir: 

{Ben miihrii hiimayunu Mithat 

[4] Hadi~at.t tarihiye. 
[5] l~skiden ikl1aluen JQ~en veya bir 

cnrnm ile mutteltem olan ol'tynkler 
Topkapt saraymda orta kaptua kulelerin 
i~int1e (kapt a ra._l) denilen ve duvardaki 
yanklarJn.n ziya. alan odac1klara hapis 
edilinii. Buraya kapananlar iQiu it1am 
edilmemek blly!ik nimetti1 Cellat ~te~· 
mesi ve ibret tail uz~kta de~ildil 
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- «Miittehem hakku:w:la serdii 
beyan olunan efali mezkure dere· 
cei siibuta vasll olmakla ••. )) 

Heyecandan kalpler adeta yu
ttlacak gibi vuruyor... Arkadan, 
kadznlar tarafmdan kxsa hi~k1r1k 
sesleri geliyor ... 

- «Oimakla beraber miittehe
min bilahare nedamet getirerek 
planlart hiikUmet kuvvetlerine tes
lim etmesi ve bu suretle vukuu mel
huz zayiahn oniine gec;mit olmast 
mahkemece tam bir dehalet telak
ki edildiginden ... )l) 

Zabtt katibi heyecandan okuya· 
mtyor .. Kagtt elinde titriyor .. t>k
siiriiyor ... Kesik kesik nefes ah
yor ... 

«Ceza kanununun 170 inci 
maddesi mucibince maznunun be
raetile derhal tahliyesine karar 
verildi. .. » 

Salon birdenbire ta dt' kapi· 
lara kadar ~tlgtn bir alki'f tufa
nile sarsthy'ar ... 

Reisin, hakim ve giir sesi, butiin 
. bu gii.tiilltiileri atarak son bir de
fa daha duyuluyor: 

- Serhessiniz!. 
Gunes !.. Akdeniz sahillerinden . 

•hayat ve haber getiren giinef, 
simd\ tahta dosemeler iizerinde 
' . 
baygtn yatan hir ge~ ki.Ztn u.a~-
larmda dola,tyor, hareleniyordu •• 

Alqam oluyor... i 

:Uzaklarda tren sesleri. .• 
~ ~ ~ 

Bu uzu.n ve acdch afk macera· 
si iizerinden tam ii~ ay ge~mitttir .•• 

KalamJof k-oyunda bir kii«;iik eve 
dogru gidiyoruz.. Bu evin sahi'e 
kadar uzanan ~i·~eklli hrr bahc;esi 
var. . . Fa kat bu bir ev de gil, da-

ha ziyade ~amlar, ~i~ekler, koku
.lar i~inde heyaz, kii~uk bir afk 
yuvast! .• .Adnanla Zeynep on bef 
giin evvel .buraya ta,m:thlar. 

Zaten evleneli de ancak on hef 
glin kadar oluyor ... 

lngilterede ,.......~---___,_._.._ 

garip blr 
adet 

lngilterede eskl 
ve ~ok garip bir 
adet vardsr. Bu 
adet mucibinco 
may1s aymtn ilk 
giinli koylerdo 
ni~anb erkekler 
hirer merdiven 
alar~ k ni~anhla· 
ruun bulunduk· 
Ian evlere gider• 
ler ve merdiveni 
dayatarak iist 
kattaki odasmda 
bulunan ni~anh• 
Ianna pencere• 
den bir demet 
~i~ek takdim 
ederler. 

Her gecenin ·bir giindiizii ol
dugu gibi her felaketin de bir 
-sonu vard1r.. lzttrab1 bilenler saa• 
deti daha iyi tamrlar 

Mebtaplt bir gece ... Aytn Lflli· 
lar1 altmda kalmtt koy ptnl putl 
yanryor ... 

Bir anne yii.zii gibi tertemiz bir 
oSema ... Ozerinde parlak yiuhz
lar .• Uzaklardan, sa.hillerden ka
dm ve keman sesleri geliyor .. 

Uzakta kiirekleri b.uaktlmtf bir 
sandal goriiyoruz . . . Sularm akm
hsma kapllmi,, kii~ii:k, parlak dal
gactklarla oymyarak, ztphyarak 
mehtabm deniz iistiinde a~t1g1 yol
dan siirii~lenip gidiyor... lc;inde 
biri erkek, digeri kadm iki gen~ 
var. Sa~lan biribirine dola~mtf·• 
Sartlmt,lar. Ytldrzlarl $eyred.iyor· 
lar ... Baz1 bazt, biribirine temas 
eden ta::ze ve nemli dudaklartn 
~Ikartttgl hayrlt~cr sesler duyu· 
luyor ... 

- Adnan, hay'at ne tath, sev .. 
mek, sevilmek ne iyi teY! .•• 

- Ytldrzlar parhyor ... 
- Sen hepsinden daha guzel, 

daba iyi.s.in Zeynep!.. 
Sahillerden kahkahalar yiikse

liyor .• 
- Adnan beni ~k seviyor mu

sun? 
- Tahmin ettigi.nden 'daha 

~ok! 
- Canm kadar da sever misin? 
Erkek birdenbilre ~airin 'u gii· 

zel miSraml hahrhyor: 
«Esmer bir incisin sen, 
Aman, ne cicisin sen! •• 
Sana camm diyemem, 
Cammm i~isin sen! •• » 

Klz1l ve nemli dudaklar, o 11• 
rada gene gayri ihtiyari, biribiri
ne yakl~tyor, dakunuyor, tutu· 
truyarlar .•• 

Sandal, sularm iistiinde akaP. 
gidiyor ..• 

SON 

lki ni§anh bir-o 
birine baharl teb• 
rik ettikten sonra 
opu,erek aynhr· 
lar. Resmimizde 
bir delikanhmn 
ni§anhsm1 bu ga• 
rip tarzda ziya• 
retl goriiniiyor. 
A§agada kazm annesile babastntn, mBstakbel damatlarmm bu ~~yar~
tini sevin~ ve ne'e i~iode kar~tladiklar& goze ~arp1yor. Merdavemo 
altba~mda oturan siliodir fapkab merdiveni tqayan bamald1r. 

_,lllllUUUIIIUIIUUIIIllRIIIJIIRUIIII:tiMIII-ftWUIIIIllllllllllntMI ... UilllllffillftmlliiiJW1IIIIlla.a!IUIWIIJIIIIIIIIItllltlllllltlllftiiiU..._ 

patadan ahp hiinkara ~eslim et- pura bindirilmesini ekiden emretti. 
tim; Mithat paf.&DID niyazmt da Ben de ~aresiz Mithat pa~aya hali 

teblig eyledim. F akat paditahm beyan ile kendisini ald1m. Vapura 
gazab1 11iddetli idi; zaten i' bu gotiiriir iken Mithat pa"a: 

pe.rseye geldikten sonra Mithat pa- - Y aztk devlet ve millete! Y a-
tamn tevakkufuna rtza gostermesi ztk! lnnalillah ve inna ileyhi ra-
miisteb'at idi. Tebligabmt asia ciun diyerek ya,lar doktii.) 

kabul etmedi. Patanan hemen va- (Arkast var) 
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A K DENIZ D 'E 
~ 

TORK AKINCILARI 
~ Yazan: iSKENDER FAHREDDlN "•trlka No. .as 

Aiurat bey Fenere giderken, ... Cibali kJyisJnda bir 
alev gordii. Kay1k~1: "Beyim, dedi, bu gece ate§ 

gecesidir. Eger bekarsan1z ... ,. _, 
I Saraydan gelen ~ 
memur, prenses, 
Mariye, Murat 
beyin bir iki giin 
evvel Gelibolu
dan istanbula 
geldigini soyle
mi,ti. 

Prenses Ma
ri bu memurla 
Murat beye giz· 
)ice bir haber 
gondererek ken· 
disini Fenere da
vet etti. 

Murat bey, 
prenses Marinin 
F enerde bulun
'dugunu lslanbu
la geldigi giin og
renmi§li. Kendi 
kendine: 

- Oh ..• Ne 
ali. ... Biitiin sev
gililer Istanbul· 

,......,.,,_., ..... 

CJa ... diye sevini· l.ll£!~==:z::::! 
yor, fakat han· ' 
&isine gidecegini, 
hangisile miina· 

Gen~ kazlar ve beklr dellkanhlar hep bu 
geceyl belderterdl •• Herkea atetln UatUnden 

aebeti derinlettirmenin muvafUi 
~lacagm1 kendi de kestiremiyordu. 
_ Prenses Mariye, ziyaretine ge~ 

,lecegini bildirmitti. Fakat, pren
aes Kiveli de habrmdan ~tkmtyor· 
'du. istanbuldan ayrthrken ona da 
aoz vermitti. Onu da eski aaraya 
_eidip gormek Jazimd1. 

\ ,Y a Zeynep sultan .. ? l 

_ Murat yeni saraya geldigi giin 
~nu haremde uzaktan gormiiftii. 

Zeynep sultan da ihmal edilir 
giizellerden degildi. Hele son giin· 
Jerde biraz da kendini toplamtf.o. 
Pembe yanaklan eskisinden faz· 
Ia kizarmtf ... Has1h eskiainden ~ok 
giizelletmitti. 

Paditah Murada Zeynep i~in bir 
fey soylememi,, sadece Akdeniz
deki son vaziyet hakkmda izahat 

_almattt. 
Bu miilakat bir str halinde kal· 

mtf., harice aksettirilmemitti. Hat
ti, Fatih, Muradm Geliboludan 
lstanbula geldiginden bile kimse
nin haberdar olmamasmt emret
mitti. Murat saraydan dt,artya ~~
kamtyorcfu. Veziriazam Mahmut 
pata bir it hakkmda Edimeye git
mitti .. Onun avdetine kadar Mu· 
radm lstanbulda kalmasr liz1mdr. 

Fatih, Mahmut pafa Edirneden 
· gelir gelmez, Ishak ve Hamza pa· 
talar da dahil oldugu halde Ak
denizdeki son vaziyeti miizakere 
ederek, ii~ yiiz par~adan ibaret 
olan donanmay1 Akdenize sevke
decekti. 

Fatih karanni' vermis.ti. Fakat, - . 
bu meselede bir defa da Mahmut 
pafamn fikrini almayt muvaftk 

buluyordu. Mahmut pa~anrn bir 
baftaya kadar Edirneden donecegi 
muhakkaktt. Murat bunu ogrenin-

~ce: 

- Demek ki bir hafta kadar is· 
tanbuldaytm. Ondan sonra engin 
denizlere ~tkncagtm. Bu biiyiik se
ferde ya oliiriim, ya muzaffer dO

nerim. 
_ Diyerek, geceyi beklemege ve or
tahgt karanhk bas mea, evvdi. Fe
n ere gitmeye karar vermifti. 

~urat, Kuf~uba,mm dairesin· 

u~ defa atJardl 
de yabyordu. Kut~u beyi ava git
mitti. 

Murat geceyi beklerken, Geli
boluda kendisini gebe olarak hi· 
rakbgi kansmt goziiniin oniine ge
tirdi. Para ile sabn aldtgl Giircii 
k1zmm gebeligi ortahgt altiist et
mitti. Gemilerde hastalanarak Ge
Jiboluya gelen Ismail reis, gen~ 

laztn gebeligini anlaymca Mura· 
da haber vermeden imam• ve hir 
ka~ dostunu eve ~agumtttt. Murat 
o giin eve gelince agzmt a~ama· 
mttb.. Imam ~ar~abuk nikah1 kt· 
ytvermitti. 

Geliboludaki Giircii k121 arttk 
Muradm niki.hh kanst idi. Bere
ket venin ki, bu hadiseden lstan
bulda ve bilhaaa saray muhitinde 
hi~ kimse haberdar degildi. Biitiin 
kadmlar Muradm o giine kadar 
diinya evine ginnedigini zannedi
yorlardi. 

Bir ate1 gecesi 
Murat, ortahk kararmca, kimse

ye goriinmeden saraydan ~tkh .. Sa
rayburnundan bir kay1ga hindi .• 
Fen ere giderken, kendi haline 
kendi de ~attyordu. Hangisini da
ha ~ok sevdiginin farkmda degil
di. En ziyade Kiveliyi... Ondan 
sonra Giircii luztm sevrnit-ti. F akat, 
Giircii ktzt onun nazarmda nihayet 
para ile sahn ahnmtt bir cariye· 
den ha,ka bir 'ey degildi. Asaleti 
yoktu .. Saray terbiyesi gormemi~ti. 

Muradt digerleri gibi fazlaca oya
hyamtyordu. Zeynebe karft da 
otekiler kadar vurgunlugu yoktu. 
Son sevgiliaine gelince, Murat, 
prenses Marinin biitiin giizellikle
rinden ziyade gozlerini ve mah
mur baki,lanm sevmi,ti. 

P.renses Mari ayni zama:ida ce
sur ve ablgan bir ktzdt .. Mora se
ferinde harbin en ileri hatlarmda 
bulunmufo, ok yagmurunu yakm· 
'dan ve biiyiik bir sogukkanhhkla 
seyretmitti. 

Murat kadmlarda bunu giizellik 
kadar miihim bir meziyet telakki 
ediyor, evlenecegi kadmm biraz da 
cesur ve ahlgan olmastm istiyor

du. 

A K$ A·M 

Radyo 
8 Ma}'ls sab 

' Istanbul : 18,30-19 Plak ne~riyati, 
.19-19.!.30 Mesut Cemil bey tarafmdan 
~cuklara masal, ajans haberleri, 19,30-
21 alaturka musiki nesriyah. (Eftalya 
Sadi hanun, keman Sadi bey, Refik 
bey), 21-21,25 ajans ve borsa haber
leri, 21,25-22,30 Necip Yakup bey or
keatraal tarafmdan muhtelif eserler. 

BU.kret (364,5 m.) -18,30 ,arki, 
~9 radyo iiimal, 19,15 piyano, 20,20 
tark•, 22,45. radyo ji.imal, 2~ kafe
konser. 

Budapette '(550,5 m.) - 18 kon· 
-e-r. 19 konser, 20,45 gramofon, 21.45 
opera orkestras1, 23,20 9igan musiki
~. 12,20 dans musikisi. 

Prai (470,2 m.) - 18,30 konser, 
19,25 Alman radyosu, 20,25 gramo• 
fon, havadis, 20,55 opera, 23,35. ha· 
vadis. 

Roma (420,8 m.) - 18,10 konser, 
J 8,55 havadis, gramofon, 22 opera. 

V&rfOva (1414 m.) - 18,10 gra
mofon, 19,55 miiteferrik, 21,02 kon• 
eer, 22,45 hafif muzik, 23,30 dans 
musik.isi. , 
. Viyana (506,8 m.) - 17,15 or• 
kestr~. 18, 30 melodi 20, 1 5 konser, 
22, I 5 radyo jiimal, 23,25 dans mu-
aikisi. · 

9 May1s ~ar~amba 
Istanbul : 18,30 • 19 Frnnstzca 

der8, )9 • 19,30 Muam:mer bey tara· 
fmdan mono log ve ajans, )9, 30 • 21.15 
Alaturka musiki ne~riyah. (Ekrem B. 
Rii~ B. Cevdet B. ~ref B. Yahya 
B. Cevdet B. Vecihe H. Sabiha H. Ne· 
dime H.), 21,15-21,25 Ajans ve 
borsa haberleri. 21,25 - 22 30 Orkes· 
ra tarafmdan muhtelif cserler (Viyo• 
loMe} eolo) Mesut Cemil B. tarafmdan. 

Biikl'ef (364,5 m.) - 18 orkestra, 
1 9 radyo jumal, 2 I oda musikisi, 
21,45 ~~~. 22,15 keman, 22,45 rad· 
yo jumal, 23 kafekon.ser. ,· 

Budape,te (550,5 m.) - 18,30 sa-
lon orkestrasJ, )9, 30 piyano, 20,30 
opera. 

Prai (470,2 m.) - 19,10 gramo
fon, 19,25 alman radyosu, 20,05 gra• 
mofon, havadis. 20,35 konser, 22 
.rra.mofon, 2 3 havadis. 

Roma (420,8 m.) - 18,10 kon
aer, 18,55 havadi3 gramofon, 21,45 
konser, 22,15 komedi, 23 dans musi· 
kie.i, 24 havadis. .. 

V&rfova (1414 m.)- 18 m elodi, 
19, I 0 musikili komedi, 21,02 hafif 
mi.izik, 22 radyo jumal, 22, 15 konser, 
23,20 dans musikisi. 

Viyana (506,8 m.) 20,15 askeri 
konser, 21,45 komedi, 22,20 konser, 
23,30 konser .. 

lf- Himayei etfa)e teberrii -
Himayei etfal cemiyetinden : 
Mnhendis ~evket bey merbum 
namana cemiyetimize elli lira 
teberrn edilmi~tir. Te~ekknrleri· 
mizin gazetenizle ilioma rica 
ederiz. 

IIJIUUIUUUUUIItiiiiiiiiiiiiUUIIIIIIUIIIllllfllllllntiiUIUfltlllllllllllltiUUIJ 

KaYJkta kendi kendine diitiiniir
ken, bu sevgililer arasmda en zi
yade uygun olarak Mariyi bulmut· 
tu. 

- Ah fU k1zla evlenebilsem ..• 
Diye soylenirken, Cibali sahile

rinde bir yangm gordii.. Sahilde 
miithit bir kalabahk vard1. F akat, 
kay1k~1 giilerek: 

- Merak etmeyiniz, beyim! de
di. Bu gece rumlarm atet gecesi• 
dir. Sahilde toplanmttlar .• Atet- ya
k•p iistiinden athyorlar. 

Murat hayretle sordu: 
, - Ostiinden atlay1p ne olacak? 

- Gen~ler bu geceyi beklerler, 
beyim. Koca bulamtyan k1zlar, ve 
ktz bulamtyan delikanhlar bu ge
ce alef alevleri iistiinden ii~ defa 
atlarlarsa, ii~ aya varmaz evlenir
ler ... 

Murat aahilden (e~erken, aarhot 
bir delikanh, kimseye 11ra verme
den miitemadiyen atet iistiinden 
athyor ve: 

- Neredesin, taliim? Giizel 
misin .. ~irkin misin .. Zengin mi· 
a in .. Fakir misin? 

Diyerek bagtriyordu. Ahali de
likanlmm etrafm1 sarmtfb. ~o
cuklar bir agtzdan hazin tarktlar 
soyliyerek ate .. in etrafmda dolati· 
yorlard1. 

KaYJk~I, Murat beye bakarak: 
- Beyim, dedi, eger hekarsa· 

mz, kay1g1 aahile yanatbraytm da 
fU atetin iistiinden ii~ defa atla
YJVerinl 

.(Arl{aSJ var) 
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( ~~: b~t:;~ ,~- Marifetli bir misafir 
s s•s e ~s• • P'J ~ -- - - ,., u _¥~• a~ ~JJ 
Suadiyedeki kotk, bahar ile be- le tenezziil etmedikleri bir i~kiyi 

raber bir giizel ~i~ek gibi a~thrdt. agztma koymam. 
Kotkiin sahibi Neyir hanunefendi - Ya ne iatersiniz? 
ktrlangt~larla beraber Ma~ka'dan - Bir salktm ytldtz! 
kofke g~ ederdi, en sevgili ahbap· Dordii birden kua ~tklllar. !?o-· 
Ian da misafir. Oksijen sayesinde senin iizerinde yiiriidiiler. Neyir 
kumral sa~h, yirmi alta yatmda, ile Siizan ertesi giinler i~in bir 
kocasile mahkemeye diittiigii i~in program miizakere ettikleri strada 
yaln~z batrna yaftyan t•k ve giizel Nahit ile Nazh kol kola onden yii· 
bir kadm. riiyorlardt. 

Misafiri Suzan han1m, yinni ye· 
di yatlarmda, eglenmeyi pek se· 
ven, zarif bir dul. 

Sonra, zeki, giizel, yirmi ii~ yat· 
larmda hir gen~ ktz: Nazh. 

Bir sabah Siizan ile Nazh kof.· 
kiin oniindeki kumsalda banyo 
yaparken Neyir elinde bir telgraf, 
kotarak geldi: 

- ~ocuklar, size miihim bir ha· 
ber! diye hayktrdi .• Sordular: 

- Misafir mi geliyor? Erkek 
mi, kadm mt? 

.. - Erkek gibi ..• 

- Gibi de ne oluyor? Ne de
mek bu?, 

- Bir ~ocuk. .• Uzaktan akra
bam. Bugiin gelecekmit. Yirmi ii~ 
yatnda. Tam sen in akranm, Nazh. 

Gen~ kadmlar Neyirin etrafm1 
alarak telgrafl okudular: 

cNahit manevi bir buhrandan 
sonra, lstanbula gidiyor. Yann se
ni gormege gelecek. Kendisini 
avutmaga ~ah~mant rica ederim. 
Buaeler.» 

Nazh yiiziinii burutturdu: ' 

- 23 yattnda bir delikanlt ... 
Pek can aiklci bir tey olacak. Ma
nevi buhran ge~irmifoo lhtimalki 
midesi agrtyor. Dogrusu onu bura
ya yollamalarJ manas1z bir feY· 
Bize atkta ugradtgl sukutu hayal
leri anlahp duracak. ,Tipi nasll 
acaba? 

- Farkmda degilim. Gorrniyeli 
sekiz sene oluyor. 

Nahit saat dortte kendi kullan
chgt kii~iik bir motorle geldi. Hi~ 
stktlmadan, kadmlarm ellerini op
tii. Cirkin bir ~ocuk degildi. Uzun 
boylu, narin, zeki baktth idi. Ne
yir hamma: 

- Sizi boyle rahatstz ettigim· 
'den dolay1 affmtZI rica ederim, 
dedi. Annem gelip sizi seli.mla· 
mam i~in o kadar ISrar etti ki ... 
Benim manevi s1hhatim i~in bu 
seyahat bilseniz ne kadar liizum· 
suz bir tey, Ankarada pekali. 
idim. 

Suzan hamm manaii surette 
giildii: 

- Anhyoruz, dedi, seyahatini
zin astl sebebini saklamak isti
yorsunuz. 

- Annem ne yazmtt, bilmem. 
0 da biitiin anneler gibi biraz mii· 
bali.gaya meyyaldir. Daima bir 
feli.ket olacak diye korkar. Bu· 
giinlerde Ankarada pek giizel bir 

gen~ k1z evleniyor. Evvelce ara
mtzda bir' flort olmuttu. Annem 
miiteessir olurum diye beni An· 
karadan uzaklattlrmak istedi. Me· 
sele bundan ibaret. 

Acaba dogru mu !oyliiyordu? 
0~ gen~ kadm biribirlerine bak1~.· 
tilar. Delikanhnm bali onlart ~a
flrltyordu. ~iinkii o kendi kendi
sine teselli bulduktan sonra on· 
lara yapacak bir it kalmtyordu. 

Nahit o aktam imrenilecek bir 
ittiha ile yemek yedi. Midesinin 
saglam oldugu tahakkuk ediyordu. 
Neyir sordu: 

- Y emegin iistiine bir kokteyl 
i~er misiniz? 

- §_imdi berber ~Iraklanmn hi-

:to:.,:~ 

- Annenizin telgrafma baki·. 
hrsa pek iiziiliiyor. 

- Hakikat, oyle. 
- Ey, sebepsiz mi diyeceksiniz?, 
- HaYJr. Bugiin soyledik1eri· 

min ash yoktur. Size hakikati an• 
latay1m. Amma yaln1z size ..• 

- Gen~ mi icli? 
- Sizin gibi... Sizin gibi de 

&iizel. 
- Evli mi?, 
- Evet. 
- Koca? 
- Koca itin farkma vard1. Ka-

dm zehirle intihara kalkt1. ~imdi 
lsvi~rede bir haatanede. Bana ar· 
bk beni unut diye yazdt. Bir da· 
ha biribirimizi gormiyecegiz. Ah 
bunlardan kimseye bahsetm•eme
ge karar vermistim amma ... , 

- Kabahat benim, affediniz. 
Boyle konufA konuta bir ~ok 

yiiriidiiler. 

Gece hayli ilerilemitti. Nahit 
dttanda bir giiriiltii i~itti. T arasa
ya ~tkb: Nazh! 

- Bu saatte siz burada? 

- Uyuyamad1m... Y1ldtzlari 
seyre ~tktur 

Y tldizlarl aeyrettiler ve sonra 
ikisi de bir pencereden odaya gir· 
diler. 

• 
Nahidin motorii ~ok gii~iiktu: 

Yalmz iki kiti alabilirdi. Onun 
i~in, bir sabah Neyir ile Nahit yal
ntz denize a~tldtlar. Pendik oniin· 
deki Bodoi adasma, orad an T uz· 
laya uzaYlmak niyetinde idiler. 
A~1kta banyo yapttlar. Ve kii~iik 
motor sevitmek i~in onlara kafi 
bir genitlik arzetti. 

Neyir, doniitte: 
- Bilsen, yapbgtma ne kadar 

pipnantm! diyordu. 
-Sus, sevgilim, seni c;Ilduastya• 

seviyorum! 
- Diitiin, annen haber alsa ba• 

na ne der?, 
¥.Y.. 

Nihayet bir giin Nahit bir ~ok el 
stkmalart i~inde kotkten ayr1ldt. 
Neyirin odasmda pijamalarrndan 
birini unuttu. Siizanm yiiz y&sbgt' 
albnda bir aigara tabakasi 
kaldt. Delikanhyt gotiiren kii~iik 
motor gozden kayboldugu zaman, 
ii~ kadm samimiyeti kalmamt,, 
tiipheli gozlerle biribirlerine bak
blar. 

'1-:f.~ 

0 giin ogleden sonra hizmet~i 
giden misafirin odasmda bulun• 
mu' bir kigtdt Neyire verdi. Ya· 

rtm kalmtf, unutulmu" bir mcktuptu 
tcAmcactgtm, 
«Annem yirmi giindenberi Ya.._,· 

lovada, kaphcada. Ben i~ stkmtJoo 
smdan patladtgtm i~in, An
karadan ka~bm. Hareketimden 
evvel de bir ka~ telgraf ~ektim. 
!?imdi lstanbulda, dostlardan bir 
miihendisin yanmda misafirim. 
Bir makine i~in ~abttyoruz. Hava• 
lar iyi. Omit ederim ki lsvi~renin, 
havas1 da size iyi gelmittir .. . » 

Biitiin dinledikleri masallarin 
hakikati timdi anlafthyordu. 

Hikayeci 
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Canakkale mektuplarr 

~.anakkalede hummab bir 
umran faaliyeti vardtr 
Halkevi, halktn ihtiya~lannt temin 

ediyor, yeni bir hastane de yaptlacak 
t 

Canakkale cfvannda KftldDibahlrln gGrDna,a 
Canakkale (Umumi muhabiri- ta mektebin bah~eainden harita 

mizden} - Buradaki te,ekkiiller mucibince 203 metre murabbat ah-
i~inde en ziyade mevcudiyet goa· narak Cumhuriyet meydanma ili-
teren halkevidir. Halkevinin a~•- ve olunmuttur. Bu meydanm orta
htmm ikinci ytldoniimii tenlikle- sma Reiaicumbur Hz. nin tun~tao 
ri bu sene parlak bir surette yaptl- bir heykelleri dikilmek iizeredir. 
mttllr. Bu iki sene i~inde netriyat Siireyya bey, halktn ve sanayiin 
tubesi biri koylii Duvar gazeteaini, en ziyade mubta~ olduju buz fab
digeri de Anafartalar mecmuastnt rikutnl da yapbrmttllr. Bu fabri-
nevetmittir. Halkevinin s:ok zen- kada frigorifik tertiball da yaptla-
~in bir kiitiiphaneai vardtr. cakllr. 

Kiitiiphane memuru alay miif- Bunlardan daha biiyiik olarak 
tiliginden miitekait Mustafa efen· vali bey halkm ve tiiccar etyaat· 
di de (12J) cilt k1ymetli eserler nm kolayca girip S:tkabilmelerini 
hediye eylemittir. temm i~in ,Jmdiki giimriik iakele-

Dera ve kurslar komitesi bu ae- aini denize doiru (14) metre uzat-
ne franstzca, inrilizce ve alman- bracakllr. Belediye Olliinden bu 
c:a deraleri a~m•tbr. Bu ii~ kuraa iskeleye kadar bir de nhbm yap-
85 talebe yaztlmttbr. Her ,Un ta· tlnlmaia bqlanm•tbr. Viliyet 
lebe miktar1 s:oialmaktadar. merkezinin evvelce fenni bir mez-

ls:tilnaiyat tubesi iae bu sene bahasana da yapbrm•t olan Yali 
zarftnda 9-efkat yuvaaa menfaati- bey ,ehrin yollanDI her sene dii· 
11e bir halo ve bir konser vererek zelbnekte, nezafet ve tenvi~ta 
30 yetimin yemeklerini, elbiaelerini kartt son derecelerde hassaa bu
ve ayakkabtlarmt tedarik eylemit- lunmaktadtr. 
tir. Bu komite mekteplerde de Su meselesl 
fakir ~ocuklara steak yemek temin Vili.yet ,ehre bir saat mesafe-
etmit ve hastaneleri dolatarak si- deki kuyulardan makine vaatta-
gara ve teker daiatmtttlr. aile bir au getirmit ise de daha iyi 

Giizel sanatlar komitesi de biri is:ilecek sular Balaban ve Ktzdclk-
alafranga ve diieri alaturka ol- tan getirilmektedir. Balaban su-
mak iizere iki saz heyeti tetkil ey- yu s:ok uzakta olduiundan getiri-
lemittir. .$imdiye kadar balolarda lememektedir. Kaztlcak suyu ise az 

·buyiik masraf ve kiilfetlerle Is- miktarda akttimdan getirilmesine 
tanbuldan getirtilen cazlara artak hacet goriilmemiJli.r. En iyi bir au 
liizum kalmamtJhr. olan Balaban auyu belediye kam-

Spor tubesi, buradaki spor hare- yonlarile getirilerek maliyet fia-
ketlerinin inkitafma ~htmakta· tile halka salllmaktad•r. 
dtr. $ehirdeki dort apor letekkii- K1ztlcak auyu iae mevadd1 uzvi-
liinii her hafta mas:lar tertibi au- ye ile kant•k olduiundan barclak 

,lfeile yiikseltmektedir. Bugiinler- is:inde rengi sabunlu au manzara-
de ~alkevi yeni bir tenia sahas1 atnt gostennektedir. Bu au filitre 
teminine uiratmaktadar. Spor ko- edilmege muhta~ltr. Su borulari· 
mitesi ciheti askeriyeden temin ey- mn i~i dolmut olduiundan yeni 
ledigi hayvanlarla bir binicilik fU· horularla deiittirilecektir. Boru-
besi as:maga muvaffak olmuttur. Iar gelmege batlam•t olduiundan 
Halkevinin zengin bir miizesi de bu sene JU it te bitirilmit olacakhr. 
vardtr. Bu miizede eserler s:oial- lebirde oteller 
maktadJr. Canakkale otel cihetinden pek 

Koylii tubesinin faaliyeti s:ok ae- miikemeldir. Burada u~ biiyiik ve 
mereli netice~r Yermektedir. giizel otel vardt.r. Bunlar i~inde 
Halkevinde bY. muayenehane as:a· Bahrisefit oteli liikatiir. Bu otel 
rak her giin bir doktor bulundur- tehrin en i.tlek caddeainde ve de-
makta ve koyliileri muayene etti- niz aahilindeclir. Altmda biiyiik ve 
rerek ili~lann• da parasaz vermek- genit bir ~alflb gazinoau da yar-
tedir. Bu tube her hafta koylere dtr. Alt ve iist aalonlarile banyoau. 
giderek halk ile haablhallerde bu- yataklan cidden muntazam ve her 
lunmaktadar. taraf1 tertemi:zdir. Bu otel her ke-

8ehirde umran faaliyeti seye uygun olduiundan is:mdeli 
Vali Siireyya beyin viicuda ge- miitleri eksik olmamaktadar. Ote-

tirdiii eserler el ile tutulacak de- lin au ve elektrik teaiaab ~ok mii
recede meydandad1r. $ehre eleli- kemmddir. 
trik tesisatJ yaptarm•t, ainema bi- Stbhal llltrl 
uasm1 aari bir tekilcle tadil etti- .Viliyetin 11tma mantakaai Kum-
rerek seali makine koydurmuttur. kale ovasile Biganm Tahir ovaat• 
$ehrin ortumdaki mezarbk ya- dtr. $ehirde miikemel bir Dielllle-
laada park haliDe koaacakbr. Or- ket butaneai yanbr. Buaua po 
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()ksiirenlere KA TRAN HAKKI EKRE/111 (1516St 

Dr. Mehmet lzzet 
••r•z• dahlllye ve aarlye 

mutah ... ISI 
MaayEmebaae: Qa881oliu IIa1k ftrba 

karpnda No. 21 Cumadan mada bergQu 
18-17 bast&laruu tabul eder. Tel 29926. 

BANKA KOMERCIYALE 
iTALY ANA 

Senna yesi Liret 700,000,000 
lhtiyat ak~i Liret 580,000,000 

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

~UBELER 
lngilt.Ne, lsviqre, Avusturya, MaCir 
ristan, ('.ekoslovakya, Yugoslavya, 
Lebistan, Romanya, Bulgaristan, lll· 
Sll'1 • Amerika Cemahiri MOttehldeei, 
Brezilya, ~ill, Uruguay, Arjantin. 
Peru, EkvaU)r ve Kolumbiyada 

Afllyasyonlar 
ISTANBUL ~BE MERKEZl 

Galata Voyvoda caddesi KarakOy 
Palas (Tel of. 2641 /2/3/4/5 I 
·~hir dahllindeki acenteler: 

Istanbulda: Alalemciyan ha.runda 
Telef. 2821. Beyo~lWlda: lst.ikW 
caddesi Teler. 1046. Kambiyo dairesi 
Borsada Teler. 1718. 

1ZM1RDE $UBB 

~ adedi 17 iken ges:en sene otu
za, bu sene de elliye iblii olun
muf, bir de rontgen cihazi alm
mittir. $imdiki haatane binaaa vili
yetin lihtiyac'$la kifayet etmedi
;mden ittisalindeki Muzafferiyet 
meldebi de haataneye ilive obm
muttur. Ayni zamanda bu aenenin 
bii~sine haatane yapalmasa is:in on 
bin lira tahsisat kcmduiundan bu 
iki butane terkecltlerek vekiletin 
gin'dermit olduju giizel bir pro
jeye core yeni bir tifa yurdu yap
tirilacaktar. Bu butane tamam el
U bin liraya malolacakbr. Bu bi
aa ,ehrin ortum'da kurulacaktar. 
Ba muvaffakiyetinden dolayi vall 
Siireyya bey aezavan takdirdir. 

Ra6iP Kemol 

istanbul Srhhi Miiesseseler 
Satrnalma Komisyonu Reisliginden: 
latanbul Sabbi Mneueaelerinin 1934 mali seneai i~iD ataiada yazala 

ibtiy~an kapab zarf usulile mllnakasaya konmuttur. Bunlardan Et, 
Ekmek, Sadeyata, TereyaiJ 29/Mayas/934 Sah gOnO saat 14 te ve 
alelumum erzak ile mek611b haJvanlye 31/Ma)'l-'934 Pertembe gOnll 
saat 14 te ve yaf sebzelerin 2/Haziran/934 Camartesi alnl uat 
14 te ve Sl1t1 Yogurt ve Y akactk suyunun 5/Haziran/934 Sala gfinll 
saat 14 te ve alelumum mabrukat ile Gaz, Benzin ve Vakom yattata 
da 12/Haziran/934 Sala gOnn saat 14 te ibaleleri yapalacakbr. ~art• 
oameleri i6rmek iateyenlerin Cagaloglunda Sabbat Mndllrll1il1nde 
Komisyon kitibi T abain Beye ve miinakasaya girecekleriD de beiU 
giin ve aaatlerde Komisyooa miiracaatlan. ..2221., 
Kilo 225,700 adet Yumurta 

1711162 Et 871000 adet gOnlllk yumrta 
6601500 Ekmek 91600 kilo Beyaz peynir 
15 200 F aranceli 
56'ooo 1,000 , Katar 11 Pirin~ S d 
52

1

300 Makarna 13•100 " 0 a 
291600 Sadeyai't 1,450 " lrmi~ 
42,600 Kuru sogao 20•700 " Zeyt~n yaja 
79,400 Siit 91650 , Zeybn 

41 ~ OOO Kise yogurt 11,550 , Mercimek 
12

1
500 Silivri yogurdu 5•000 " Kuskua 

19:100 Sabun 32~200 " Arpa 
10 ()()() Toz sabaD 8,400 " Samaa 

2
1
500 Pirin~ una 8~300 " Ot 

to'soo Sebriye 8,800 " Kepek 
33' 500 ,Seker 3,000 " Y ulaf 
6'7so Kuru nznm 31000 , M1ar larm• 
3' 350 Kuru kayt~l 121000 adet Enainar 

99
1
300 Patatea 291500 kilo Taze balda 

34
1
500 Kuru fasulye 3,900 " Cah fasalye 

16:800 Barbunya fuulye 351000 ., Ayte kadm ftnl1•. 
13,800 Nobut 3,200 , Barbunya 
171500 Un 1,350 ., Bezelye 

11350 Nitaata 251500 ., lspanak 
36,950 Mangal k6m0rll 13,700 ., Semizota 
1 230 Ton kok k6mllrll 
1' 010 " Kriple maden k6mllrD 31•500 " Kabak 

' 9 500 Parasa 4 460 <;eki odun ' " 
1 5

1
000 Kilo gaz yafl 12,050 ., Bamya 

15•150 8 i 43,300 , Patbcaa 
1 " enz D 23 000 Domatea 1 000 , Vakumyap 1 • 

1,400 T .. 4,850 ., Uhana ., ereya11 
1'950 .. Sal~a · 2,900 .. Kerevia 
iooo Damacaaa Y akaak •aJtl 4,000 " Pucar 
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eren 
nnelere 

F osfatl1 ~ark Malt Hul3.sast Kullan1n1z. Su iinUzu artt1r1r. 
Cocuklar•n kemiklerini 

eniz yollan 
1~LETMESt 

AcE>nteleri: KarakOy • Kopr1lbafl 
'l'el. ~~3G2 - Slrkeci Mohnrdauade 

Han Tel: 227'0 

T rabzon yolo 
ERZURUM vapuru 

8 May1s 
Sail 20 de Galata r•httman· 
dan kalkacak, gidi~te Zongul· 
dak, lnebolu, Sinop, Samsun, 
F atsa, Gireson, Vakhkebir, 
Trabzon Rize'ye, donii~te bun· 
lara ilaveten Siirmene, Ordu'ya 
ugrayacakbr. "2265 .. 

Ayvaltk 
BAND IRMA 

Yolu 
vapuru 
9 May1s 

Carf;amba 19 da Sirkecl 
Rthhmmdan kalkacakhr. "2332, 

THE TURKiSH AMERiCAN 
Shipping and Trading co 

Hayrl • Arabotlu ve ••rlkl 
American Export Linea The 
Export Steamslp Corporation 

NEW • YORK 
Her on gtlndo bir Nnyork lle !lma

Dlml.1. arasmda muotazam posta: 
Her aym 10, ve 16 inci cOnlerl 

In· )' ork,'dan .llareket. 

-
Yakmda Nn- York'dan plecek Ta

purlar. 

Examiner apuru i8 m~sa do~ru 
Examelia , 1~ " , -Yaimda Nn • York, Fladelfiya n 

Eofltona f~in yolcu ve e~yayt tiuriye 
alarak llareket edecek -v~purlar. 
Examiner vapuru 11 maytsa dogtu 
Examella , 22 , , 

Kumpanya, mn~erllerloin menafilne 
tlaba fyi h~met n fevkalAde 1!!61'1 po5-
talar taktim emellle lskenderlye nya 
llarsilyada aktuma 1uretJle n dogt"u 
tono¢mento 11' Nevyork: l~in mezkllr 
Umanlaroan muayyen tariblerde bareke' 
...Sen ekspres ve Inks \"&purlarma yolcu 
n ·~ayi tioartye kabul edecektir. 

Bu vapurlal Amerlkanm dablll n 
•ttnn l"iliyetleri De K&D&da, Golr, lltk· 
alb ve Lt> s .Angelos Sle San Frallslskt 
ltattle vesaire baton llmanlar i~ 

•etru Ke~nfiDento 1le e~yay1 tlcariye 
hbul eder, 

Fula ta!BDAt t~n Oalada'da e IDOl 

Vak1f ( Eskl A.rapyan ) hanmda ' DDtl 
btta Hayri • .Ara~lu n ~jerikf mQra-
caat. Tel, ,,4967·8-92H (16.!!74) 

Istanbul TUrk 

Emlik $irketi 
Miinakasa ilanr 
lstanl!ul Tnrk Emlak ~lrketi takriben 

0<: il:i. lleliJ bin metre murabba mcsaha· 
SHH.laki Lir k1s1m sokaklarma granlt 
ta~mdan kaldmm fcr~ini mnnakasaya 
va~etler. 

l~lJu mnnaknsaya i~tirak urzusunda 
bulunanlar bir lira mukaltilinde plAn ve 
~artnamesini elde edebilirler. 

2B .Mayts 1934 tarihino mUsadif ~ar· 
~amba. gllnn icrast mukarrer IIlllnaka.sa· 
ya i~lirak !~in ~irkct veznesine nal."ten 
000 ( be~ yoz ) TOrk liras1 miktannda 
bir lcminat ak~esl yatmlmak lazJmo· 
dcndir. 

Teklifierin tetkikfnde ~lrket teklif edi· 
l&n fiatlerin azh~1le beraber l~tirak 
edenlcrin bu 1fi!e ait fenot meziyetlerini 
ve teminallannm ktymetini de nazan 
dikkate alacakttr. (16363) 

Matbuat cemiyeti umuml heyeti 
Istanbul matbuat cemiyetinden: 
Istanbul matbuat cemiyeti umu· 

mi beyeti 14 mayts 1934 pazar• 
tesi giinti saat 13 te Cemiyet 
merkezinde fevkalide olarak i~ti· 
ma edecektir. Muhterem annan 
te~rifleri rica olunur. 

Ruzname: 
1 - Bina meselesi, 
2 - Tekaiit aand1g1 meselesi. 

VAPURCULUK 
TORK ANON1M ~!RKETl 
Istanbul Acentahg1 

Liman ban, Telefon: 22925 -
izmir Siirat Y olu 

SAKARYA 
Her Per,embe gnno. saat H te 

Galata nhbmmdan kalkacak do~u 
lzmire gldecektlr. Bu vapur her 
pazar gfinQ saat 15 te lzmirden 
kalk1p do~ru lstanbula geleoektlr. 

VAPUR KAHVE 
OCAKLARI 

Vapurculuk ~l'Ork Anonim ~irketi· 
nln c;ah~tJgt Trallzon. Mersin, lzmir 
sorat, Karallilta, Mudanya, limit ve 
lmroz yolu postalanm yapan vapur· 
larm kahve ocaklan toptan veya 
ayn ayn a~tk art1rma ile May1sm 
9 uncu gtnO saat 14 te ihale edile· 
cektir. Taliplerin muayyen gnnde 
yozdo 10 teminat paralarile Sirkeci· 
de Liman barunda mtldQriyete mO.· 
racaatlan. 

Kara dervi~ aga 
vakf1 

miitevelliliginden 
sOkng1 No. ~ltndiki vaziyeti 

lstasyon clvan 2 kahvehane bahQesilo 
lstanbul caddesi S5 Seb7.eci dUkk-lm 
OauJi sokag-1 14,6 arpac1 dOkkam ar· 

diyesileo 
8 • • 

10 kahveh:mc OstOn· 
deki cda1arile 

• 12 eskici dllkkfm1 odasile 
Baknkoytlnde Karadervi!l ~a vakft 

akaratmdan yukanda sokaklarile numa· 
ralan yaz111 dUkkaniar birer Seno mOd· 
detlt kiraya nrllmek Uzero 8/6}934 
den itibaren mfizayedeye ~Jkanlrm~Jr. 

lhalesi 30/5/934 ~ar,..amba gonn saat 
16 da Istanbul Evkaf mnunriyeti i<lare 
EncOmeninde yap1lacakhr. Talip ola· 
caklann ojo 7,5 teminat muvakkalelerile 
tayin olunan gun ve saattc idare encll· 
menlnde bulunmalan ilii.n olunur. 

l 1stanbul 7 nci icra memurlu· 
gundan: 
Beyo~lunda lstiklll.l caddeslndo Hasan 

bey apartmamnda 2 numarah dairedo 
muklm iken elyevm ikametgaln me~bul 
Esat bey o~lu Mehmet ~fik beye: 

Cafer Fahri Bey tarafmdan 14: Mart 
1934 tarihli takfp talebl lltt bfr ktt'a 
senede mosteniden zJmmetinlzde matlu· 
bu bulunan 2600 liranm teminl lstifast 
Jc;ln ve baciz yolu ile tahsili talep ellil· 
ml~ n tanzim olunan 84/1563 numa· 
rah Odeme emrl teblig. edihnek · UzAre 

Jkllmetgahimza gOnderilmi~ lse do muba· 
~irin Odeme emri arkasma verdi~i me~· 
ruhatta iknmetgah1ruzt terketti~inlz vo 
yeni ikametgahmtz da me~hul o!du~u 
anla~1lmt' olmasma gOre yukarda yaz1h 
borcu i~bu flfm tarihinden itibarcn bir 
ay ic;inde Odemeniz ve borcun tamam1 
ile veya k1smen ve yahut alacakhmn 
takibab icrast safl1as1na dair bir itira· 
zm1z varsa ylne bu bir ay i~iltdo icra 
ve iflas kanunun 74 nell maddesi mu· 
clbince mal beyanmda bulunmamz ld· 
2Jmd1r. Beyande bulunmazsamz hapis 
ile tazyik olunacag1mz ve hakikate mu· 
halif beyanatta buhmursamz hapis ile 
tecziye olunaca~m1z ve itiraz etmczse
niz hakk1mzda cebri icraya devam olu· 
naca~1 icra emrinin tebli~i makamtna 
kaim olmak nzere il:\n olunur. 

Zayi - Selimiye kl~lasmdan 4 Oneil 
alay 2 inci tabur, 7 inci Mlllkten alrnu~ 
oldu~um terhis vesikamt kazaen denize 
dO~Qrdtlm. Yenisinl alarag1mdan eskisi· 
nln bOkmn yoktur. 

Zindan kapt fl\lCJlar 69 numarah 
Salih Zekinln .kahvesinde 323 

tevellntlo Ahmet Cemal 

Urolog • Operat6r 

Dr. Re~it Sami 
fdrar yollart haatahklara 

mutebasstsl 
Beyo~lu: Parmakkapt · fstiklfll caddosi 

.. ___ No. e1 -(15849) 

Dr. Mehmet Ali 
Bevllye mOtehasa••• 

KOprOba.<~tnda Eminona Hant 

BfiJfik Tayyare Piyanuosn 
17 INCi TERTIP BA~LAMI~TIR 

1 inci Ke$ide 11 May1stad1r. 
Vakit az kalmt§tJr biletlerinizi altntz. 

Tip Fakiiltesi 1334 senesi mezunlar1 
1 + may1s 1934 ps.zartcsi ak~anu saat alhdan 1tibaren on be~inci ~ikt~ sencsinin 

ylldono.monn maaaile bulu~rak tos"it edebilmekliglmiz l~in park otelinde toplamla· 
caAmt arz ve Loton stmr arkada~lan davet olunur. Tertip heyetl (16380) 

Hariciye V ekiletinden: 
Elyevm Hariciye Vekiletinde (11) nci dereceden me1!cut miinhal 

memuriyetlere talimatnamesine tevfikan mliaabaka ile memur 
ahnacakbr. 

Miisabaka imtihana 1/Temmuz/934 de saat 10 da Harieiye Veki· 
letinde yap•lacakbr. 

Miisabakaya ~irak j~n, taliplerin memurin kanununun 4 en mad
desinde1dlerden ba§ka B§agtda yatah evsan bafz o}ma}an liztmdtr: 

Hukuk, Miilkiye, Uliimu siyasiye, iktisadiye ve i~timaiye ve 
fakiilte derecesindeki Yuksek Ticaret mektepleri veya bariciye 
meslegi ile alakasa bulunan miimasil yiiksek mekteplerden birinden 
mezun olmak. 

Miisabaka imtihana ~oyle: 
1 - Hukuku Medeniye, Hukuku Diivel, Hukuku hususiyei Diivel, 

1kitsat,Maliye ve tarihi siyasi,(1815 den zamanamaza kadar) bakk1nda 
tahriri ve §ifahi sualler. 

2 - Tiirk~e ve Franstzcadan tabrir ve terciime, 
3 - Muaabakada ussu mizam doldurmak tartile en fazla numara 

alanlar kazanma~ olacakbr. 
Mlisavat halinde Fransn:cadan mada bir ecnebi lisanana vukuf 

sebebi rlichandar. 
Taliplerin mektep tahadetnameleri, askerlik vesikalarJ, bOsnn hal 

ve s1hbat tahadetnamelerile hiiviyet ciizdan1 veya suretlerini istida 
ile beraber 25 Haziran 934 ak§amma kadar Vekilet Zat i§leri 
Dairesi tefligine tevdi eylemeleri ve 1 Temmuz 934 de Ankarada 
Vekalette hazu bulunmalara ilin olunur. ..1753., 

kuvvetlendirir. (16272) 

Malkara Ziraat 
Bankas1ndan: 

Malkara kazasmm Cami atik mahallesinden Hasan efendi zade 
Refik Beyfendiye! 

Asaleten bor~lu oldugunuz 527 lira 25 kuru' ile murisiniz Kb1me 
ban1mdan zimmetioize fntikaJ eden 620 Jira 11 kurU§UD odenmemiJ 
olmasana binaen sabbga ~akanlan gayri menkul teminabmza 2280 
aumarah kanunun tayin eyledigi haddi dolduracak bedellerle ahca 
~d,madagmdan borcunuz yine mezkur kanuna tevfikan be~ senede 
Ye be, taksitte odenmek Qzere tecil olunmu1 Ve ilk taksitler 
1Snl935 olarak tesbit edilmi~tir. 

Senevi % 7,5 faizi ile odenmesi lizamgelen taksitlerden her hangl 
birini bu tartJar dairesinde odemedigini:r. taktirde borcun tamama 
muacceliyet iktisap edecegi ve kanunen tanmmtl; baklnm1za milste
aiden menkul ve gayri menkul biitiin varJag•mzdan tahsiline te~eb
bns olunacaga maballi ikametinizin me~huliyetine binaen ilanen 
teblig olunur. (2308) 

Istanbul beledlyesi ilanlar1 I • I 
ilk mektepler i~in bastlfllacak evraka matbua pazarbkla ihale 

edilecektir. Talip olanlar teraiti anlamak ve niimuneleri gormek 
nzere Levaz1m Miidiirliigiine, pazarlaga girmek i~in de 244 lirahk 
teminat ak~esi makbuzu veya mektubu ile 10/5/934 Pertenbe giinii 
..at on be~e kadar Daimi EncUmene mUracaat etmelidirler. ..2258, 

• 
Sebze halinde 1/1 No. lu diikkin kiraya verilmek i~in a~ak mii· 

zayedeye konmu§tur. Taliplerin §artnameyi gormek i~io her .gun 
miizayedeye girmek i~in 27 lirahk teminat makpuz veya mektubile 
beraber ihale giinii olao 10 MaYJS 934 Per~enbe giinii sa at on dorde 
kadar Eminonii Belediye Dairesi Enciimenine mUracaatlarJ. "1833. 

* 
~hremininde Saray meydan1nda 74 No. lu kahft 

6niindek' bah~e 
Cib"ali odun iskelesinde bill No. yazahane 
Hacibalilaktar mahallesinin kuru~etme aokaiJnda 

8110 No. lu bane. 

L 
3 

2 
3 

K. 

60 

Yukar1da yaz1h mahaller kiraya Yerilmek i~in a~ak miizayedeye 
konmu§tur. Taliplerin prtnameyi gormek icin her giin, miizayedeye 
1irmek i~in bizalannda yanlt teminat makbuz •eya mektubyile 
beraber ibale giinii olan 10 Mayas 934 Per~embe giinQ uat 14 de 
kadar Fatih Belediye dairesi Encumenine miiracaatlar1. "1832, 

AK~AM 
~inkografi ~ubesi 

Miidiirii: Kenan 

Son model makinelerle 
miicehhez yegane atelyedir 
Bak1r, pirlnv, ~inko Ozerine kli1e imallta 

Telefon 20113 

inhisarlar u. Miidii:rliigiinden: 
A. - (7000) kilo yerli mala iistiipU: (14/5/934) pazarteai saat (15) 
B. - (10000) , , , nitasta (16/5/934) ~ar§amba , (14) 
C. - (50) , ~enber kavalyesi (16/5/934) , , (15) 

Taliplerin nfimune ve eartnameleri gordiikten sonra pazarhga 
lttirak etmek Qzere 0/ 0 7,5 teminailarile beraber yukanda her 
birinin bizasmda gosteril&n gUn ve saatte Galatada Abm Sahm 
Komisyonuna mUracaatlar1. (2079) 

Gayrimiibadiller Takdiri K1ymet 
Komisyonundan: 

Ellerindeki mazbata numaras1 1 lie 104 aras1nda bulunan Gayri· 
miibadillerin mazbatalarda yaz1h istibkaklarmm yiizde 25 heaabil• 
bonolarana almak tlzere Ma}'lsm 9 uncu <;at§amba giinU saat 10 daa 
17 ye kadar Galatada Babtiyar hanmda Komlsyona mllracaatlan. 

•2331. 



Sahife 12 

&evllmek l~ln 
Ho,a gltmell ve 

GDzel blr ten olmala 

Blr t;ok kadmlar, cski usuller dalr~ 
sinde yap1lm1~ olan Ml gnzellik kre
mleri kullanmakla sukutu hayale ugrar· 
Jar. En iylsi fannin en eon terakbyatlm 
taklp ellerek asrile~melidirler. ParisH 
me~hur gflzellik mOtehassisl Jean de 
Parys, iddea ediyor kl ~lmdi, boton 
kadmlar, en son ke~fi olan GONDOZ 
KREif SlAMOISE'1 kullanarak nermin, 
yumu~k ve bir <;oc;uk clldl gibi a~1k 
bir cilde malik olabilirler. Bu krem 
bavada ~effafbr ve cildin mesamatmt 
kapamauan pudrayt blltnn gnn sabit 
tutar. Cildi, tozlardan temlzlemek i~in 
OECE Sl.A.MOISE KREMl (cold Gream) 
kullammz. Be~erenizi btHOn gayri saf 
maddelorden kurtaracaktu. Muvaffak1yet 
garanlidir. Memnun kalmadtCtmz takLirde 
paramz iado cdilir. 

Creme Slamoise 
Her yerde sabbr. 

(16226) -

ARSEN LOPEN'in 
harikuJade maceralar1 

-
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HALi TASFiVEDE iSTANBUL TURK ANONiM 

S $iRKETi 
Istanbul Su Sirketine ait ve 1 Haziran 1934 taribinden itibaren 

500 frank tizerinden tediye edilecek olan 4 °/0 faizli tahvilibn 
ke~ide muamelesioin 17 Mayas 1934 Per§embe gUnU sabah saat 
10 da ~irketin merkezi idaresi olan Beyoglunda lstiklil cad de-
sin de Terkos <;akmaz10daki 3 numarala dairesiode alenen icra 

edilecegi tahvillt hamillerine ilin olunur. 

PEiSSiS 
Kadtn ,apka levaz1mat1 miiessesesl 

Beyoglu Tunel meydana : (T ramvay manevra sokag1) Paris'io en 
son moda §apka levazamabru celp i~in hi~ bir fedakarhktan ~e
kinmedigini mhhterem mfil}terilerine arz eyler. 

ERKEK KADIN ve COCUK BERE IMALATHANESI 
Ktz Ak§am Sanayi mektepleri talebesine iicretlerde tenzilit. 
Ta,ra slparlflerl kabul ve serlan lraal olunor. • (1G035) 

Akay i~letmesi miidiirliigiinden: 
Yalova kaphcalan dahilindeki n~ karde~ler gazinosunun icra 

lulman muzayedesinde verilen fiat haddi itidalde gorUlmediginden 
miizayedesi 10 Mayts 934 per§embe gUnil saat 14 de talik edilmi~-
tir. Taliplerin o saatte encUmene miiracaatlart. (2283) 

Ilk mektepler talebesine miijde 

Tarih derslerinizi kolayca ve herkesten daha iyi iijre~·mek 
;,;n alacagzmz kitap : 

Y ardtmci T arih 
Hulisasi 

124 sahife - Y aln1z 10 kuru~ 
Tevzi merkezleri : 

AK~AM KiTAPHANESi f KANAAT KUTUPHANESi 
121, Ankara caddesi lstanbul • Ank!lra caddesl 

8 May1s 1934 

Yags1z 
Gala.ta'da K.a.rakoyde m.e,hur -. ./ 

I 
Biiyttk elbise fa.br ikasmda. 

lsmarlama Kostiimler 

23 1/ 2 Liraya 
K.ad1n, erkek ve (:OCuklara 

KoStiim 
Palto ~ 

M~Anto 
ve M U ,S A M B A L A R' In 

En miintahap 98¥itleri 

Tediyatta teshilat 

p 

E 
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T 
E 
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-Kremi 
Hantmlara miijde 

Teminath alta ay devam eden 

Ondiilasyon 6 Lira 
IIer renk saQ boyanz 2,50 11 

Takma kirpik 2 , 
Ondllla~yon 50, yanm 25 

BAyo~lu Adliye dairesi yanmda 205 

NIKO YASUMIDIS 
Liitfen adresi saklayaoJZ. 

(16298) 

Seve seve ve merakla okuyacat•n•z blr kltap 

Resimli- Ciltli 
A 

Biiyiik k1tada 280 sahife - 350 resim - 4 renkli 
lavha .: 8 metin harici tablo 

Biliyormiydiniz? 

Baza bahklar nasal ku~ 
avlayorlar? 

Bazt hayvanlar ortasmdan 
lkiye boliinUnce yeniden 
nastl biiyiiyorlar? 

Ka~tn bazt bayvanlar ne· 
den uykuya yatayorlar? 

Kangurular nasal boks 

yapayorlar? 

Y a kala k e r ten k e I e I e r 
lnsanlan nasal korkutuyor· 
Jar? 

Bukalemun ayma nastl ya· 
kalayor? 

Hayvanlar hislerini nasal 
gosteriyorlar? 

Yalan zehrini nasal akab· 
yor? 

Karmcalar nastl muhare• 
beye gidiyorlar? 

Biilbiil neden guzel nag
melerle otUyor? 

Kurbaga yavrusuoun kuy• 
rugu nastl du~Uyor? 

Deveku~u nastl kulu~kaya 
yabyor? 

Kostebek yuvasmda neler 
var? Bu korkunq ba,. <;eki;cynln QOk bOyntnlmOf 

bir resmidir. Rurun deliklari, n~1z, kafaillll 
bi«;imi bir ata ne kauar lJenzi~·or degil mi? 

FA i K SABRi BE YiN . 
itinalarla haz1rladJg, bu eser, pek a~1k bir lisanla yazilmi§ . ve ~ok nefis 
bir tarzda tabedilmi~tir. 350 resim, 4 renkli lavha, 8 ~netin harici 

tablo ile siislencn bu giizel kitap ciltli olarak ~1kb ve 
""' 

Derhal biiyiik bir ragbet gordii 

Flyetl: Tevzl merkezl: 

Her yerde 150 kuru§ 
Ta~l'a i~in posta 6creti ahnmaz 

AK~AM l{iTAPHANESI 
121. Ankara caddesi • Istanbul 

Erkek ve Kadmlara 

'' KURTULU$,, 
Blcki ve Diki~ Dersanesi 

MDdlresi : Mm. Papazyan 
Haftanm 4 gnno kadmlara, 2 gUnO 

erkeklere, gonde n~er saat Frans1z 
usulile lJi~ki ve diki~ uersl tedris edillr 
ve 5 ayda lf&~~rff~ musaddak d!plt>ma 
verir. 

FerikOy Topenstll 115 K o. Papazyan 
aparttman. ( 16494) 

istanbul C. Miiddeiumumiliginden: 
istanbul Asliye Ceza mahkemeleri i~in baz1rlanan ~artoamesine 

gore dosya dolaba yazahane kii~Uk yazahane miizakere masa11 vo 
gardirop pazarhk suretile mubayaa edileceginden ~artnameaini g8re
ceklerin her giin Adliye Levazam Dairesine ve pazarhga i~tirik 
edeceklerin 12/5/934 tarihine mUsadif Cumartesi giinii saat 14 do 
Adliye Dairesinde mute~ekkil Mubayaa Komisyonuna mUracaatlan 
ilan olunur. "2320, 
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Sahibi : Neaneddin SacLk Umumi ne,riyat miidiirii: Enia J'aluiD 
. .Ak,am Matbaaa 


