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~iddetli bir s1cak dalgas1 biitiin 
diinyay1 kas1p kavuruyor 
Amerikada bir giinde yiizlerce 
insan Oldii, ekin er mahvoluyor 

lngllterede kurakhktan yar1lan 
topraklar 

S1caklar biitiin fiddetile de
vam ediyor. Diin de Istanbul ta• 
hammiil edilemiyecek derecede 
steak h. T ermometre aaat onda 31 
~ereceyi gosteriyordu. Hileden 
•onra saat ikide ~4 dereceye ka
aar ~tkmttbr. 

Stcaktan ve yagmurauzluktan 
her taraf sapsan bir renk almtt
br. Bah~elerde her giin sulanan 
~i~ekler bile stcagm tesirile ku
rumaktadlr. Bir ~ok bah~elerde 

1ttrlar, fesligenler kurrumu,tur ki 
goriilmiif bir teY degildir. 

Ankarada s1cakhk 36 dereceye 
kadar ~tkmJtbr. Trakyada ve 
Anadolunun her tar.afmda. tid-
detli stcaklar hiikiim siiriiyor. > 

Diin rasathaneye miiracaat 
ederek s1caklar hakktnda malu
mat iatedik. Rasathane bu steak· 
lar1 fevkalade bulmuyor. Verilen 

• malumata gore bu aylarda latan
buld.a tennometrenin 38, hatti 39 
dereceye ~tkbgt ~ok defa goriil
miittiir. Nitekim 1916 seneai 6 

temmuzunda hararet dereceai 
39,2, 920 seneai 29 temmuzunda 
35, 927 aeneai 3 ve 15 temmuzun• 
da 36,5, 932 aenesi 18 temmuzun· 
'da da gene 36,5 olmuttur. 

· HalbUki bu sene atcakhk raaat• 
hanede 33 dereceyi ge~memittir• 
Bu da, emaaline gore fevkalado 
aaytl.maz. 

Yunan tayyarecileri 

Yukar1c1a yunan tayyarecllerl abldeye ~elenk koydulctan sonra 
aeiAm vazlyetlnde, a'atada tayyarecller ~elenk 

koyduktan son~a d6nUyorJar 
~ehrimizdeki Yunan tayyare- Akpm saat 20,30 da Tayyare 

dleri diin sabah saat on birde cemiyeti brafmdan Perapalaa 
'faksimdeki Cumhuriyet abidesi- otelinde bir ziyafet verilmittir. 
ne ~elenk koymuflardtr. Tayyare- Ziyafet c;ok samimi olmuf, g~ 
t.~Ier sergiyi gczmi~ler ve ikindi vakite kadar sohbet edilmittir. 

\:ak~i Yt.tnan sefirinin Yenikoyde- Misafirlerimiz bugiin Bogazda 
· )d ikametgahmda ~rilen ~ayda bir tenezziih yapacaklar, ak,am 
hulunmu~lardtr. . Adada tereflerine ziyafet verilC. 

cektir .. 

S1caktan bunalan blr ~ocuk 
~•tmede ayaklar1n1 y1k1yor 

Bu senenin ge~en senelerdea 
farkl, bararet dereceainin ve ll• 

caklann devamh olmastdar. Bat
ka aeneler bir &iin atcaldtk fev
kalide yiik~se bile erteai pn 
derhal hava deiitir ve hararet 

[Dena. 2 lllld ..Jdhd•] 

Lozan giinii 
Bugiin universitede 

biiyftk merasim 
yapdacak 

Bugiin Lozan zaferinin 11 
ind ytldoniimiine miisadiftir. 
Sevr muahedeai Tiirkiyeyi 
mliatakil bir hiilrumet balin
den ~tkarmtf, bir ~ok par~a· 
lara aytrmttti. Lozan yeni 
Tiirkiyenin kurulutunu biitiin 
aleme tasdik ettire!\ ktymetli 
bir vesikad1r. 

lstildil barbinde biiyiik Ga
zinin yantnda asker olarak 
~ahtan lsmet pafa, Lozanda 
biiyiik bir siyasi zafer ka· 
zanmtthr. Bugiin bu zaferin 
y1ldoniimiinii kutluhyacagtz. 

Bu miinasebetle iiniveraite
de biiyiik merasim yaptlacak
hr, hukuk fakiilteai talebe ce
miyeti tarafmdan tertip e"di
len toplanbda nutuklar aoyle
necek, Lozan zaferi tesit edi
lecektir. Bu aktam (Ia Halk
evi Beyoglu fUbesinde bir 
temsil verilecektir. 

Bu aktam saat 21 "de Halk"e
vinin Cagaloglu merkez aalo
nunda da bir kon.aer ve kon
ferans verilecektir. Davetiye 
yoktur. Her arzu eden gidebi
lir. Yalruz ~ocuklar kabul edil-
mez. 

'-~-~~~~~~~~~·~s•--~n-•._ .. ~ 
Rasathanedeki lletler 

- ~kara 23 - Istanbul rasatha

nesinde mevcut aletlerden nakli 

kabil olanlann Ankaraya nakli 

kararlatbnlmJt-br~ 

••• BI~IImezl ••• 

Tele/on: 24240~dare)- 24249 (Tahrir)- 24248 {Matbaa)- 20113 {Kii1e) 

Yerli mallar sergisi 

Sergiyi ~ar§I olmaktan 
kurtarmak lizimdir 

Iktisat vekaletinin sergiler hakktnda 
bir nizamname yapmas1 icap eder 

' 

Panay1r yerlnl and1ran aerglden blr ka~ manzara: Alii kar.nca, 
kuvvet tecrObe mahalll, bah~ede muzlka dlnllyenler 

Altmct yerli mallar aergiai ge
c;en seneye nazaran biraz daha 
fakirdir. Bunun sebebi nedir?. 
Ali.kadarlar nezdinde yaphgtmtz 
tahkikata gore yerli mallar ser
giainin daba miikemmel olmaai 
bazt tartlara bailtdr. 

1 - Evveli Galataaaray lisesi, 
bir ser~i binaa1 degildir. Bir mii
elleae iyi bir paviyon yapacagi 
zaman muhakkak bah~e bir yer 
kirahyacakbr. Halbuki ba~e
ki saba mahduttur. Mektebin alt 
kabndaki dairelerde de iatenildi
ii gibi aergi tezyinab yapmali 
kabil degildir. 
' Bu fik.ri, mimarlar, afit reasam· 
Ian da taatik etmektedirler. 

! 2- Tiirkiyede sergiler ayni 
mevsimde a~tlmaktadtr. Bir tem
muzda Bursada a~tlmttttr. 18 
agustosta da lzmirde sergi ac;tla
cakbr. Diger vilayetlerde Sam
sun, Konyada da bu aylar i~inde 
yerli mallar sergisi a~tlmtttar. 

Bir miiessesenin ayni mevsim
'de, muhtelif sergilere it-tirak et
mesi miimkiin degildir. 

3 - Y erli maUar aergisinin ze• 
gin olmamaama bir sebep te, bir 
~ok miiessese~erin sergiye i!tiralC 
etmemesidir. .._ 

4 

Bu vaziyet kartisinda sergiyi 
gezenler, Turkiyedeki smai faali• 
yet hakktnda bir fikir edinemi• 
yorlar. Sergide aabt yapam1yaa 
biiyiik muesseseler mea eli: Ke. 
reate, c;imento, tugla fabrikalari 
sergiye ittirak etmekte bir fayda 
gonnemitlerdir. 

- Kau~uk fabrikalari da sergiye 
ittirak etmemifolir. Halbuki deri • 
kau~uk rekabeti diye iktisat ve
kaletini, ticaret odas1n1 ve mat· 
buatt itgal eden smai bir mesele 
vardtr. 

Deri sanayii de sergide pelt ai 
yer itgal etmittir. Bundan bir ka~ 
sene evvel, sergide en dikkate fll• 
yan paviyon deri sanayiine aitti. 
Deri sanayii o zamandan beri 
daha ziyade ilerilemittir. Biz, sefloo 
gide bu ilerileyiti gormek isterdili. 
Halbuki buna dair sergide bir 
eser yoktur. 

• 

[Deva.nu ikinci aahifede] ' .. 
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- Adamz ~ok guzel, ~olt hot~! .. YalnlZ hanamefend iyle aramzda ihti14f !;tkmc• 
pereye ka~iyorsun? ••• 
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SON TELGRAFLAR 

Hava sil4hlart 
ve /ngiltere 

Lortlar kamaras1nda 
miihim bir miizakere 

Londra 24 (Hususi) - Lortlar 
kamarast bugiin hava silahlannm 
arbrtlmas1 meselesini miizakere 
ebnittir. Bu esnada amele fukast 
miimessilleri tarafmdan hiikumete 
ademi itimat beyan eden bir tak· 
rir verilmiflir. Takrirde lngiltere· 
nin silahlan buakma isile ciddi • 
aurette me,gul olmad1gt ve mua-
bedelerin magluplan mecbur et· 
tigi tarzda silahlan buakma temi
nine ~ahplmad1gl beyan edilmek· 
iedir. 

Takrir 9 reye kartt 54 reyle red· 
Cledilmittir. Miizakere esnasmda 
lngiliz tayyareleri biiyiik hava ma
nevralarma batlarnifb. l~tima sa
lonundan motor sesleri ititilirordu. 

L~histar1 feyezanr 
ve muhtekirler 

Var,ova 24 (Hususi) - ~imali 

Lehistanda feyezan durmu~.tur. 
Fakat cenupta devam ediyor. Kuv· 
vetlendirilmit olmasma ragmen 
baz1 setlerin Yikilmasmdan korku· 
luyor. 

Feyezanlann ilk neticesi Jnthk 
olmu,tur. Erzak azhgt hissedili
yor. Bir ~ok magazalar fiatleri ar
brmlflardlr. Bunun iizerine hiiku· 
met fiatleri arbnp ihtikar yapan
lan hususi toplanma ka.rargahlan
na sevkederek orada hapsedece• 
iini ilan etmittir. Bu karar derhal 
tatbik edilmege ba,Ianmt~hr. 

Sark misakr , 
ve lsvec , 

Stokholm 23 (Hususi)- lsve~ 

.Lariciye naztn, ,ark misakmdan 
bahsederken lsvec;in bu misaka 
girmesi i~in bir sebep mevcut ol
madtgtm, maamafih f!;ve~in bir 
grupa girmesi laztm gelirse fimal 
memleketlerile birleterek karar 
yerecegini soy1emi,tir. 

Polonya hariciye nazrrmm 
seyahati 

Reval 23 (Hususi) - Polonya 
Lariciye naz1r1 buraya gelerek Es
~onya hariciye naztrmi ziyaret 
edecektir. 

Sovyetlerin Berlin sefiri 
~ Berlin 23 (Hususi) - Sab1k 
Sovyet sefiri Moskovaya hareket 
etmit ve bir ~ok kimseler tarafm· 
dan tetyi edilmittir. 

Nafra vekili 
lzmire gitti 

Tetkik seyahati bir hafta 
kadar siirecektir 

:Ankara 23 - Nafta vekili Ali 
Ley maiyetindeki zevatla birlikte 
bu aktam aaat yirmi· ikide hususi 
~enle lzmire hareket etmittir. 

Ali beyin bu tetkik ve teftif 
.-eyahati bir hafta devam edecek 
~e Ankaraya donerken ktsa bir 
iniiddet £ski,ehirde tevakkuf 
edecektir. ---- -

Erzurum kongresinin y1l donUmD 
Diin Erzurum kongresinin on 

betinci Yildoniimii olmast miinase· 
betile Erzurum lisesinden yetiten• · 
ler cemiyeti tarafmdan Alay kot· 
kiinde merasim yapdmitbr. 

Meruimde lstiklal ~art• 'din· 
lendikten aonra cemiyet azast ta
Jaftndan hitabeler aoylenmi"' bu 
tarihi giia heyecanla kutlula!l· 
~lJhr/ 

AK$AM 

) 

Ba§vekil bu sabah Parise dOniiyor, 
derhal kabine toplanacak 

Tuluz 23 - Adliye ~az1r1 
M. Cheron, buraya otomobille 
gelmit, batvekil M. Doumergue 
ile bir ~eyrek saat goriiftiikten 
soma Pariose donmiistiir M. Che-. . 
ron miilakat hakkmda bir fey 
aoylememi,, sadece vazifesinin 
verdigi neticeden memnun bu
lundugunu beyan etmittir. 

M. Doumrgue, Parise sah saba· 
hi donecegini ve ayni giin saat 
17 de toplanacak olan kabineye 
riyaset edecegini teyit etmi,tir. 

Ba~vekil, «Le Temps» gazete
ainin bir muhabirine kabine ic;ti· 
mamm ertesi giinii bir naz1rlar 
medisi toplamp toplanmiyacagi• 
ni beniiz bilmedigini soylemi,, 
vaziyet hakkmda beyanatta bulu
namtyacagma teessiif ederek sa· 
deee demittir ki: 

Halk musikisi 
l{onservatuar miidurii 

Yusuf Ziya beyin tetldk 
seyahati 

Ak~ehlr 22 ( Hususi) - Halk 
edebiyat1 ve musikisi hakkanda 
tetkik aeyahatine ~akmtt olan Is
tanbul konservatuar• miidiiru Yu-
IUf Ziya bey, orta tedrisat mual
limlerinden RJfk1 Mel iii beyle bfr· 
likte ge~en cumadan beri Ak~ehir 
ve 1shakb civarmda, Sultan dag· 
lart yaylalarmdaki yiiriik oba· 
larmda bir ~ok luymetli malzeme 
toplayarak avdet etmi§lerdir. 

Yusuf Ziya bey, ~arkt Karaaga~ 
Eglrdir yolu ile seyahatine devam 
etmek iizerere Y alva~a gitmi~tir. 

Akvehir bankas1 merkez binas1 
Aktehir 22 (Hususi) - Ak~e· 

bir Bankas1, merkez binasa in~aa· 
boa 29,000 liraya mUteahhit hac! 
Yunus efendiye ihale etmit ve 
yap1ya ba~laoml~hr. 

Binanan alt kahnda alb diik• 
kin, son sistem sahne tertibabor 
ve sesJi ·sinema tesisabnt muhtevi 
2500 ki§ilik bir tiyatro salonu, 
nst katlanada ticari miiesseseler 
i~in daireler, i~tima salonu ve 
banka tesisab bulunacakbr. 

Bakalorya 
Maarif vekaleti mukayeseli 

bir cetvel hazuhyacak 
Maarif vekaleti, bu sene baka

lorya imtihanlarma girecek lise 
ve orta mektep talebesi i~in azami 
kolayhk gostermit, bilhassa im· 
tihanda muvaffak olamJyanlara 
tekrar imtihan olmak hakkm1 
vermit, hatti ka~ dersten olursa 
olsun ikmal imtihanlanna girebi
leceklerini bildirmittir. 

Bundan evvelki her iki imti
handa muvaffak olam1yanlar, ey- · 
lulde yap1lacak olan ikmal im
tihanlanna tekrar girebilecekler
dir. Maar,f vekaleti, bu imtihan· 
lardan sonra son bet sene i~in· 

de gerek lise ve gerek orta mek· 
teplerde bakalorya imtihanlarma 
ka~ talebenin girerek ka~mm mu· 
vaffak oldtigunu, ka~mm da 
muvaffak olmadtgtnt mukayeseli 
bir cetvel ile tayin edecektir. Bu 
cetvel son be~t aenelik lise ve or
ta mekteplerinin verdikleri ne
ticeyi gosterecektir. Bunu& 
bQ- d~ gr~fik yapllac!lJ'br~ 

«- titedenberi, diitiinmek iti· 
yadtmdu. Meseleye etrafile valuf 
olmak iaterim. Arkadatlarimla 
goriitmekligim de laztmdtr. On· 
dan sonra bir karar verecegim. 
Ve bunun ne olacagm1 ogrene
ceksiniz.» 

M. Blumun bir nutku 
lstres 23 (A.A.) Jaures 

heylrelinin a~tlmas1 miinasebetile 
M. Leon Blum bir nutUk soyle
mi~ ve Doumergue kabinesinin 

aynen devam1 ile bir degitiklik 

yap1larak devannnm az ehemmi· 
yetli bir fey olacagm1, zira her 
iki hadisenin parlamentonun taa· 
vibi olmadan yaptlacagtnl aoyle
mittir. 

Hatip, iki meclisin: de feshe
Clilmesinin tiddetle laztm oldu· 

gunu soylemit ve Fransaya, hal
ktn iradesini a~Ik~a temsil ede· 
rek mesul olacak yeni bir rejim 

:vermek ic;in yeniden intihap ya
pilmastm istemi~tir. 

M. Leon Blum, M. Tardieunun 
idaresinde bir fatist rejimi te
fekkiiliiniin ~ok tehlikeli olaca· 

gm1 bildirmi~ Frans1z sosyalist
leri ile komiinistleri arasmda 

son. giinlerde yap1lan hareket bir-
, liji misakmdan memnuniyetini 

izhar etmittir. ' 

Miicadelenin, kararlatbTJlmif 

i~timalardan ba~a, hiirriyetle· 
rin lcaldtrtlmasi te,ebbiislerine 

karfl muhafaza tertibab ahnmasl 
ve .bilhassa buhrandan mesul 

olan kapitalizme miiteveccih ol· 
mas1 icap ettigini tasrih etmittir. 

Tramvay iicretleri Nihayet yakaland1 
indiriliyor 

~irkete 20 gi.in miihlet 
verilecek 

Tramvay firketile 926 itilafmm 
feshedildigini yazmifh.k. Bunun 
neticesi olarak bilet iicretleri ine
eektir. Bu tenzilat bilet batma 2-3' 
kuru' kadard1r. 

Mukavele fesbe,"ildiginden tt-ir
ket yeniden hat yapmak hakkmi 
kaybetmektedir. Binaenaleyh ye
ni hat yapmak i~in aldtgl parayt 
iade edecektir. 

Ankara 23 - Nafta vekaleti 
hiikumetin son verdigi karan bu
giinlerde Istanbul tramvay tirke· 
~ine teblig edecektir. 

1926 mukavelelerinin feshi ve 
muvakkaten 1923 mukavelesine 
riicu edilmesi bugiinkii tramvay 
iicretlerinin derhal tenzilini icap 
ettirmektedir. 

Y eni biletlerin haz•rlanmast ic;in 
tirkete yirmi giinliik. bir miihlet 
verilecektir. 

Bundan batka tirketin senna
yesi ve ittira miiddeti hakkmda 
1926 mukavelesile konmu~t olan 
hiikiimler ilga edilmi~ bulunuyor. 
1926 temmuzundanberi yeni hat· 
lar infaSI maksadile halktan ah· 
nan iicret farklar1 yekunu inta olu· 
nan hatlara sarfedilenler tenzil 
edildikten sonra tirket hiikiimete 
iadeye davet olunacakllr. 

Bu hesaplar bir defa daha ve 
esash hir surette tetkik ve tesbit 
edilecektir. Bu para 2 milyon lira• 
yt bulacakbr. 

Krptiler arasrnda 
kavga 

'A:rabac1 Ibrahim ve Fidan ha· 
Dim isimlerinde iki k1pti diin ge
ce Edimekapl civannda kavga 
etmitler, Ibrahim, Fidan hammt 
doviip yaralamlfbr. Fidan bani· 
mm yaralar1 ~&arilarak evine gori· 
derilmif, ibrahim yakalanml!}tlr. 

Telefon 1irketi 
J\nkara 23 - Satm alinmasi 

kararla~n telefon tirketine ait 
ialeri mahallinde tetkik etmek . . 
uzere bir heyet te,Inl edilmi,tir. 
Heyet agustosu~ ilk giinlerind~ 

ite ~fhyacakt!~•' 

Haydut Dillinger olii 
olarak ele ge~irildi 

~ika.go 23 (A.A.)- Amerika• 
hlarm bir numarab halk diismanl . 
diye and1klan haydut Dillinger, 
bir sinemadan ~Ikarken, polis ta· 
rafmdan oldiiriilmiittiir. Polis, 
Dillinger, sinemadan ~1kar ~1k· 

maz atet etmif ve haydudu bafiD· 
dan ve kalbinden vurmuttur. 

Haydut, bir kelime bile soyle
meden olmiittiir. Birisi hafif~e 
yarah olan iki arkadas1 otomobil-• 
le ka~mttlardtr. · 

Dillinger, sinemada Nev York 
haydutlarmm fenahklarinl goste
ftD bir filim seyretmitti. 

~ikago 23 (A.A.) - Dillinge
rin vuruldugu sokaga binlerce 
ki~;ti toplanmtfbr. 

Habra merakhlan, mendill~ 

rini veya gazetelerini haydudun, 
kald1rtmlar iizerine yay1lan ka
nma bulamt~tlardir. 

Morgta yaptlan tetkikatta, Dil
lingerin, tantnma111ak i~in yiiziin
deki bereleri bir giizellik miite
hassiStna miiracaat ederek izale 
ettirdigi anlafllmatbr. 

Andorre taht1! 
Birinci Boris, ii~uncii 
mevkile naklediliyor 

Barcelone 23 (A.A.) - An
'dorre tahtma namzet oldugunu 
riddia eden birinci Boris, bugiin 
Madride nakledilecekti. Fakat 
birinci Boris, ii~iincii mevkide 
nakledilmesine raz1 olmamtf, 
«mevkiinin ancakl birinci atmf 
ve yatakh vagonlarda seyahati 
icap ettirdigini» soylemi,, bir ~ek 
bekledigini, treri parasm1 kendi 
verecegini beyan etmi~tir. 

1 
Bunun iizerine nakli tehir ediJ .. 

mi,tir. F akat ~ek gelmemi,tir. Bi· 
rinci Boris, bu sabah ii~iincii mev
ki He ve lspanyol hiikiimeti hesa· 
btna nakledilecektir. 

Savyetler ve Bulgaristan 
Sofya 23 - Sovyet Rusya ile 

Bulgaristan arasmda &iyasi miina· 
aebat tesiai i~in Ankarada iki hii· 
kamet el~ileri. arasmdaki miiza-;. 
liere ilerilemittir. lid aefir mu~~btl{ 
lt~bnitlard!r. 

24 Temmuz 1934 . 

Yerli mallar sergisi 
( Bcq taralt 1 inci •ahiledeJ 

Goriiliiyor ki, perakende sure· 
tile efya satmaga imkan bulami".. 
yan biiyiik miiesseseler, sergiye 
ittirak etmiyorlar. Bu vaziyet kar• 
flsmda, aergi, ge~enlerde yazdi· 
glmtz gibi, Mahmutpafa c;ar,tst 
manzarasm1 arzetmektedir. 

Sergileri daha miikemmel bir 
hale koymak, halkm istifade 
edecegi bir f,ekle getirmek i~in era· 
reler aramahy1z. Bugiinkii •erait 
altmda, sergilerden yalmz sergiye 
ittirak edip orada e~ya satanlar 
istifade ediyor, Halbuki her a~l· 
Ian bir sergi, halka Tiirkiye sa
nayiini tamthracak bir tekilde 
bir propaganda sergisi ohnahdtr. 
Bugiinkii sergilerin bu mahiyeti 
alabilmesi i~in, devlet in sergi a~
ma itlerine miidahalesi icap eder. 

~imdiye kadar ticaret odasm1n 
ve sanayi birliginin bu i~i bu se• 
viye~~n daha YUkanya ~~arama
(hgmJ gordiik. Her iki miiessese
den daha iyisini beklemege im
kan yoktur. 

iktisat vekaleti sergilerin nastl 
a~tlacagma, hangi miiesseselerin 
ne suretle i'tirak edecegine, ser· 
gilerde, afif., resim, grafik istatis
tiklere ve her tiirlii propaganda 
itlerine dair bir nizamname yap
mahdtr. Eger bu gibi cebri usul
ler ortaya konulmazsa, her sene 
a~tlan yerli mallar sergisi bir ~ar
fl olmaktan ileri gidemez. 

S1cak dalgas1 
(S.. tanh 1 ioci sahil£del 

diiterek ortallk serinlerd i. Bu se
ne bu olmamiJhr~ 

Amerikada sacaktan olenler 
Nev- York 23 (A.A.)- Biitiin 

memlekette siddetli stcaklar hii· . 
kiim siirmektedir. Cuma giiniin• 
denberi, 256 oliim ve yiizlerce 
giine~ ~arpmast va.kast olmulltur. 
40 seneden beri, bu kadar kurali· 
hk olmamlfb. Mahsul, tehlikede-. 
dir. 

Binl,rce hayvan olmekte, bin· 
lercesi mezbahalara sevk olun• 
maktadtr. Fiatler dii,miittiir. Bii· 
tiin piyasalarda tenezziil vard1r. 

~ikagoda hararet 38 derecedir< 
lndianada da hararet 38 den yu• 
karl ~tkmltbr. Saint - Louisde 
39, IUinoisda Springielde 41 de
rece hararet kaydedilmittir. 

~ikagoda cuma giinii yedi, cu• 
martesi giinii 21, pazar giinii 17; 
kiti olmii,tiir. 

lllinoisda 61, Oklahomada 37, 
Ohioda 12 kiti olmiit.tiir. 

Arkansasda mahsulde yiizde 
25 ten yiizde 50 ye kadar, Louisi .. 
anede yiizde 40 dan yiizde 50 y~ 
kadar zarar vard1r. 

Almanyada su~ak dalgas1 
Berlin 23 - Almanyada miit .. 

hi!} s1caklar hiikiim siirmetkedi~ .. 
Berlin botamm,, gibidir. Butiiq 
naz1rlar ve haC.. daglara, serig 
yerlere gitmitlerdir. . 

Mecmua ~tkarmak bahaneslle 
halk1 doland1ranlar 

Son .zamanlarda anatbuat i1§ 
alakas1 olm1yan baz1 kimselet 
giiya mecmua ~Ikaracaklarmdaq 
bahisle abone yaztyor ve bu aU.~ 

. ' 
r-etle halk1 doland1nyorlar. 

Bu nokta hiikiimet~e nazal] · 
'dikkate ahnmtstll'. Bu tarz'da abo.i . . 
ne yaz1p gazete veya mecmu~ 

gondermiye~ler hakki nda mat• 
buat umum miidiirliigiine miira:..' 

J 

caat etlilmelidir. Matbuat Umuil( 
miidiirliigii icap eden tetebbiisaf~ 
~ bulunacaktU'_. 
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• Ge~enlerde «F1rka ve Devleb 
"bafbgi altmda, bu siitunda bir 

yazt yazmttbk. lleri siirdiigiimiiz 
f ikir f.U idi: 

Bizde tek ftrka vard1r. Vakta 
ba§ka f1rkalar olmasana tetkilib 

esasiyemiz engel degildir. Fakat 
hakikat sudur ki baska f1rka tet-. . 
kil edilmiyor, edilemiyor. Kendi-
miz istedik te yapamadtk, olma

lch. ~u halde, bilfiil mevcut ve de
iittirilmesi gayri miimkiin vazi. 
yeti • frenk~e tabirile • realiteyi 
neden kabul etmemeli? Kendimi· 
rzi aldatmakta mana ne?. 

Bahusus, tek fuka devlet tea· 
I ' 

kilatma hikim oldugu i~in ftrka 

miimessillerile devlet miimessil
leri arsmda nahot- niifuz rekabet· 
leri, dedikodular oluyor. Bazi 

yerlerde fukaYJ temsil eden ze
:vat fazla otorite sahibi olmak 

istiyorlar, devlet haricinde bir 

nevi derebeyi olmak istidadmi 
gosterenler zuhur ediyor. 

Mademki tek f1rka var, hunun 
.iki olmas1 dahi imkanstz, devlet 
kadrosu dahilinde fukaya afikar 

yer verelim. Bu fikri miitalia 

eden As1m bey arkadapmtz bize 

itiraz etmiyor. Yalntz diyor ki: 

«$u kadar var ki devletin kanunla
n , ftrkamn esas nizamnamesi bu va
ziyeti kanunilestirmemistir. Halk f~r
kas! te~ekkiil ~ltigi z~man ikinci bir 
fuka t~kili imkam kanunen a c;tk hi
rakilmt~tlr. Onun ic;indir ki muhtelif 
fukalarla idare edilen memlek etlere 
kJyas olunarak Tiirkiyede d evlet me• 
rnurlanmn siyasi fukalara girmiye
c ekleri esas kabul olunmu~tur.» 

Bizim istedigimiz de budur. 

Memurlarm fukalara girmemele
ri ~ok f1rkah yerlere mahsustur. 

Bu usul bizde kaldutlmah ve 
onun yerine «devlet memurlari· 
nm halk f1rkasma dahil olmalan 

mecburiyeti» konulmahdiT. 

Gene ayni arkada,Imiz foyle 
aiyor: 

«Fn kanm e!\as nizamnamesinde ta
Clilat yapmak, devlet memurlannm si
yasi f1rkalara girmiyecekleri hakkmd a-
ki kanunu degi~tirmek, nihayet d evlet 
idaresinde tek f1!ka prensib ini kab ul et
mek icap eder. » 

Gayet dogru. .. Mesele bizim 
yazdigimiz bu yazalarla halledi
lecek, degildir. Fuka kongresi 

mevcut liili vaziyeti kabul ede
cektir, bundan ibaret. .. Devlet 

idaresinde tek fuka prensibini 
kabul etmek meselesine gelince, 
As1m bey arkada~Jmiz, bu husus-

ta, Londra el~isi Fethi beyin fik
rini sorsun, kifidir. .. Akfamcl 

Elli macar gazetecisi geliyor 
Gelecek ay i~inde Macar gaze· 

tecilerden elli ki,ilik bir grap 
~ehrimize gelecektir. Heyet daha 
evvel Varnaya gidecektir. 

Aga~lanmxza hie;. krymet venni
:yoruz Amca bey!.. 

A. B. - Nastl vermiyoruz dostum, 
o·dunun c;.ekisi dah;a. fimdi.den 3 I 0 ku-
supl... · 

Deniz banyolar1 
Aczkta denize , 

girilmesi yasak 
ediliyor 

S1caklarm fiddetinden dolayi 
halk deniz banyolarma ~ok rag· 
bet ediyor. Giinde hir ka~ defa 
denize girip ~tkanlar var. Bir ~ok 
kimseler, sahillerin rasgele yerle
rinde denize giriyorlar. Halbuki 
belediye, nerelerde denize girile
cegine dair biT talimatname yap
mlfl ve a~tk yerlerde denize giril-
mesini yasak etmitti. Banyo yii· 
ziinden deniz kazalar1 ekseriya 
boyle a~1k yerlerde denize gir-
mekten Heri geliyor. 

Beled>iye, bu~ nazari dikkate 
alarak a~tkta denize girilmesi ya
sagini tiddetle tatbik etmege ka· 
rar vermiflir. 

Deni:z imdat ve zabtta te,ki· 
litma da fazla ehemmiyet verile
cektir. 

Belediye intihabt 
Eylul iptidastnda defterler 

astlacak 
Belediye intihabma esas 'fetkil 

eden defterlerin bir k1sm1 haztr• 

lanmtfhr. Bir gazete, intihaba it· 
tirak haklum haiz olan hem,eri
lerin isimlerini gosteren defterle
rin agustos iptidasmda astlacagmt 
yaztyordu. 

Halhuki kanunen defterlerin 
eylul iptidasmda asilmast laztm 
gelmektedir. Defterler belediye 

subesinde astlmadan evvel her . 
mahalleden se~ilecek ikiter kiti 
belediye t-ubelerinde toplanacak
lar ve bu mahalle namzetleri, ih
tiyaca gore aralarmdan bir intihap 
enciimeni se~eceklerdir. 

Bu enciimen eylul girince vazi· 
feye bathyacakbr. Bu zamana ka· 
dar da namzetler ilan edilecegi 
i~in eylul i~inde filen intihaba 
baflanacakbr. 

BDyUkada Vat kiDbOnDn 
gezintisi 

Biiyiikada :Vat Kliibii taraftn· 
dan 26 temmuz pertembe giinii 
ak,ama ldiip azasma mahsus bir 
yapur gezintis.i yapiiacakhr. 

Akay idaresinin biiyiik vapur· 
larmdan birisi saat onda Buyiik• 
adadan hareket edecek, KadikO. 
yiine ve kopriiye uiradddan son· 
ra Kavaklara kadar gidecektir. 

Doniitte ayni iskelelere ugnya
rak saat iki bu~ukta Biiyiikadaya 
gelecektir. 

- Bu sene ~anbul piyasasma bir 
mi.lY'On kilo iizUm gelecekmit Amca 
bey I 

'A B. - Kese kag1d1 ile beraber 
I ,5 milyon iiz~ aatt!a5:ak ~e!enel ... 

AK$~M. 

Niifus i§leri 
Baz1 nahiyelerde yeni 

memurlar ahnacak 
Gizli niifusun yeniden kaych ve 

niifus muamelelerinin giinii giinii
ne yaptlmasl i~in hiikumet~e ve
rilen kati emirler iizerine niifus 
dairelerinde faaliyet bir kat daha 
arbnlfllr. 

Niifus memurlarl, niifus mua
melesini teahhursuz yapmak isti· 
yor. Fakat baz1 yerlerdeki niifus 

memurlarm1n iti, tahmin edildi
ginden fazla ~oktur. lstanbulda 
viliyetle belediyenin tevhidinden 

sonra yaptlan yeni miilki tetkilit
ta her nahiyede hirer niifus me• 
muru ve katibi kadroya konmUJ.• 
_tu. Ancak her nahiyenin niifus 

miktart ayni olmadigmdan niifu· 
su ~ok olan nahiyelerdeki niifua 
muamelah diger nahiyelere nia· 
betle fazladtr. Bu yiizden burada
ki itler daha gii~ ve ge~ olmakta· 
dtr. 935 senesinde umumi niifus 

tahriri yaptldtktan sonra niifus it· 
leri bir kat daha artacagma gore 

niifus muamelelerinin giinii gii
niine yap1lmast i~in niifus mua-

melih ~ok olan niifus memurluk· 
larmm kadrolarmm takviyesi dii
tiiniilecektir. 

K1pti giizeli 
Hiiseyin, rakibini agtr 

surette yaralad1 

Topkapt dvarmda kale ·dtf&• 
rismda ~adtrlarda oturan Siirey· 
ya ve ktpti Hiiseyin isimlerindo 

iki kiti k1pti bir kad1nla miina· 
sebet peyda etmi,Ier ve bu yiiz-

den biri birlerile stk sik kavga 

etmege batlamttlardir. Bu iki 
rakip evvelki giin gene paylata· 
madudan kadtnm ~ad·In oniinde 

kartilafmttlar ve kavgaya tutut· 
mutlardtr. Bu kavgada Hiiseyin, 

Siireriayi ba,mdan ve muhtelif 
yerlerinden tehlikeli surette ya· 
ralamitbr. 

Fatihte yeni bir bahva 
Son zamanlarda Fatihte Fatill 

belediye dairesi ile itfaiye mii
diirliigii binasl onii mukemmel bir 
surette tanzim edilmi,tir. 

Son giinlerde buradaki tarihi 
kemerin tas1anndan bir ki.SmiDlD . 
yerinden oynad1g1, baz1 kimsele
'l'in bu kemerin i~inde muvakkat 
(lfikkinlar yaphklara goriilmiit ve 
bu yasak ed.ildigi gibi kemer Cle 

tamir edilmi,tir.r. ltfaiye miidiirlii· 
iii binas1 ile kemer arast bir 
bah~ haline getirilmi,tir. 

Amca. beye gore! •• 

- Biliyorum Amca bey. nasal olsa 
bir giin ha~aneye dii~eceiimll 

A B. - Bera:beriz demek 1 .. 
- Sen de i9ki )'i.iziinden mit 
'A. B. - l:layu, 11U5:ularm ~\in• 

den r ••• 

Kumes hayvanlar1 
Bu setJe de serum 

tatbik edilmesi · 
kararlaflzrzldz 
Ge~en sene viliyet ve belediye 

baytarhklart tarafmdan ahnan 

tedbirler ve yap1lan at• ve serum 
sayesinde kiimes hayvanlannda 
goriiJen tavuk ko}eTar.slDln onii 

ahnmlf, her sene bu mevsimde 
miithi'f bir yekilna balig olan ta-

vuk ve emsali hayvanlarln te1efa
bntn oniine ge~ilmitti. 
G~n sene yap1lan miicadele

mn iyi netice verdigi ve bu sene 
kiimes hayvanlarmda hastabga te-

sadiif edilmedigi yap1lan tetkikat 

neticesinde anlaftlm•tllr. Maa· 

maf.ih baytar miidiirliikler:i miira

caat edildigi takdirde g~en se

ne gibi bu sene de atl ve $erum 
yapmaktad1rlar. 

Sabikali dilenciler 
0~ kad1n, hirer ay 

miiddetle ~alt~bnlacak 

~abxta dilencilik yapanlar hak
tunda s1k1 takibata devam edi
yor. Son hafta i~inde Hayriye, 
~vket ve Nadide isimlerinde ii~ 
kadmm miiteaddit defalar menne
dilmesine ragmen gene dilenci· 
1ik yaptiklan goriildiigunden ii~ii
~ yakalanarak evraklarile birlik· 
te adl<iyeye verilmi~lerdir. 

Sulh mahkemesi tarafm(lan 
yap1lan muhakeme neticeainde 
bu ii~ kadanm hirer ay miiddetle 
belediye hizmetlerinde ~Ifbrtl
malarma karar verilmiftir. ----

lhtiklrla mUcadele 
Yiyecek, i~ecek fiatlerini dii· 

'iirmek iizere dahiliye vekaleti
nin emrile tetekkiil eden ihtikar 
komisyonu bugiin tekrar beledi
yede toplanacaktir. Komisyon her 

maddenin toptan ve perakende 
fiatleri hakkmda icap eden ma
lfunab ald1g1 i~in bugiinkii i~tima .. 
da fiat listeleri tetkik edilecek 

ve her maddenin eski ve yeni 
fiatleri arasmdaki farklar gozden 
ge~irilecektir. 

Beynelmilel parlementolar 
konferanst 

Eylul nihayetinde Y1ld•z sara
)'lnda beynelmilel parlementolar 
konferanaa toplanacaga yazdmljb. 
Ald•itm•z malumata g6re 1aray 
dahilinde konferans i~in §lmdiden 
hazarbklara batlanm•ttlr. 

Sahife 3 ' 

,, ..... ~:a:rpada n 
Olursa .• 

Hususi e,ek beslemek merakt 
bilhassa hammlar arasmda giin 
ge~tik~e biiyiiyormu~. Himayei 
hayvanat cemiyetine de giinde 
bir iki ki~ basta efegini tedavi 
i~in getiriyormu,. Bunlar a\'astnda 
strf zevki i~in efek besleyenle.r 
~okmu, .• 
E~ek merak1 boyle artarsa epi 

eglenceli olacak zannederim. Me
sela Beyoglu ~addesinde hususi 
otomobil yerine husu&i etekler .• 
Ostlerinde fik tik hantmlar, t•k 
flk beyler ... 

Caddede otomobil, araba, mQ
tosiklet, bisiklet, hatta tramvay 
kalmamtf. l.ld yaya kaldlTimiD 
aras1 kamilen efek. Caddede umu• 
mi bir tlktrtl. Galatasaraydaki 
if,aret memuru elindeki ktmuzt 
sopasile bir tiirlii arkast kesilmi
yen etek dizilerine i~ret veriyor. 

Tramvay duraklan kalkmlf. 
Bunlano yerine e,ek duraklart. 

Gazetelerde miihim haberler! 
Bu sene merkepler i~in yetil 

alacah semerler modad1r. Bir 
~ok gen~ kadmlar hayvanlan i~in 
bu rengi tercih ediyorlar. 

Yash bash kadmlar ise daha' . . 
ciddi, daha ag1r bat-h olsun diye 
koyu lacivert semerler yapbrmak· 
tadular. Diger taraftan bu sene 
siyah eteklerin modas1 g~mi~tir. 

1935 madeli olarak boz renkte 
Merzifon e~ek)eri kabul edilmit
tir. Hatta biitiin Avrupa ~ehirle
rinde bu e~ege ragbet fazlad1r. 

E~ekler pek fiatlendigi i~in ba
Zl liiks merakhlart taksitle efek 
almaktadirlar. ~ehrimizde 300 
etek acentast a~tlmt~br. Beyoglu 
caddesinde bir ~ok moda maga· 
zalarmda semer, yular ve sairo 
de yaptlmaktadtr. 

Hikmet Feri.dun 

H1rs1z ~ama~Irci 
Namtk efendinin 73 lirasJnt 

ve e~yastnt t;ald1 

F ener civannda oturan Nam1k 
efendinin evine ~ama~nr ytkamak 
iizere Zeynep isminde bir kadm 
gitmi' ve Namtk efendi kad tm 
evde btraklp sokaga ~lkmt~hr. 

Aktam iizeri Namrk efendi eve 
aondiigii Zaman kadiDID gitmit
oldugunu gormiifliir. Adamcagtz 

etraft arafhrinca konsolun gO
ziindeki yetmif ii~ lirasile mut
f.ak tak1mlartmn ve daha bir ~ok 

e'yastnm a~utlmif oldugunu an· 
lamifhr. 

Zabttanm tahkikah neticesin· 
de Zeynep kadmtn ~ald1gt e'ya
yi bir eve saklad1g1 anlatalmif ve 

efyelarm bir k1smt bulunarak sa• 
hibine iade edilmi,tir. HtrsiZ ka· 
d1n yakalanmlthr. 

-lbibu Te terdime hakb mabfwadwo -
• I' 

Eritek c;.ocuk - Her sabah idman 
yap1p kolumu, bacaimu kuvvetlendiri· 
;roruBl Amca bey, bi.iy;iiyiince futbol 
oymyacagun I 

A. B. - 0 !talde aen de llazirlan 
ktzlDl, belki bir cuma giinU §tadyuma 
aiamek icap eder.l.. . ·· 

A. B. - (Bey) ve (Efendi) m .. 
~lesi evvela Beyogl~da halledildil,. - ~) ... 

A. B. - Prada herke.te (.~onterl 
!lenirl .. 'l 
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lttihat ve Terakki 
tarihlnde esrar perdesi 

j_~akup 0~ u~!:1: v! !aSJl Bldtlrtlldtl I 

Yakup Cemil, tekrar mUslantik · 
kar§lsmda .. 

Fa kat Kara Kemal beyin tel kin 
ettigi fikirleri, ancak makul gore
rek benimsedigi ve - akhnca • ken· · 
disile beraber arkadatlarmt da 
kurtaracag1 i~in, istintak edilir· 
ken, ileri siirecekti. ~iinkii telkine 
pek miisait ve miistait olan haleti 
ruhiyesinnin tesiri altmda Yakup 
Cemil bey, bu fikirlerin dogrulu· 
juna inanmtfb. 

• 

Kara Kemal beyin geceki miila• 
kab hakkmda Enver pa~, divjlni 
harp reisi Nafiz beyden malumat 
aldigi dakikalarda Y akup Cemil 
bey de tahkik he yeti huzuruna ~~- 1 ~. 

kanlmtfll. HDkOmatl devlrdlkten aonra 
Mustantik Vehbi bey, bu sefer tetkll edllecek yenl kablneye 

maznuna ilk suali su suretle sor· blr nezaret kabul etmekslzln 
d · glrecatlnl sGyllyen Yakup 
u: Cemll bey 
- Bundan evvelki istintakmda [ lttibat ve Terakki murahhast 

Meserret otelinden ~tkbktan son· iken ahnm1~ sivil bir resml] 

ra Bab1aliye tek batma girecegini ordu kumandam Cemal pa~y1, 
'Ye sana Hasan boca aelam dur- digerine ya Anafartalar kahrama· 
Cluktan sonra viikelah istifa ile 
tehdit edecegini ve nihayet har
biye nazuJ Enver pata ile vuruta· 
cagm1 soylemit ve: «Allah ya ba
na, ya ona verecekti! » demittin. 
Yakup bey, farzedelim ki Allah 
aana verdi ve Enver pa~.ay1 oldiir· 
diin !. Diger viikela da sana ilti
hak etti, yahut hiikumeti devir
din .. 0 takdirde ne yapacakhn? 

Elbette memleket, hiikumetsiz, 
bass1z kalmaz. Hiikumetin basma . . 
kimi getirecektin? 

Bundan evvelki istintakmda da 
Yakup Cemil beye ayni sual so
rulmuf, miistakbel hiikumeti kim· 
lerden miirekkep olarak tetkil et
mek istedigi tesbit edilmek isten
mitti. Fakat o zaman o: «0 son· 
raki ittir, sonra dii~iiniiriiz! » de
mi,., fU veya bu isimleri zikret
mekle batkalarma zarar vermesi 
ihtimalini dii,iinmiif, izahat ver
mek istememitti. 

. Fakat timdi fikirlerini deiitti
ren Y akup Cemil bey, iktidar mev
kiine getirmegi diitiindiigii sadrl
azam ve naztr namzetlerini soyle· 
mekte mahzur tevlit etmek degil, 

fayda temin edecekti. Hem de Ka-
ra Kemal beyin dedigi gibi hiiku· 
metin~ hususile Enver paf.amn ote
denberi ~ahtslarmdan ~ekindigi 

zevatm isimlerini sadaret namze
di olarak gostermek daha muva
fJk olacakh. (;iinkii bu takdirde 
Enver pafa, kendisinin bu niifuzlu 

zevata istinat ettigini diisiinerek . 
ileriye gidemiyecek ve kendisini 
ag1r bir cezaya c;arpbrmaktan ~e
kinecekti! 

Yakup Cemilin iktidar mevkiine 
getirecegi kabinede kimler 

varml§ ? 
~imdiye kadar mustantigin her 

iuali kartismda uluorta ve hie; dii
fiinmeksizm IOZ soyliyen y akup 
Cemil bey, bu defa biraz dusiindu. • 
Bu zihin yoklamas•, aoyliyecegi 
iaimleri haf1zasmda stralamak ve 
intihap etmek i~indi .• 

Yakup Cemil bey, tereddiit et
tigini hissettirmek iatememekle 
heraber, cevabmt zabtt ki.tibine 
tane lane dikte ettiriyordu: 

- Vaziyete gore hareket ede· 
O.~ktim: Maamafih iki, yahut ii~ ka· 
bine tertip etmegi diifiiniiyordum. 
Birine bahriye nazm ve dordiincii 

D1 Mustafa Kemal beyi, yahut Sof
ya sefiri Fethi beyi (timdiki Lon· 

dra biiyiik el!risi) sadrtazam yap
bracakbm. 

"' Bu takdirde Cemal pa'a sadn· 
azam olmazsa ba,kumandan ve-

kili ve hahriye naztrt olacaktJ. 

Mustafa Kemal veya Fethi beyler 

aadrtazam olmazlarsa, memleketi 

~anakkalede kurtaran Mustafa 
Kemal bey ordunun ba.,ma ge~e

rek harbiye naz1r1 ve batkuman· 

dan olmah idi. Fethi bey, sadraa-
zam olsun, olmas1n, hariciye i~in 

pek miinasiptir. Fethi bey kabul 

etmezse, hariciyeye Hiisrev Sami 

tayin edilebilirdi. Maamafih Hiis
rev Sami, dahiliye naz1n da ola
bilirdi. Miimtaz, ben, diger baz1 

arkada,Jar meclisi viikeli.ya gire
cek, fakat nezaret kabul etmi· 
yecektik .. Nafta nazlThgt i~in Y e
ni,ehirli Haydar hey, ticaretten, 

iktisattan anladtgmdan pek mu· 
~af1k olurdu .• 

(Devami var) 
-••••••••••••••••ntttatatttttlttlntlltttltt•••n••••••rnttttttlttttttltttttttttttttttu 

Te~ekkiir 
Sevglli babam c;ar zade .Mustafa 

beyin vefRb nzerine gerek tabriren ve 
gerek bizzat taziyet Hitfunda bulunan 
arkadu1;1 ve dosUe>rnma ayn ayn arz1 
te~ekknre pek boynk teossnrom mani 
oldu~undan te~ekkurat vo minnettar· 
lJ~JmlD ga7.cteniz vas1tasile beyanma 
mnsaraat eylerlm. 

Qar zado Mehmet Fehmi 

Tepebap belediye 
bah\esinde 

$ehlr Tlyatrosu 
aanatkArlan tara

fmdan 26 Temmuz 
pertembe gQnQ ak· 
pmt saat 22 de 

ADALAR REVUSU 
Yazan Ekrem Re~i t: Bestt~leyen 

Carnal Re~it 

lrtlhal 
Maarifimizin eski emekdarlann• 

dan Emirgi.n, Baktrkoy, Yqilkoy, 
Istanbul, mekteplerinde muallim 
ve mUdOrliiklerinde bolunmu, 
olan muallim F evzi AI tug bey 
irtihal eylemittir. Merhumun 
cenaze namazJ bugUn lSgleden 
sonra Yetilkoy camii terifinde 
lahnarak Ye,ilkoy kabristamndaki 
medfenine defnedilecektir. 

Allah rahmet eyleain 

Diinkii maf tahminimiz gibi bitti · 

Viyanablar Be§ikta§I fazla go lie yendi 
Diinkii niiahamiz.da, Be,ikta,in 

takviyeaiz tekilde ~tkbgt takdir· 
·de alabilecegi neticeyi ve Viya· 
na taktmmm gol adedinin daha 
faz.la olabilecegini yazmi,hm. 

Fenerbah~eden takviyeli ~Ika· 
cagt soylenen Betiklaf yalmz ola
rak oynadt. 

Saat be~i lnrk ge~e Viyanahlllr 
kumtzJ siyah ~izgili fanila, beyaz 
pantalonlarile sahaya ~tkblar. i~
lerinde me~hur miidafi Sesta da 
~ardt. 

Onlardan bef dakika sonra Be
fiktathlar 'u kadro ile ~aytra di
zildiler: 

Kaleci; Mehmat Ali - miidafi
ler; Adnan, Hiisnii - muavin!er; 
Nuri, Fahri, Feyzi • miihacimler; 
Hayati, Hakkt, Bambino, ~eref, 

Etref. 
Goriiliiyor ki, Be,ikta, miiha· 

cim hathnm ortasmda iyi idaresi 
ve giizel 'iitlerile ~hrimizde ta· 
nmm•t olan Bambino oymyacaktt. 

Hakem Suphi bey idaresinde 
mac;a ba,Iandt. 

Topa Befiklaf ba,.ladt. Soldan 
inen Be~ikta,, Hakktdan ~erefe 
ge~en bir pasla ilk fiilii Viyana 
kalesine ~ekti Kalecinin tuttugu 
bir fiitlen sonra, Be,ikta~1Ilar bir 
daha hiicum tazelediler. 

Be§ikta§m ilk goltl 
3 iincii dakiakada F ahri ceza 

vurutu !rekti. Sesta kafa ile kar
ftladt. ~erefin ayagma diifen to· 
puBe~ikta~m bu ktvrak miihaci
mi hi~ durdurmadan i~eri atb. 

5 inci dakika; Bef,iktathlarm 
cesareti arth. S1k1 ve iyi oymyor
lar. 

6 met dakika; Viyana muda
faas• Be,iklafm hiicumlartm kes'
mege ~ahfiyor Viyanahlar Hak
kiyi tutamiyorlar; o da iyi ~ahtt· 
yor. 

Viyanahlarm golD 
9 uncu dakika; ortadan indiler. 

Saga verdiler. Sag muavinleri 
~andelledi, sag i~leri havadaki 
topun kafasile mahrekini degit
tirerek fevkalade ustahkh bir gol 
kaydetmif oldu. 

Bu beraberlik goliinden sonra 
oyunda miisavat hastl oldu. 

15 inci dakika; Bambino siirer- · 
ken Sesta kar~tstna ~tkh. Onun 
kafa vurut.undan topu ayagma 
alan Hakkt ~ok giizel bir 'utle 
Viyana kalesinin iist diregini ya
latb. 

17 inci dakika; Betikta' aley
hine uzaktan ~ekilen bir firikiki 
Hiisnii kafa ile karftlarken korner 
yapt1. Bu komeri Viyanahlar ne
ticelendiremediler. 

18 inci dakika; hiicumlarda 
miisavat var. Fakat Viyana la· 

lamt biraz daha faik oyn1yor. Be· 
tiktathlar hi~ topu siirmeden 
uzun paslarla oynadtklan i~in her 
initlerinde tehlikeler ~tkartyor· 
lar. 

23 iincii dakika; sica.Ji, hogu· 
cu hir halde, oyunculan kavuran 
giinet- altmda iki taktm da gev· 
tedi. .. 

25 inci dakika; sag dan in en bir 
Be~iktat hiicumile Viyana kale· 
ai adam aktlh bir tehlike saVUf• 
turdu. Sol i~in yakmmdan !;ekti-

[ Saha kenarmda not halinde yaz1lm t~ yaz1 ) 

gt bir siitii Viyana kalecisi miis-, . 
kiili.tla tutarak saytya mani oldu. 

Viyananm ikinci golD 
26 met dakika; Sestanm ta 

kendi kalesi oniinden, kendi sag 
a~1klarma giden top oradan sag 
i~e kadar uzandt. Sag i~leri Vole 
bir vurufla ikinci say1y1 kaydetti. 

30 uncu dakika; Viyanahlar 
akrt.larmda ani cenah degittire
rek Besiktas miidafaasmm kesa-• . 
fetini dag1hyorlar, bu yiizden taz-
yiklerini daha kolayhkla devam 
ettiriyorlar. ,. 

31 inci dakika; Besiktas hiicum . . 
hatbm, ~erefi ortaya Bambino-
yo sol i~e alarak degiflirdi. 

Muavin hathm da; Fahriyi dl
tarJ ~tkartarak Muhteremi saga 
ve Nuriyi merkeze alarak degit
tirdiler. 

Bedavavadan bir Viyana 
golD daha 

35 nci dakikada; Viyana sag 
a~tgl sag muavininden aldtgl to· 
pu siirdu, ortalad1; sol i~leri kafa 
ile topu kale aguna dogru ha
valandn·dJ. Ee~ikta~ kalecisi tut· 
tugu halde, yiiziinil kalenin J~ine 
dogru dondiirdiigii sua top ta 
elinden kalenin 1~10e dii§erck 
ii~Un~il gol de oldu. 

36 nc1 dakika; Be!iikta§ kale• 
cisini degi~tirdiler. Viyanahlar da 
arbk oyunu Bilardo gibi istedik· 
leri §ekilde oynamaga ba~ladrlar. 

lki dakikada Be§ikta§a dort kor· 
ner oldu. 

Viyananm dtirdOncD golD 
38 nci dakika; Be~iktaf mUda

faasamn bUtiin tak1mmm kuvvei 
maneviyesi tamamen sarstld1. 
Viyana merkez muhacimioin sag 
ayagmm dt~l ile verdigi pas1 sol 
i~ durdurmadan i~eri atti. 

Birinci devre Viyana tak1mmm 
4·1 gali biyeti ile bitti. 

Dilnkil nilshamtzda hu ma~m 
tahminini yaphg1m imzah yaztmda; 
gol adetlerinin iki taraf i~in de 

cuma giinkiinden daha fazla olacagm1 
ve Viyanaltlarm kazanacagma 
yazmt§hm. Gol farkmin Viyana
blar lehine olao kasm1 ile Viyana 
takammm galibiyeti hakkmdaki 
hesaplar timdiye kadar dogru 
~tkb. lkinci devrede belki Be~ik· 
tat da bir, iki gol ~·kararak bu 
birinci devredeki bozgun vaziye
tini diizeltebilir. 

ikinci devre: Befiktatm 
ikinci golii 

Devre ba,Iar ba§lamaz, Viya· 
nahlar soldan indiler. Bu hUcumu 
kart•layan Be,iktat ortadan so• 
kuldu. Sag i~den merkez muhacim 
~erefin ayagma gelen top dogru 
kalenin aglanna tak1lda. 

Be1ikta,m 3 neD golD 
lkinci golden bemen yartm 

dakika aonra Betiktatblar sagdan 
indiler. Sag ·~·k Hayatinin orta· 
ladag• topu kaleci elinden ka~1rd1• 
Bambino yeti§erek kafa ile i~eriye 
aoktu. 

Dort dakika i~inde olan bu iki 
golle Betiktathlarm maoeviyata 
yerine gelir gibi oldu. 

Viyananm befinci golil 
6 1nca dakika : Soldan indiler. 

Sol a~tklara miithi, \ bir §iit ~ekti. 
Kalecioin eline vuran top hazm1 
kalenin i~inde aid&. 

Be, dakika i~inde iki tarafut 
~akardtga bu ii~ golle oyunun 
heyecan1 azami derecesini buldu. 
Oyuncular ambale oymyorlar ..• 

10 uncu dakikada; oyun git· 
tik~e siiratle~iyor. Be~iktat mu• 
avin hath hem beslemek, hem 
mUdafaaya ~aiHJmak yilzUuden 
yorgunlatmaga ba§lada. 

12 inci dakika : GoJierin adee 
dini ~ogaltmak arzusu Viyanala• 
larda btrs halinde... Onun i~in 
kale onlerinde cuma giinkii gibl 
faz.la kombinezoo yapmtyarak, 

uzaktan, yakmdan tiitler ~eki· 
yorlar. Her §iit ~ekili,te seyirci• 
lerin yurekleri ag1zlarma geliyor. 

18 inci dakika; Viyana hiicum 
hathmn hakimiyeti devam edip 
gidiyor. Sagdan, soldan ~ubuk 

uzabr gibi ~iit ~ekiyorlar. Toplor 
kalenin yanlarmdan, Ustiindeu 
ge~iyor •• 

25 inci dakika; Betikta, miida~ 
fileri ve muavinleri boyuoa hU• 
cum kesmekten ~ok yorgun dii~· 
Uikleri i~in keodi oyuncularman 

muhacimlerini besliyecek takatlerl 
kalmadt. Beyaz siyahhlar gol ~·· 
karmak i~in yalmz hiicum hattile 
~ah§mak mecburiyerindedirler .• 

Akmctlar arkadadan aldtklara 
topu kendileri suriiyorlar. Fa kat 
k•tettikleri mesafe sahamo bir 
ba~mdan obur ba~ma kadar ol· 
dugu i~in kale onlerinde tii~en• 
mi~ oluyorlar .• 

32 ioci dakika; Viyana kalecisl 
Degajman yaparlten ~izgiyi teca• 
viiz ettigi i~in hakem Firikik 

verdi. Hakk1 saka ~ekti, amma 
top yiiksekten gitti.. 

Viyanahlann altmc1 golD 
40 mc1 dakika: Sol a~1klan 

surdii. Sol i~lerine verdi. Sol i~Ierl 

ortaladt. Merkez muhacamlari 
diizgiin bir vuru§la altmct golU do 
a ttl. 

Viyananm yedinci golD 
42 inci dakika: Gene solda!l 

indiler. Sol i~leri kaleye ~ekti. 
Kaleci uzaklathrdJ. Fa kat Viyana 

merkez mubacimi tekrar kaparak 
yedinci gole de muvaffak oldu. 

Avusturya millf tak1m1 
oyuncusunun kolu k1r1ld1 

Son dakikalarda Avusturya 
milli taktma oyuncularmdan olan 

ve dUn Viyana tak1mmda sol i~ 
oynayan <;izaran bir ~arpt§ma es
nasanda kolu kartlda. · 

Oyun da bu mUessif hadisenia 
oldugu dakikada nihayete ermi§ti. 

Viyanahlar 7-3 galip vaziyetto 
aahadan ~ekildiler. 

Duokn gol farkmm bu kadar 
biiylik olmasma aebep Betiktat 

kalecisinin muvaffak•yetsiz oyu• 
aundan idi. 

Maamafib Viyanaldar Betikta~a 
maglup edecek bir kuvvette 

idiler top kontrolleri ve takun 

oyunlara bizden daha yiiksek 
olan Viyana oyunculannm dfinktl 

galibiyetleri k1ymetlerinin tabii 
bir tecellisidir. 

Y almz kalecioin beceriksizligi, 
Viyaoa taktmmm degerini daha 

a~1k bir §ekilde iostermi1 oldu 
o kadar ... 
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GUN UN 
Deri- Lastik 
mlinakafa&l 

~icaret odastntn tetkikatJ 
heniiz bitmedi 

Lastik ayakkab1 fabrikalarile 
.;.Jeri yakkah1 ppaular arauaclaki 
mucadele ~i .,MWetini kaybet
mittir. Maamafila ticaret odasm· 
'Claki bir komiayon iki tara£ ara· 
a1ndaki rebbetin aebepleri bak
kuadaki tetkikatana devam ediyor. 

Bu tetkikat biraz daha siirecektir. 
Dijer taraftan Qireadigimize 

cQre ibaz1 liatik ayakkab1 fabrika· 
Jan itle.rini tatil etmiflerdir. Fab
rikatOrlerin iddiaauaa bak1bna 

Jham kau~aktan abnan son Wl'li 
fabrikalann it1erini tatile aebebi· 
yet vennitti'r. 

Deri ayakkabicilannm kanaati
na gore, bam kau~uiun heber ki
!osundan a1Inan 100 kurut resim, 

listik ayakkab1 sanayiini tazyik 
edecek mahiyette degilair. Esasen 

bir ~ift listik ayakkab1ya 176 
gram kau~uk isabel etmektedir. 

Bu itibarla bir lastik ayakkah1ya 
son ~rgi munasebetile 20 kurut 
'bile Olmiyan bir zam yapilacaktJr. 

Soyendigine gc)re viliyetin 
tyaldtabi fabn'"kalarr, yazhk ihti
yacl temtn etmitlerdir. Kt"t'k ihti· 
ya~ i~in, bir ay sonra 1ekrar fa•li
yete girit-ecek'lenlir. 

Afyonlanmtz 
lnhisar idaresi dogrudan 

dojTuya mal alacaK 
Uyuttunacu maddeler iahiaari

mn yalanda ¥etai .eae mahaalii 
afyon alacagmdan babsedilmifli. 
tnhiu.r iaaresi alacag1 mallariD 
-tartlannl kararla,tum••br. Bu 
tartlara gO..e afyonlarm en az 
¥Uzde oa morfiai ihtiva etmeai la
Zlmd.r.IBu morfin dereceai 7u ku
rufl•r. Bu hesaba ~ore 12 morfini 
olan normal afyoaua kilo.u 912 
kurota ge1ecektir. 

Bu ..eae, afyoa mustahsillerinin 
mutavassttlara liizum kalmadan 
dogruaau aogruya inhisar idare
•ine .mal u.tmalan da temin edil
mittir. Fakat bu saht i~rinde pek 
perakende muamelelere de mey· 
c!an verilmiyecektir. Mu.taluiller 
aralarmda birlilder ,.apank mal
larlDt toplu bir balde idareye sa· 
tacaklanltr. Birliklerin ea &f&i• 
70 kilo mal satmalar1 kabul edil
mittir. 

f.mlhk mal!suiD 
Trabzoa %2 (A.A.~- On pn

ijiir devam eden tiddetli steak· 
lu-daa miitevellit ikurakbktan tar
la mah.ulii 1!ok mutazarnr olmuf, 
sebze fialteri yiikse1mittir. Steak· 
lar faaclak -.iaauliniia .idrakini 
erkenleftinlijiadea on tiine ka· 
~ar mahsuliin toplanmalliN. b&f
lanacaktir. Son rekoltleJ'i teabit 
i~in alikadarlarca tetkikat de
vam etmektedir. Bu y1l frnd1k bay. 
ramt pek parlak yaptlacak.tar. 

lk~t~ir Halk farkasl JJina11 
Ak1ehir 22 (Hususi) - flalk 

farkasa binasmda tesis editen kD· 
tiiphanenin a~lma merasimi, 27 
temmuz.da Kouya valisi Cemal 
bey tarafandan yapalacakbr. 

Aktebirde raQmur 
Aktehir 22 {Hususi) - 30-35 

aereceler arasmda dev.am eden 
aacaldardaa ISODI'a iki ciiadenberi 
uzun iulla1arla Jaimur yajmak· 
b:!::-. 

Bomba dolu bir 
gemi yakalandJ 

Bomhalar Almanyadan 
A vusturyaya 

naklediliyormu§ 

Berne 23 ((A.A.) - Saint • 
Gall ,poliai, Ccmatance golundeki 
Staad limantnda i~inde bomba· 
lar bulunan bir aemi yakalam~t 
v~ i~inde bulull&ll A vusturyab 3 
Naziyi tevkif etmittir. 

Bunlar, bomhalan Almanyadan 
Avuaturyaya nakil i~in emir al
dddanni itiraf etmitlerdir. 

dapanrada nehirler tavt• 
Tokyo 23 {A.A.) - Coreenin 

ceaubu fArkisinde Pakutiko neb
rinin laflllall yiizunden 500 evi 
au basmlf, ,.Uzlerce ev mahvol
muttur, bit' ~ok olenler vardtr. 
Tel&Taf ve telefon muhaberallnin 
miinkati olmaa1 yiizunden fazla 
malimat ahlllllamaktadtr. 

Bir gazetenin yazd•ima gare, 
5000 ki,i kay1pbr. Fakat bu ra
kam fazla J'Oriinuyor. 

Cenuht Amerikada harp 
Lapaz 23 (A.A.) - Harbiye 

naz1r1 Jiatifa et•ittir. Bolivya or· 
duau ba.tkuJD&ncLuu efrada bir 
bep.Dilaaae Deftetmlf, ~saretle
rini methederek .zaferia pek ,.. 
kaa ol.lui._ l.iWil"aiffir. 

Siyasi bir seyahat 
Lehistantn Estonya ve 

Letonva ile miinasebab 
oJ 

Vartova 23 (A.A.) - M. Jo
seph Beckin Eatoaya \lie Le.._ya 
payitahtlarma seyahati, ltidayet
te alelacle biro ~~ezaket ziyareti 
olank teli.kki edilaaekte idi. Fa
kat ifimdi bu aeyaha~ $a1'k miaa
lu projeai dolay1aile .feft:alacle 

siyasi bir ellemmiyet kesbetmit
.tir. 

Muhtelif Ba.ltlk devletiriaia bu 
kombinezonda ifaya davet eclil
mit olduklan rol 't'e Eatonyantn 

misak bakktnda ileri aiirmiit ol· 
duiu muhim ihtirazi kay1Uar bir 

tark lokarnoau a'kdi buuwnua 
Tallin ve Rica miizakerelerinin 

mevzuunu tetkil edeceiiai talami
'De musait bulunm&ktad~r. Lit.an
ya da Lehiatan aiyasetinia met
caleleri haricinde !lnrakalmaDUf" 
ttr. 

Lelaiataa deYlet adamlanndan 
miirekkep ibir heretia ,.aknada 
Kaunasa gideeeii 1aaber veril· 
mektedir. 

Pa~~~~~da zelzale 
Pua•a 23 (A.A.) - lagiliz 

ve Amerika kadmlar1 ve ~ocuk· 
lan Muetro-Armuelleai, tahliye 

ederek Panamaya doiru hareket 
etmitlerdir. 

Puerto-Armuellesde orfi idare 
ilin edilmittir. Butun bu manta· 
kada s1k stk zeh:e1eler olmakta• 
d1r. Halle, korku i~indedir. 

IDyDk blr mum fabrikasl yand1 
Anvera 23 (A.A.) - Bo~n

houtta, bir mum fabrikastnda ~~

kan ibuyiik bir yangtn zeytinyagi 
ve yag depolannt mahvetmi,tir. 

Yangtn sonduruliirken, bir duvar 
y1k1lmtt ve itfaiyenin iizerine 
kaynar zeytinyag1 dokii1miittiir. 

lki kiti olmuttiir. Birisi can sre1dt
mekteair. 0~ aitr, .iki laaflf yarab 
vudn·: 

-\ nYATR~ BAIIISLE:Rl -
Amele mahallelerl Bina meselesi 

Bir iki sene i~nde, Zonguldak liav• 
zasm1n biiyilli bir sanayi mmt&kas1 ola· 
cagmdan bahsetm.i~tijt. Bir taraftan 
if"j}yos - Ankara ha~b ve bu hattm en 
.bti~ oc&klarla munaseheri. diier ta· 
raftan Eregli limammn int~ast, ve bu li· 
mania Zonguldak komur oca'klanm bir· 
le,ti..en elektrikli trenin y.apdmas1, So· 
mi kok fabrikasmtn in,ast, ZonguldaiC 
havzuma ~imdikine nazaran daha can• 
l1 bir faaliyet temin edecektir. 

Bir 'taraftan havzada llirnan, ,imen· 
'difer, fabrikalar yapa&en, aiier taraf
tan buraya tophmacak. olan amele ka· 
labahi~na yer .ihaztrlamak l&zamdu. Bu
eiinkii terait alttnda Havzada I 0 bine 
yaktn .amele ~ahfltlaktadu. 

Bir oilci sene sonra yeni yaptlan tesisat 
sayesinde, Havzada:ki istihsal nisbet· 
leri artacakttr, ibazt rniihendisler istih· 
salann ilti mialinden fazla artacaiJnt 
tabmin ediyorlar. Bu .gibi tahminleri 
.rniibalagala kabul etaek bile, Havzada 
,imdikine nazaran, daha faz.la komur 
~tkacagmda ,Uphe etmemek liz1mdtr. 
Boyle olduguna nazaran Havzada ~a
h(lanlann adedi de istihaa:l nisbetinde 
artacakt1r, bu artan kalabahg1 Havza· 
da iskan etmek. onlan aefalet ~~inde bJ
rakmamalt. lazamdar. 

Zonguldak! lhavzastnda bir bu~uk 
milyon ton komiir c;tkaran amele ic;in 
muntazam amele mahalleleri bile yok· 
tur. 

Yalmz Zonguldnk ~ehri j~inde, £Teg• 
li .!jirlaetinin ustabat~llanna ve ihtisas 
amelesine ait bah(;eli kii~i.ik amele ev· 
Jeri vard1r. 

Muhtelif it mantakalannda bu gibi 
"evleri ..arthrarak, amele maballderi 
yapmak smw gelnai,tir. Yann Zongul· 
daga toplanacak ola.n amele, ocaklar· 
aa ~ah,maaJ yalmz kazma vurma'ktan 
ibaret olan koylii amele olmtyaea\-ttr. 
Siimikolt fabrilcaamda, re1elttrik:li ttende, 
iliman i!lerinde ve bi.itiia yeni ve.aiti 
bll~acalt amele ibtisat amele.ii ol• 

mak itibarile, muvakkat amele olan 
koyliilerden daha yUhek bir hayat .ae· 

:viyeaiae tabidirler. Bu tarzdaki .amele· 
yi alelade barakalarda, ka'itve ko,ele· 

rinle yatarm.'k ve hunlan ~falet ·~· 
de bnakmak kimsenin hatmna gel-

mez. 
Y annki amele kala'balaima ka"' ted· 

bir_ler almak i~in fimdiden projeler yap· 
uudtyu:. Alman):ada .amele UUlha1leleri 
yap~ak auretile bu sahada ihtilas sa• 

hibi olan iiniversite i~timaiyat profeso· 
rii doktor :K.etlerin bu husustaki i;ltir· 

Sporcularlmtz 
Sovyet Rusyada alika 

ile bekleniyorlar 
Moskova 23 (A.A.) - Spor 

matbuatt, T-urk sporcular1na8 zi· 
yaretine biiyiik bir ehemmiyet 
•ermektedir. 

cK1z1l Spon cazetesi Turk ve 
Rus sporcular1naa evvelce yapmat 
olclUklan miiaabakalara battrlat· 
makta, Turk aporculahntn bu se
fer Rusyada bir ay kadar kala· 
caldarlDl yazm&ktad1r. 

Moakovada .iki oyun yapalacak
br. Lenincradda Kief ve Ode&a· 
da da oyunlar yaptlmaia hazarla
nahyor. 

Min.k, Harbf -.ehiTierile dijer 
baz• tehmer T'iirk apon:ularla 
karttlatmak iizere llriincaatluda 
bulu-utlanlll'. 
8lr qecalr-~-~~~-CI tlllnde 

ytzerken tlogultlu 
Dun Ku~uk~ekmecede Halil 

isminde bir ~uk golde yiizer· 
ken boplmuf.hlr. 

Selami lzzet bey A~'m 
bu autunlartnda ~ok ktymetli 
miisa:bat.eler yaptyor. Silsile 

halinde yazalan bu tetkik
lerin sonuncusu dekora ait

ti. Elbette okumUfAnuzdur. De· 
korun, halk iizerincie tesiri itiba-
2"ile, piyeain k•ymetini artbrmasl, 

gozun haklnnt vermesi gibi esas
h kazan~larla ne kadar liizumlu 
oldugun•, a~·k~ izah ettikten 

sonra diyor !ki: «Dekor, tiyatro
ya gelenleri, daha etiiinden gi· 
rerken kavramala! Tiirkiyede, 
bugune kadar, batta bu,Un bile, 

·tiyatrouun miihim rol oynryama· 
maar, sonuk kalmasi, niifuzunu 
goste-rememesi binasizhktandtr.» 

~ok dogru ... Halk, binasiDa gO
re tiyatro seyreder; zarf1na, maz· 
rufundan ziyade ebemmiyet vte· 

rir. Her teY de boyle degil mi· 
dir? .. Bir ~ok ~nsanlann klyafe
tine gore biikiim vennez miyiz: 
Nasraddtn hocantn ,ziyafetteki 
kiirk hikayesi .gibi. .. 

Bir konaga girerken duyduiu· 
muz zevkle, Kasampa~adaki Hiir· 
miiz hantman evinden aldtgtmtz 
zevk arasmda fark yok mudur?. 
Bu itibarla {Molyer) seyrettigi
niz {Komedi Fransez) binasile 

(Tepebat• bina) smm; (~iller) 

seyrettiginiz ($tau Teater) le 

Ankaradaki yeni siaema binala· 
rmrn fark1n1 da aO..me•ek, bis
aelme_.k •• buadaa -cloiaa oteairi 

,..O.termemek .U.IIiR haricinde
dir. 

Ankaraya ilk cittijimiz seneler 
(Turk ocag1) sahnesinde oynar· 
dak. Binay• -ekseriyetle simokinli 

ft tavaletli UlSanlar doldururlar
di. Menner koridorlarmda yiirii· 
aoek i~in ayaklarma temiz iskar· 
pin ciyerler, "adife koltuklara 

oturmak i~in iitulii pantalonu ter· 
cih ederler, yan1ndakilere te.miz I 
goriinmek i~in kokular siiriiniir· 
lerdi . 
~imdi yeni sinemada bizi sey· 

retmeie celen balk ayni balk .. 

Amma yangtndan ~rkmtfa don· 
miitler.. . Sanki bunlar eskiden 

mit-asyedi hirer pa,azade idikr 

de, timdi diitmiit, fakir kalm•t
~ar ... $imdi ayni adam tiyatroya 

gelir'ken brat olmega bile liizum 

10rmiiyor .. Maamafib riiyada olii· 
mii gOI'en hastahia razt olur der· 
ller. Bizler de bu binaarzhia da 

tikredip gidiyoruz. Hemea AI· 
llah .beterinclen saklastn! .• 

Selimi tzzet bey diyor ki: 
«Dinleyidsini ve ee,-ircisini so
kaktan ayU'aauyaa tiyatro. tam 

aaauile tiyab'o .. ,.,laaaz!.• 

a. dejna idclia ile bizim ( te· 
:hir ti,..tr ... uz) un irapta ma· 
Mlli yok deaaektir. Sobkla de
gil, tehir hayatiie alikaa~na kes
miyea ye1i.oe biaa, Tepebaft bi· . 
D&lldlr. Sokajaa bitiia giiriikii· 
siiaU, .ride oyua aeyrederken 

duymak kabildir!. Civarda cere-

7&D eden hi~ bir badiaeyi bizim 

aeyircilerimiz ka~ai"'D&Zlar!. 

SATiEnin 
Yerli Mallar Sergisinde 

Atttlt dlirtyl mutllka ziyaret tdiniz. 
lrada fatftli J•ilikler lnltaCHIURZ 

Meseli, kattla katala bir vo(i. 
yil seyrederken, eo esnada 'f epe
batmm mezarltk ustiiDdeki yo
luDda bir htrSIZ adam oldurmiit
tiir. Ka~an katili kovahyan po
li-sler silih. atarlar. Bunlarm ya

innlaftp, uzak:latmastnJ, bek~i 
.Qiidiikleriain mutemadi otiitleri· 
Di, maktuliin iniltili seain1, merak
h ve itsiz bir kaiabahj1D c.iaayet 
hudnadaki filrirlerini oturduiu· 
nuz yerdeu dinlemek kabildir. 

{Peqriint) ·~lk deniz1erde 
clalgalarla miicadele ederken, 
toriniiz dekorun giizellijine dal· 
mif, dimailDlZ soyJenea tiirle do
luyor, kulaklar_m&z dalga JVe 
riizgi.r seslerile uiuldarken, kes· 
kin bir boru seai .itidir, yelkenle 
yiiriiyen bu gemide, makinenin 
daha kullantlmadlgl tarihlerde 
~iiriiltiilii motor ugultusu duyar
atntz.. 

Bu, Harbiyede ~kan ya:ngma 
yetitmek i!rin son aiiratle ilerHi
yen itfaiye otomobillerinin bit· 
mez, t.UkeRmez sesidir .. Pergiin· 
tun 95 sene evvel g~tigi biiyiik 
denizlerin ortasmdr. itfaiye cii· 
riil tiisi.i . .. 

$ckispirin bir eserinde (Se
zar) 1n saraymt goriiyorsunuz .. 
Etraf hafif tpkh .. (Sezar) yalntz 
bafma soyleniyor: (Bu gece ne 
yer sukunette idi, ne de gok .. 
Kalifomiya u~ defa tdmdat! Se
zarl Oldiiri.iyorlar! » diye hayk1r• 
dt. .. Hey!! Kim var orada? .. Bn 
eanada derinden ve tiyatronun 
kapismdan seyirciler bir ses clu
yuyorlar. «Aktam simidi, ta'Ze 
simiiit!.• 

Tiyatro mevsiminin en soguk 
oOir &J'.daatatz. Ki11unuaani. D•· 
tarula buram buram .kar yag1yor. 
Sahnede bir yaz guniiniin ogle 
vakti. Sanatkarlar, kadtn ve er
kek beyaz1ar giymi,ter.. Adeta 
~tplak bir haldeler.. Biri diyor 
ki~ ~tw ne kadar -s1eak.. tnaan 
bu havada boiulmamak i~in ~ol 
devesi olmah !.J> 0 oesnada sa'hne
nin dam'lftl orten ~inkolar riizga· 
rtn tesirile ara\anmr,ttr. Bu ara· 
1tklardan giren kar serpintil~ri!e 
sahnenin oniinde uf•k bir kar te
,edgi hastl oluyor! 

Biz1m T..epeba,l <tiyatrosunun 
'bir adt da (IC!fhk tiyatro) dur .. 
Bazl yaka,tk almtyan insan isim· 
~enne lben2er •.• Hani ahk ogla
nan i1111i (Zeki), kotii kadan1n lis
mi (lsmet~, lursiztn iami (Sa· 
.dtk} oldaiu gibi .. Kenar:larandan 
giren riizgi.r i~eridekileria etekle--
riai a~uracak, yijreklerini aoiu· 
tacak kadar delik detik.. Buna 
rajmen gene ismi (Kathk tiyat· 
ro)!.. 

-<;inrenenin ~adtrt cibi .. Hani 
her tarafr ytrttkmtf ta, .k-. .giDii 
eliai d41lilderia birinden dlf&l"& ~~· 
kann•t· (Hooob, ae soiuk! AI· 
iah dttandakilerin prd.-c••• ol
aun! ) demit. Biz de o,Je.. Allah 
biDaatz tiyatrocularua yardnnctSt 
olsua diye .dua ecliyonu:.. ( Belet 
abD clitiae baJultD&z!) cledik. Bi· 
aim kuaur wordugumiiz yok .. . 

E.kiden hayn sahipleri; ~e.
me, medrese, cami yapbnrlar· 
mlf •• Acaba fimdi de aari bir ha· 
J'lr aahibi ~1kar da, diinya ve ah· 
cet kendi1ir.e rahmet okutmak i~in 
bir tiyatro hinu1 yapar mt der· 

• • ? 
llUUZ •• 

Omide ge~inen, a~hkla Olur; 
derler!. Postu kurtarmak i,in 
(Wilid) .i keuek daba iyi olacali 

aJiba • .' . - Yenikoy 
VufiRtzt~ 
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Steak havalarda 
Harareti kesen lezzetli 

bir ~urup 
S1cak ha valarda gelen misa

firlere harareti kesen metrubat ik
ram edilmek istenilir. Tarif ede
cegimiz meyvah soguk ~ay, ya· 
pdmas1 basit, lezzeti nefis ve ta
mamile barareti kesmektedir: 

Bir iki limonun l[abuk1armt 
rendeleyip bir miktar toz tekerle 
ugu,turunuz. Bu ~ekeri kullana• 
rak f.ekeri ve limonu -rok~a bir 
lirnonata hazulaymtz. ~effaf ve
ya billur bir kase i-rerisine bar
dakla ol-rerek bu limonatayr ko
yunuz. Bardak ba~ma evvelden 
hazulanmlf olan koyu -raydan bir 
bu~uk kahve fincam ~ay hesap 
ederek limonataya ilave ediniz. 

Bir kii-riik kadeh konyak konu
Jursa lezzeti ve kokusu daha hoa . 
olur. 

Bu ~ayh ve konyakh limonata
nm i-rine saplan aytklanm•t ahu
dudu, derisi ve -rekirdekleri aytk· 
larum.. olgun kaytst, teftali, ar
mut, erik gibi meyva1ar ilave edi
niz. 

Meyval!rm kokusu ile lezzeti 
~aya ge-rmest J«rtn hir iki saat 
bekledikten sonra kaseyi buz i~e
risine oturtarak sogutmaga bJra
kmtz. 

Bardaklara doldurup misafirle
re ikram ederken i~risine buz 
par~alari ahmz. 

lla~ yerine 
Sayfiyede unutulmamast 

laztm gelen ~eyler 
Sayfiyeye gidildigi zaman Jrii. 

«riik bir ecza kutusu hazulamak 
pek rniinasiptir. 

Bir iki paket pamuk, gaz bezi, 
hirer tife ispirto, tentiire diyot 
(teinture d'iode}, oksijenli au, 
amonyak, hirer tiip aspirin, kinin, 
biraz bikarbonat do sut, nane ru· 
hu, afyon ruhu her zaman liizum
lu 'eylerdir. 

Bazan bir rahatstzhk zama· 
mnda evde, mutfakta bulunan 
5te beri ile de ila~ yapmak miim· 
J(iindiir. 

Eczane uzak oldugu zaman da 
bunlardan istifade edilebilir. 

Soguk algmhgmda keten tohu
mu lapast yerine suda kabarlll
mt, ekmegi lapa gibi pitirmek ve 
tiilbent arasma koymali ayni fay
daY! temin eder. 

Bogaz agnsmda tuz ile kaynati
Jan su, soguduktan sonra garga
ra edilirse agn ge-rer ve anjinin 
onii ahmr. 

Nezle ba~.langtcmda s1cak tuz
lu su ile ayaklara hanyo yapthr 
ve thk tuzlu su buruna ~ekilereli 
ytkamrsa nezle ilerilemez. 

Art, sinek, karmca sokmasm
da tstrlan yere hemen sirke siirii
liirse amonyak vazifesini goriir. 

Ate,ten veya giine~ten hastl 
o1an yamklara adi zeyinyagi siir
mek kafidir. 

Zehirlenme vakasmda bol siit 
j~irmek yumurta akmt suya ka
rt~hrarak i~irmek, bunlarm hi~ 

biri bulunmazsa hafif~e sabunlu 
su i~irerek lmsturmak, doktor ge
linceye kadar ayni fay(layi temin 
eder. 

Bu basit ~eyler her vakit evde 
bulunur ve ila~ vazifesini gore .. 
,.._ .,. 
ol~Ir. 

AK~AM 

Ktsa kollu ince kuma§tan ceketler 

K1sa kollu, ince kuma,tan ya• 
pdan bolero, ve ceketler pek ~ok 
giyilmektedir. Bunlar, iizerin~ 
giyilen elbiseyi daha zarif :ve 
agtr gosteriyor. 

Bir ka~ model dercediyoruz: 
1 - Ma vi tual dosuaden elbi

s.e ile ceketi. Roverlerinde ve ce
ketindeki diigmeler mavi ile li
civerttir. 

2 - A!;lk yetil ketenden elhi· 
ae, yakastnda A!;tk ve koyu yetil 
~izgili organdiden kravat1 vardu. 
Ceketinin kollar1 pelerin bi~imi
dir. 

3 - Mavi iizerine lacivert ka· 
rolu y.kantr ipekliden yaptlmtt 
elbise. Eteginin atai•sma konulan 
diiz lacivert ipekliden par«ra dis 
kapaklartna kadar akmaktadtr. 

Ozerindeki tayoriin yakasi ve 
cepleri etralma da ayni par!;& 
!;evrilmittir. tki lacivert diigmey
le iliklenmektedir. 

4 - Beya.z fanileden elbise ve 
ceket. Etegine beyaz iizerine k•r
mtzt ~izgilil fanileden pa~alar 
konmuttur. Ayni ~izgili fanile
den ceketinin etr.aflDa ve koUa· 
rma konulmuttur. 

Babklar i~in cam kaplar 

Bir zamanlar kirmizi llabklar 
bah~elerdeki hawzlara mahsus
tu. Halbuki timdi aalonlarda 
(aquarium) denilen camlar i~in
de rangarenk bahklar bulundur
mak moda olmu,tur. 

Bunlarrn yap1lmasi pek basit
tir. Aquariumlar daima pence
re oniinde aydmhga konulmakta
dlr. 

1 - Adi tahtadan biri al!;ak 
digeri yiiksek olarak iki sandtk 

Beyaz pantolonlar 
Beyaz fanile pantalonlarin ~

mur lekesini ~tkarmak i~in leke
nin tamamen kurumasmJ bek .. 
lemeli, sonra ftr~alamah. Fanile 
iizerinde kalan esmer lekeyi saf 
ispirto, yahut benzine batiTilmt~ 

pamukla silmeli. Pamuk kiri al
dtga i~in s1k stk deiittirmelio 

1 

yapdmiJ ve binoirine raptedil
mittir. Yiiksek olan aandtkta a~i

lan bir hucere i~ine kitaplar yer

lettirilmit, digerinin uzerine aqu

arium konulmuttur. 

Bunlarin i!;ine ince ~aktl ve au
'da yetiten yetillikler ve b'egeni· 

len renli ve dnate bahklar konul
muttur. 

2 - l~ine sakailar konulan iki 
sandtgm arasma bir raf iizerine 

Kanncaya kar11 vara 
Bu mevsim karincalarin yemeli 

'dolaplarini, kilerleri istila ettili

leri zamandir. Bunlardan kurtul· 

mak i~in dolaplarin i~ini giizelce 

temizledikten sonra ayaklarinin 

alhna ve etrafma bolca toz halin· 

de naftalin koymahdtr. 

-~· 

~quarium yer1ettirilmittir., 

3 - Biiyiik bir aandtgin 'dort 
tarafma kitap konulacak yerlerle 

biblo konulacak kii~iik raflari 
yardtr. 

En iizerine de aquarium yerlef.

tirilmittir. 
Bu sandtklarin hepsi b"eyaz 

Ja,htadan yaptldtktan sonra iste· 

nilen renkte yagh boya ile boyan
maktadtr. 

soton kesilmemesl l~ln oara 
Havanm ~ok sicak oldugu za· 

manlarda siitiin ektidigi, ya
yut kesildigi !;Ok vaki olur. 
Buna mani olmak i!;in siitii 
kaynatmah atetten indirir 
indirmez siit kabm1 soguk su 
'dolu bir tencere i~in-e oturtmah, 
bet dakika bOylece barakmahdtr. 
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Alltk 
Evde yaptlmast kolay 

bir tertip 
Denize girildigi vakit yiize 

yagh ktrmtzt yahut pudra halin
de alhk siiriilmemelidir.Deniz lia
vasmdan ve suyundan bu ktrmtz
lar yay1hr ve ~irkin durur. 

Tabii bir ktrmtzthk veren ve 
evde yaptlabilen ,.u alhk gayet 
iyidir: 

Kumtzt sardonya -ri~eklerinin 
yapraklarmt aytkhyarak bir avu~ 
kadar almah. Bir likor kadehi 
limon suyu ic;ine atmah. U!; dort 
giin sonra ktrmtztla~an limon su
yunu kahn bir tiilbentten ge-rir
meli, iyi kapamr kii~iik bir ,i,eye 
doldurarak muh11faza etmeF. 

Her hangi hir ktrmtzihk gibi 
kullamlan bu alhgm iyiligi tabii 
bir pembelik vermesinden maa
da, limon suyunun cildi yumu~at
masi ve -ratlamasma mini oJ
mastdtr. 

Kurumut ~i~ek torbalar1 
(;amapr dolaplarma konulmak 

iizere kurumu' ~i~ek torbalarmi 
haztrlamak mevsimidir. Golgede 
bir tiilbent iizerine serilerek ku
rutulan lavanta, karanfil, feale
gen ~i~ekJerine, evvelceden kuru· 
tulmut giil, yasemin de kabla· 
rak kii~iik torbalara doldurmali. 
(;amattrlar arasma konulmahdtr. 

I MD$kDIIere cevap 

Y aih burun ve yagh cilt 
Pangaih Sevim hamma: 

I 
Bumunuzun daima yagh olmasmdan 

tikayet ediyorsunuz. Buna ~are fU ilaci 
aiirmenizdir: 
· Her gece yatarken gayet a1cak N 

]<;erisine bir pamuk par~ast bahnmz Ye 
bu pamulda pumunuzu guzelce YJ]cayi• 
mz. Suyun tahammul edebileceginiz k•· 
dar a~ak olma,st laz1mdJt. Be, dakika: 
miitemadiyen ylkad1ktan sonra bir kab· 
ve ka~ngt limon suyu, ile giil I'Uyu ic;ine 
bir tutam toz balinde ~ap atarak k.an~
bnmz ve bumunuza aiiriiniiz. Silmeyi• 
niz, kurumaga terkediniz. 

2 - Cildinizin yagh olmast ~u kremi 
kullanmamzt icap ettirir: 

Bir fincan i~;e.risine bir kahve ka~JgJ 
d.olusu ince doviilmii!} kola koyunuz, 
iizerine bir ka~ damla. gliserin c:lamlatt
mz, kii~k bir tahta ka~Ikla kan!Jttra• 
nk bunlan ezip hallediniz. Soma bir 
Clamla kulland1imtz lavantadan kant
tmnlz ve bu kremi kullarumz. 

Hafif m.ayonez 
~i~lide Halaskar Gazi caddesi Hik· 

me~ Bedri hamma: 
1 - Sizin bahsettiginiz hafif mayone-

zin ismi (mousse de mayonaise) dir. Bu 
her zamanki gibi haznlanan mayonezin 
i~;ine gayet ~ert olunclYa kadar telle 
vurulmu~ yumurta akm1 kan~tua kan.., 
tlra katmakla olur. 

Bunu bir tecriibe ediniz. 
2 - Sale<anm nas1l yaptldJgmt soru• 

yorsunuz. Fakat hangi sal~;a oldugun• 
tasrih etmiyorsunuz. Soguk, steak et stt• 
yu ile, domatesle, tereyagla, zeytinyag 
ile, lif!!,onLu, sirkeli, hardalh, yumurtalt. 
unlu ve daha ibir ~;ok tiirlii salc;a vardn. 
Sizin hangisini istediginizi bildirirseniz 
re~;etesini yazanz. 

Japon kadmlanntn banyosu 
Biiyiikada S. L. B. hamma: 
1 - }apon kadmlanmn viicutlanmn 

giizelligini muhafaza ic;in yaphklan ban .. 
yo tertibi sudur: 

ilkbaharda c;am aga<slanndan topla
nan kii9iik kozalardan yanm kilo ala
rak iic; litre ~u ile on dakika kaynat• 
mah. 

39 derece s1cak suyla banyoyu dol
durmah, i<serisine kaynahp siizi.ilen c;am 
kozalarmm suyunu atmah, Sonra bu su 
ic;erisinde yanm kilo kola eriterek ka
n~ttrmalt, bu banyo ic;inde yirmi dak.i
ka kadar durmah. 

Haftada iki defa bu suretle banyct 
yap1hrsa viicut gii.zelle(lir ve taravetini 
muhafaza edermi~. 

2 - Beyaz mermer uzerindel-i ya.g 
lekeleri sJcak sabunlu suyla silinirse c;t· 
kar. E~er yag mermere iyice gec;mitl'
se bu sabunlu su kafi gelmez. 

0 zaman toz halinde doYi.ilmii~ te• 
besiri benzinle kansllrarak. bir pomat 
ya~mah, lekeyi bu~unla silmtlidir. 
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Yeni baflayan bir merak .• 

K1p kirmiZI bir palan .• G1cir gicir 
sari yUlar, kuyrukta kirmlZI kurdeli .. 

''Allah a~ktna sen soyle beyim.. E~egin de hususisi, 
taksisi olur mu yahu? 

Ge~enlerde $ehir tiyatrosu ar· 
tistlerinden Mahmut1a konufU· 

yordum. Diyordu ki: 
- Tamdtklar•mm kiminin oto

mobili var, kiminin kotrast var, 
kiminin sandah var, bizim Hazt
mzn Adada iki ath miikemmel 
bir arabas1 var, 
motcsikleti var, 
emelim, biitiin 
bir ... 

Bedia hammm 
henim de biitiin 
idealim hususi 

-Evet .. Ni~in durdun?. 
-Hususi bir e11ege sahip ol-

mak.. Kim ne derse desin.. Ar· 
zum bu.. Arzum degil, gayem, 
erne lim... Ktrmlzi, k1pklrmJZl bir 
palan. Hatta icap ederse husuai 
oldugunu anlatmak i~in arkast· 
na, kuyrugunun iistiine beyaz hu
susi bir plaka .. Kafasmm ortast• 
na, iki kulagmm ara yerine oto
mobillerde olduiu gibi incecik 
bir hayrak sopasi.. Bu sopaya 
da ~iyatronun bayragmt asbm m1 
gel keyfim gel.. benden daba ra· 
hah yok .. 

F;vden efeiin strtma kunalup 
bktr da bk1r tiyatroya provaya 
gelirim. Hayvammt tiyatronun 
kaptsma baglanm, provadan ~~
kmca gene iistiine atlanm. Bey
oglu Bahkpazarmdan ge~erken 
nevalemi ahr, hayvamn iki tara-

flma asanm. Bir ta.rafta ptrasalar, 
Hir tarafta palamut bahklari yal· 
lab bktr hktr Beyoglu caddesin
den .. 

Gece gene tems-ile aini 
surette gelirim. Amma sokakta 
yammdan biitiin h1zile hususi 
otomobiller ge~ip gidecekmif. Ki
me ne? .. Benimki daha orijinal bir 
vas1ta. 

Hani taka zannetme. Maapm
dan her ay bir miktar biriktirip 
bir efek alacaiiJm .. 

Evvelki giin Biiyiikadaya git
tim. Efeklerin kiralandtgl yere 
dogru yiiriidiim. Maksadtm efek
~i ile bir mii1akat yapmakt1. Bil
hassa son giinlerde Adadaki etek 
yan~larmdan filin sonra Biiyiik 
adanm ihtiyar e11ek~isi miihim bir 
,ahsiyet olup meydana ~tkmtfb. 

- Kolay gele usta.. Isler ne . 
alemde? .. 

- Eyvallab efendim. t,ler?. 
Eskisine gore iyidir .. Amma Bu 
sene aksilik oldu itte. Mehtapli 
geceler bulutlu ge~ti. Halbuki 
malum ya biz mehtabt bekleriz. 
Mehtap ne kadar hoi olursa bizim 
cebimiz de o kadar para yiizii 
goriir, hayvanlar da o kadar yem 
yer. 

Bu strada yammtzdan Mah.._ 
mudun dedigi gibi bktr h1nr bir 
qek se~d. 

Efek amma, etek derim itte .• 
lnsanlarda oldugu gibi ef.eklerde 
de fikhk, ~ttktnldJmhk, iki dir
bem, bir ~ekirdeklik var. 

Bu dedigim hayvamn ustiinde 
bir i~im su denilen cinslen bir ha· 
ntm vardt. Fakat e~gi oyle bir 
siisleyif siislemitti ki baYJldtm 
dogrusu... Renk renk, muhtelif 
par~alardan yaptlmtf kiibik bir 
semer, her teyin kiibigi olur da 
aePterin olmaz mt?. 

Sari, gtctr gJcJr, yepyeni yu

lar ... KuyrugtJ da k1pktrm1Z1 kur
deladan bir fiyonga. 

Haspa etekcikte aanki flkhgi-

Ada Eteklerl blr arada -
nm farlonda ~it sibi o ne naz, - Haydi hinaene loz1m •• dedi; 
0 ne kmhp dokiiliif, 0 De dokiiliip Sen misin bunu aoyliyen: 

aa~•ht·· - Ya .• Diinyada hinmem. Ba]( 

- Matallah •• ·dedim, Adada herkea husuai eteklerle geziyor. 
~ok tlk bayvanlar varmlf. Ben onlann yantnda taksi eteie 

lhtiyar e~k~i b&flDI iki tarafa bineyim oyle mi? Hay yarabbi 
salladt: ne bet baht kizmttim.. 

- Bizim itimizi bozan da bu- Babast pfUdt: 
nun gi\i tlk bayvanlar ya beyim.. - Dur •• Dur kJ.Ztm evlad1m •• 

- Neden usta? Ktzma.. sana da bir busuai etek 

- 0 gordiijiin hunusi bay· 
van... Bu da yeni dallan1p bu
daklandl. Eskiden hususi otomo
bil, bususi araba merak1 vardt. 
~imdi hususi otomobil yerine hu
susi etek• 

Akhma Mahmudun aozleri gel· 
di.. Neredeain? Kulaklann ~·n-
lastn.. 

- Peki bu meraka kaptlanlar 
~ok mu?, 

- Ne diyonun beyim.. Giin 
ge~tik~e arllyor. G~en gin ihti
yar bir beyle, bir gen~ hannp iki 
etek kiralad1Iar. 

Baba, ktz tam hayvanlara bi
necekleri zaman yanlanndan b· 

ktr bktr husuai bir e,ekle bir ba
Dlm g~ti. Baba ile kiz bu ha
ntmla aelimlafblar. 

Hantm biraz uzaklatti· Gen~ 
ktz yiiziinii burutturdu. 

Babas1: 

abnz. t 

~u hale bak beyim •• Allah atki
na e~gin de bususisi, taksisi olur 

mu?. Neyae. Hele etek yantla
nndan aonra bususi esek beale-, 
meie merak hiiabiitiin artb. Bu 

sene en iyi e,ek bealeyenlere 25 • 
50 lira verilecek.. ~ogunun gO
ziinde para yok.. Hali vakti ye
rinde bir adam i~in 25 lira, 50 
lira nedlr ki?. 

Maksat cbu sene birinciligi 
bizim e,ek kazandu> Clemekte ... 
Onun i~in herkea hayvantna oyle 
bit baktyor ki aorma. ~u ko,ede 
bir han1m var .• G~en gun goz· 
lerimle gordiim. Eteiine iizeri 
yagb francala veriyordu. lyi bes
lenain de birinci1igi kazanstn di
ye... Yahu Ben bulamlyorum 
yagh francalayt.. Eli.. Ne yapar
amtz miisabaka eylul 30 da •• 

Hikmet F eriJun 

Eskl bulgar krab F erdlnant. Bulaarlatan tahbndakl bukukona 
bJraktaia zamandan beri ~if~illkle vakit ge~irlyor. Sab1k kral aak 
atk Afrika 'e cenubl Amerikada aeyahatler yaparak ~if~llige d•lr 
telkikatta bulanuyor. F erdinaot, ge~en hafta lnallterede tolpanan 
bir ~ft~i koa1realne ittirak etmek ilzere Londraya gitmittlr. 
Resmlmizde eaki kral iatasyondan ~karken gorllnfiyor. F erdinancbn 
adamakdla ihtiyarladaia bu resimdeu anlaplmaktadar. 

Sahife 7 

Tefrlka No. 5 

Loyd Corcun harp habrab 
Umumi harbin esrar1 

Bilhassa miizayaka zamananda 
bu kabiliyetlerden tam bir su
rette istifade olunabilir. 

Harekat ve faaliyeti miiteyak
klz bir nazar altm"da bulundu
rulmak tartile bOyle bir ka~ adam 

devlet idaresi iyin miitevassat de
recedeki bir alay devlet adamm
dan daha biiyiik menfaat temin 
eder. 

Jtte bu d~iincelerle ~ur~ili 
mutlalca kabineme almak istiyor· 
dum. Esk.i muhafaz.akir arka
'dqlan arasmda aleyhinde bazt 

hisler oldugunu biJiyordum. Ka
binede miihim bir nezarete getir
Ciigim zaman bOyle tehlikelere 

ma·ruz kalacagtmt anhyordum. 
Lakin bu husustaki ta.smimahmm 

f&Yialan bunlarm kulagma gitti· 
ii zaman gosterdikleri hadden 
fazl.a tehevviir ve infial tahmini
min ~ok fevkinde idi. Hatta bir 

ka~ gun o dereceyi buldu ki hii· 
kUmetin hayabm tehdit eden 
niizzar buhramnt bile dogurdu. 

Mak Kenna ile Runcimanm 
evsaft 

Tehlikey.i goze aldard1m ve 
Cur~He itimat gosterdigimden ba
ZI defalar kendim de miiteessif 
olmakla beraber arkada!lar1mtn 
Jnumaileyh hakln_nda besledikleri 
endi,eleri nazan itibara alma• 
maJda dogna bir fey yapbgtma 
kanaat hastl ettim. ~iinkii harbi 
umumide zaferin is.tihsali i~in 

fevkalade kiilliyetli miihimmata 
ihtiya~ bulundugu bir strada ~ur
~lin miihimmat imalini arttarmak
ta bariz bir suTette hizmet eyle
Ciiji goriildu. 

Eski temerkiiz kabnesindeki 
liberal naz1rlardan kaJ.anlara ge· 
Iince hi~ biri bunlarm ~ekilmesi 
.ile bot kalan nezaretlere kendi 
Cliitiincem ile tayin ettigim adam
lara gerek fikir, gerek gayret iti
barile k1yas edilemiyecek dere
cede geride bulunduklannt hisse• 
Cliyordum. Bilhasaa eski lib-eral 
naztrlardan Mak Kenna ile te,ri
ki mesa.ide bulunmak tam ma
nas.ile imkanslZd!J. Asquithin te- , 
merkiiz kabinesinin inhilalini tes· 
ri eden entrikalann baf miir~Uii· 
bi bu zat ~di. 

Bundan ba\ika kendis.inde boz
gunculuk temayiilii vard1. Harbi 
daba. tiddet ve gayretle idare ve 
takip edecek hir biikiimete davet 
edilmes.i 0 hiikumetion zafma se~ 
bep olabilirdi. 

Bu ik1ioci miilahaza Runciman 
hakkJDda da dognadur. Ba9hca 
gayesi seri ve miiessir harekette 
bulunmak olan hir hiikiimette bu 
zatm yeri olamazdt. Mumaileyb 
yiiksek zeka sahibi olmakla hera· 
ber kendisinde devam ve sebat 

evaaft yoktur. Bunuu i~in 'imdi
ye kadar muhtelif nezaretlerde 
bulunduiu balde bun1ardan hi~ 

birin"de miimtaz hir muvaffaki
yet gosterememittir. Hi~ bir i'i 
aonuna bdar takip etmez. 

Nutuklarmda gosterdigi gay· 
ret ye maharet, h« hangi gayyu· 
rane ve mahirane harekete ge~
mezden evvel tebahhiir ederek 
zail olur. Bu zatm en biiyiik ma
hareti ehliyetsizligini talakati li
aaniyesi ile ortmesindedir. Tuttu
iu iti ni~in bafUamadtgmt ga
yet miiessir ve uygun bir selaseti 

lisaniye lile miikemmel surette 
izah ve beyan ve tevil eder. 

Her hangi i,in imiyane tabir
lerini o kadaT iyi bilir ve bunlar1 

nutuklarmda o kadar ciiretkira
ne kullamr ki bu hokkabazhgt 

ile c.ahilleri dehfet ve hayret i~n
de btraktr ve hatta i.lim ge~inen
ler iizerinde bile intiba btrakar. 
Bu itte miikemmel ve emsalsizdir. 

Fakat biitiin maharet ve kudreti 
de buradan ileri gidemez. 

Sir Edvart Orey 
lngilterenin me\lhur hariciye 

naztn bulunan sir Edvard Grey 

azim ve karara muhta~ her han
gi te~ebbiiste bir i'e yaramzyan 
bir adamd1r. Harpteki karar ve 

hareketlerin miithi' mesuliyeti bu 
zatm mevcut kudret ve kabiliye
tini de felce ugratmt~hr. Harbin 

mueuir bir surette idare ve taki
hi hususunda zerre kadar i,e y.a· 
rtyacak bir fikir ve telkinde hu
]undugunu habrlamtyorum. 

Bu eski liberal arkadaslaTl de-• 
nemek i~in hunlardan bana kar· 
fl tahsi nefret ve husumet g()steT
miyenlerden birine bir is teklifin-. 
de bulunmait dii,iindiim. Bu 

maksatla sir Herbert Samueli ka
bineme iltihaka davet ettim. 

Mumaileyh timdiye kadar 
aleybimde yap1lan entrikalarm 
hi~ birjne iftirak etmemi,ti. 0 
yalmz kendi dalaveresini ~evi

TiTdi. Kendisi salahiyettar ve ~a
h~kan idare adamt idi. Orijinal 

bir miistesna mevhibe ve kabili
yete ihtiya~ gostermiyen nezaret
lerden hirinin batmda temiz bir 
kudret gosterecegine kail idim. 

Harpten eVYel mumaileyh itgal 
ettigi her hangi resmi muhitte 
miistait ve nafi bir unsur olarak 

kendisini tantlmt,tl. Harp esna .. 
smda hususi aurette bir hizmet 

gosterememi' ve lakin iizerine at. 
dtgl her i~ yaprnlf idi. 

1914 te k1yamet koptugu za
man Herbert Samuel dahi biiyiik 
barpte kendisinin bir par~a his
sesi bulunmasm1 pek istiyordu. 

Bu miinasebetle i~sizlige kartt 

acele ~areler haztrlamagt dii,iin• 
mii,tii. Kendi akhnca ht~ rbin <le
v ami esnasmda lngilterenin m.a• 
ruz kalacagt biiyiik meseleler· 
den biri de ifsizlik olacaktJ. Fa
kat sir Samuel bu fikrinde bata 

eyledigini anlamt~br. Ciinkii bii
yiik harp i'sizlik degil, bilakis 

it~i f1kdan:1 meselesini dogurmu~ 
tu. Bunun i~in bu zat harpte nafi 

bir fikirle hizmet ve yardtm gos
terememistir. . 

Samuele harbiye nezaretinde 

gelerek beni gonnesi i~in haber 
gonderdim. Kendisine sabtk ka· 
binede i~gal ettigi nezareti tek
lif ettim. Reddetti ve sebep ola
rak kabinemin devam ve bakasl• 
m. temin edecek anastrdan mah
rum oldugu iddiasm1 ileri siirdii. 

Yeni hiikiimetin hay a tiyeti 
hakkmdalci fikrinin yanh, oldu
gunu soyledim ve kabinemin laa
kal bet sene ya~ty.acagtm anlat
tim. Sozlerime inanmad•gmt an· 
latmak i~in giildii. Bununl~ mii
lakahmlz nihayet buldu. 

Bundan sonra Herbert Sa

muel ile ancak dort sene sonra 
gorii,tiim. San Remoya gelmi?ti. 

Filistin valiligini istiyordu. Tav
siyem iizere buraya tayin edile· 
rek arzusu isaf edildi. 

(Arkas1 var) 



Sahife. 

SARAY ve BABiiLiNiN iCY0Z0 
Yazan: SULEYMAN KANI ~ Terct\me, tktlbas bakb mahfnldur - Tefrlka No. Ill 

"Pa§a Hz. ne yapmt§SIDiz! Hi~ §U 
araltk tavassut sOzii olur mu?, 

Anadoluda .CGiimrii)' muvaffa .. ' 
k:yetinden sonra Abdiilhamide 
(gazi) iinvam tevcih edilmifli. 
( 4 cemaziyiilevvel 1294; 5 maytl 
1293; 17 mayta 1877)'. 

Sohum kalesinin zapti ve Plev• 
ne muzafferiyetleri iizerine Mull
tar vc Osman patalara da gazi' 
iinvan1 .izafe edilmi,ti. 

Maiyetinde saytlan bir lruman-
d::..nrn - Osman pa~antn - boy• 
le bir iinvan ile tebcili aerdari ek· 
rem Mehmet Ali pafaya agar gel
mitti. 

Mabeyince bununla kahnma• 
mtf, Osman pafaya serdarhk tek· 
lif edilmif.l i. Fakat o bu mansabi 
kabul etmiyerek serdarbga taar· 
ruzu idare edebilecek kabiliyette 
gordiigii Siileyman pafaYl tavsiye 
eylemit, bunun iizerin~ Mehmet 
Ali pafa da selefi gibi azli habe
rini garip bir surette almlfll: 

Miitiir Ahmet Eyiip pafa lstan
buldan gizli haberler almt~, ser
darr ekremin azlini anlam•t.tt. As
keri tertibat ile ugratarken Meli
met Ali pa~aya verdigi emirlere 
itaat edemiyecegini a~tk~a bildir· 
mitti. 

Ytldiramla vurulmuta donen 
Mehmet Ali pata Ahmet Eyiip pa· 
,ayt itaate mecbur ettirmek istedi· 
gi srrada idi ki Siileyman pa,adan 
aldrgt bir telgrafname ile azledil
digini ogrendi. 

Bundan sonra mabeyinden Is· 
tanbula avdet emrini aldr. 

Plevne miidafaasmda Osmanli 
ordusunun muvaffak1yetleri Av· 
rupada Ruslar1n askeri hayaiyeti· 
!li pek ziyade sektedar eylemiJti. 

Gazi Osman pa,aya her taraf
tan tebrik telgraflar1 yag1yordu. 

lngiltere hariciye naz1n lort 
perbi el~i Miisiirlis pa9aya: 

- Devleti aliye diinyada birin
ci askeri devlet oldugunu isbat 
etti! 

Diyecek derecede sitayitlerde 
bulundu. 

Ruslar o giinlerde Anadolu ci
hetinde de maglilp olmakta idiler. 

Rusyanm bu muvaffakiyetsiz
-liklerin aciSlDl ~1karmaga ~lata· 
cag1 tabii idi. Rusyanm askeri 
membalarma rekabet edecek ik
tidarl haiz olmadtgt i~in devleti 
aliyece bu galebeler strasmda 
aulh yolunda bazt devletlerin ve· 
satetleri iltimas edilmesi hayrrh 
olacagmda tiiphe yoktu; miisali
ba husule getirilebilirse devleti 
aliye ilemin nazarmda pek biiyiik 
tan kazanacalcb. 

Plevne muzafferiyeti esnaslD· 
da Almanya sefareti bat terciima
ni devleti aliyenin sulhe meyyal 
olup olmadtgtni anlamak i~in vii· 
kelanm efkirtm mahremane yok
lamlf.tl. 

Lakin hu mevzii muzafferiyet· 
ler devlet erki.mm akibetenditlik 
ve hakikatbinlik meslekinden 
uzakla~brmlf, basiretlerini hay
relendirmifti. 

Bunun i~in tavassut talebine 
meyil ve ragbet gosterilmedi. (1): 

Plevne muzafferiyeti haberi ts
'anbula geldigi suada hariciye ne
;zaretinde bulunan Arifi pata ise 
1(6) recep 1294 - 21 recep 1294), 

[11 Jlir~tl bakikat. 

Harlclye naztrl Arlfl pata 
bu f1rsattan istifade ile sulh akti 
hayuh olacagmt diitiindii. Sadn· 
azam Ethem pafa ile diger viike
laya, saraya damtsa it daidaga• 
ya diitecekti. (2) 

Hususi ve mahrem bir tetebbii .. 
te bulunmag1 tercih etti. 

lstanbulda Almanya el~iai 

prens do Roysten {Reus) Alman· 
ya batvekili prena Bismarkm ta .. 
vesautunu rica etmesini iltimaa 
eyledi. El~i Bismarka telgraf ~ekti. 

Prexu Bismark Ruslarm da ta
vassuttan memnun ve sulha razi 
olacaklanm biliyordu. Istanbul 
konferans1 kararlanmn hili.haro 
tadil edilmif tekilleri dairesinde 
tavassuta raz1 oldu. Buna Rusya 
hiikiimetinin de muvafakahDl tab
ail etti. El~iye cevaben ~ektigi tel
grafnamede: 

(Tavassut hakkmda vaki olan 
teklifi memnuniyetle kabul eyle
digini) bildirdi. 

Keyfiyet el~i tarafmdan Arifi 
pafaya haber verildi. 

Arifi pafa son derece sevine· 
rek derhal sadrtazam nezdine 
gitti. Sadnazam bu saatte Seras
ker kap1smda idi; yanmdaki as-

• 
keri iimera ile harita iizerinde tet-
kikat ile metgul bulunuyordu. 

Arifi paf.a Bismarkm tavassuta 
rtzasl miijdesini verdi ve mesele
yi izah etti. 

Sadrtazamm buna cam llktlda. 

- Pa,.a hazretleri! Ne yapmtt· 
Slntz! Hi~ fU arahk tavassutun sO
zi.i olur mu? Sulh sozii agza ahmr 
mt? Ruslar muglup oluyor. Biz K•
ramx, Kafkasyayt tahlis edecegiz! 

Gibi sozlerle Arifi pafay• tek
dir etti. 

Arifi pafa bundan pek miltees· 
sir oldu. Kendi tabiri ve~hile «bu 
i.lemi ciinundan» ~1kmag1 zaruri 
eordii; hariciye nezaretinden res
men ve tahriren iatifa etti. Fakat 
istifas1 kabul olunmadt. Arifi pa
~a hariciye miiste~arl Aleksandr 
Kara Todori efendiyi • pafa ·sad· 
nazama gonderdi ve istifada tsrar 
etti. 

Sadr1azam, Arifi pafaya bilva
sJta bu fikirden vazge~mesini ih
tar etti ise de Arifi pa~: 

- Sadrtazam hazretlerinden ri
ca ederim; kendileri fikirlerinden 
vazgc~sinler! 

Diyerek inzivay1 ihtiyar etti. 
:rahrirab hariciye ki.tibi Nitan 

(2J Hususl islltlaat. 

~fendi o aktam Arifi pafanin lio
~aglDda idi. Patayi avdetinde 
merdiven batinda karttladr. Arifi 
p&f&: 

'1 - Nitan efendi! Alem, ileml 
ciinun! 

Diyerek hareme rirdi. 
. Haremde validesi iatifasina 
Jnuttali olunca: 

- Ne yaphn oglum! Cebimiz· 
(ie bet kurut yok! Ne ile ge~ine-
ceiiz! · 

Diye serzenitte bulundu. 
Arifi p&f& boyle «cebinde bet 

parasi olmadtgl halde» kanaatlna 
memuriyetini feda etmeli eibi bir 
meziyet sahibi olduiunu goster· 
mitti. 

Osmanlt viikelasinda boyleleri 
nadirdi. 

SOmDkiO b6cek lzll 
:Arifi pata ~ok yaza merakhsi bir 

zatti. 
Hariciye nezaretine tayin olu

nunca o zaman terciime kalemin
Cle bulunan p.ir ve edip Namak 
Kemal beye: 

- Beyefendi! Yazimz siimiiklii 
b&ek izlerine benziyor. Siz bu ka· 
Clar fetanet ve irfan erbabmdan 
oJdugunuz halde kendi yaZlDIZ• 
Clan nastl iatikrah etmiyoraunuz? 

Der. Bu aoz Kemal beyin izze\i 
nefsine dokunur. Bugiinden itiba· 
ren biitiin bot vakitlerini, hatti 
uyku saatlerinin yans1n1 feda 
eder; yaztya ~ah,ir. 
0~ ay sonra (Arifi pafa kaide

si) denilen usulde enfes Sir yazl· 
ya malik olur. (3) 

(Arkasi var )' 

[3] Nam1k Kcmalin hayatJ. 

Radyo 
24 Temmuz Salt 

Istanbul: 18,30 - l 9 Pln'k ne{!riyatt. 
19 • 19,30 <;ocuklara masal. 1?,30 • 
21.20 Ti.irlc musiki ne{!riyatt (keman 
Refllt B. tanbur Mesut Cemil B. ka· 
nun Vecihe H. Muzaffer B. Vedia Rt· 
za H. 21,20 - 21,30 Ajan<J ve borsa 
haberleri. 21, 30 • 2 2, 30 St!S.dyo caz 
vc tango orke.str.ast. 

V arf()va ( I 4 14 m. - I 8, I 5 Sen· 
fonik orkestra l:onseri, 19,1'5 oda mu· 
sikisi, I 9,45 izci ne~riyatt, 20 muh· 
teuf, 2 I, I 2 jilberin 3 perdelik cLa 
femme Contemporaine• opereti. 23,30 
dans musikisi. 

Bukf'eJ (364,] m.) - 19.05 Motoi 
orkestras1, 20,45 plak, 2 I, I 5 radyo 
orke trn J t.arafmdan "enfonik konser. 
22,30 senfon~ konser, 23 haberler, 
23.30 plak. 

Budape,te (550,5 m .) - 20.40 
ke.man konaeri, 21.20 sti.idyodan bir 
piyes, 23.10 Budape~te kon er orkes· 
tMat, 23,35 hava ro.?.Oru. 24.1 5 Man· 
tia caz talcrmt. 

Prai (470 m.) - 19,15 plak, 
19.20 Almanca ne\lriyat, 19,55 haber· 
ler. 21.55 muaiki netriyatt, 23,15 ec· 
nebi dillerde haberler:. 

25 Temmuz ~artamba 
Istanbul : 18.30-19 fran~nzca ders, 

19-19,30 monolog ,ehir tiyatrosundan 
Muammer bey tarafa_ndan, 19,30-21.20 
Turk musiki nefriyata (Mesut Cemil, 
Rusen, Cevdet, Mustafa beyler. V eci· 
he.' Semiha hammlar), 21,20·21,30 
ajans ve bor!li\ haberleri, 21.30-22,30 
orkeatra konseri, knn~1k program, Nu· 
rullah $evket bey tarafmda.n taganni. 

VAJ}ova ( 1414 m.) -· 20,35 ta· 
gannili (piynno refakatile) konacr, 
20,50 haberler, 21,12 mandolin or· 
kestrwu tarafmdan konser, 21,50 haber· 
ler. 22. 12 piyano refakatile ta.ganni, 
22,30 piyllno konseri, 23,10 R-oman 
tefriknsr. 

Bi.ikref (364,5 m.)- 19.05 <;ek~s
lovak opera musikis.i, 20, I 5 Franstz 
operetlerinden par~alar, 21, 15 piyano 
konseri, 22 taganni, 22,30 Fliit konse· 
~. 23 haberler. 23,30. kahvehane mu• 
s'k'si. 

"""'( 24 Temmuz 1934_ 

PATRON 
------ BDrhan Cahit 

({ emekten sonra yapyalmz 
oCiama ~ekildigim zamanlar ye
aimden g()zlerim yatanyor. Ni~h~ 
miiteessir oluyorum?, Ben de 
gen~, ben de sevilmeli ~e metgul 
olunmak ihtiyac•nday1m. Bun
lardan vazge~tim... Kadere, te
sadufe, talie inan1r1m. .Benim 
Cle nasibim boyle IMlf· Fakat 
bari dertletecek, konutacak bir 
(Josttan bile mahrum olmak ne 

~lim bir -!ey 
Aile Jc:admlart bizi~ vaziyeti

mizdeki hemcinslerile temas et
meyi kii~iikliik sayarlar. Kendi
deri hakiki aile yuvalarmda 
yapmad1k kepazelik bxrakma
'dtklara halde bizim eibi omrii
nii bir erkegi beklemekle ge~i
renleri hakir goriirler.. Binaena
Jeyh bOyle ahbaplar kazanmak 
bizim i~in miitkiil. .. Zaten ko
DUfS&m bile tiirlii tiirlii dedikodu 
ainleriz. 

Aparhmana lilk geldigim za· 
manlar bet numaradaki Suphi be
yin ailesi bir giin haber yollaml§, 
ziyaretime gelmitti. F ena kadm 
degil. Saf, temiz. Fakat bu saf
hk altmda mahalle dedikodusu 
f•tkiran diimdiiz bir zeki.s1 var. 

Kocas1 izin vermedigi halde 
giindiizleri sinemaya ka~hgmt, 
~ok defa Miihiirdar gazinosuna 
gittigini, $ifa larafmda ahbapla
n oldugunu soyledi. 

Miihiirdar gazinosuna ni~n .gi
diyor.. Kiminle gidiyor, (~ifa) 

daki ahbaplar1 kimler sormad1m. 
Fakat boy~ kocumdan eizli ma· 
ceralara eiren bu basit kadman ce-
saretine tafltm. 

Kocast her aktam onu evinde 
buluyor. Fakat giinun oteki saat· 
lerine ait vakalardan haberi yok. 
Ve kadm bundan adeta zevk ala
rak, her gizli hareketin duyurdu
gu o hain, o tath zevki tatarak 
yap1yor. 

Kadma dinledim, dinledim, 
kendime actd1m. 

Beni boyle kontrol eden yok. 
Zaten kontrol edilmekten hi~ 

ho,lanmam. Bir kadm isterse ne 
kadar s1k1ya almsa gene yapaca
gml yapar. Yeter ki ona o gizli 
ihtiyact hissettirmemeli. Onun 
i~in ben daha ilk zamanlartmtz· 
da Hulusi beye soyledim. Bana. 
inamr, yapltgaml soyliyecegimi 
bilir. Hatti. gariptir. Siz bu apar· 
llmana geldiginiz vakit ona bir 
~ok dedikodular yapmltlar .. Bir 
gun benimle sizin 1~1n i.deta 
uzun bir miinakata yaptt. 

Dedim ki: 
- Suat Rabmi beyi tantmtyo

rum. F akat tamrsam ve goriitiir· 
sem bunda aenin terefini ktra.cak 
bir hareketimi goremezain. 

Bu kestirme cevabrm onu f&• 
ttrUr. Bir miiddet kendi kendine 
soylendi, projeler yapta. Apar· 
tamam deiittirecegini soyledi. 

- Zahmet etme, dedim. Bir 
kadm1 zaptetmek i~in bu tedbi .. 
rin hi~ ibiri ki.fi degildir. Kadt· 
mn en ~etin muhaftzl kendi gu
rurudur. Sana soz veriyorum, 
beni ihmal etmemek tartile senin 
terefini kirletecek degilim. 

0 kadar parlaylfl karpsmda be-
nim siikUnetim onu 'aflrth. Ni
hayet teslim oldu. 

Seviyenin dudaklarmda miis
tehzi bir tebessiim dolath: 

Dedi ki: 
- Zaten erkeklerin h1ratn1 yu· 

mutak mukabelelerle kar••lamak' 
ister. Onlarm kalbi bostan havu
l'.U gibi<~ir. Do~mak i~in gun!arcc 

bekler. F akat bir yeriudea pat
! ad I ma ~·r~abuk botalir. Huluai 
bey de etrafta.n topladaia dedi· 
kodularla giinlerce dolmuf. Kar
fllna ~1kmca bir halon gibi ~at .. 
lada ve i~indek.i dolma havay~ 
bir anda f1fkxrd1. 
Gen~ kadmm bu 1arip bulutla· 

r1 Suat Rahminin hotuna eidiyor
du. 

Tefbihleriniz de enfea! 
Dedi. 
Seviye ehemmiyetaiz bit- fey

den bahsediyormut gibi dudak 
biiktii: 

- Erkekler boyle zamanlum· 
da ne kadar kuklalathklarml, ne 
kadar giiliin~ olduldar~nt bilse· 
ler... Sozde ktakanylak eoatere
cekler... Bu hareketlerle kad1n1 
yapacagmdan eeri ~evirmege im
kan var mt? 

Hulusi beye soyledim, dedim 
ki: 

- «Seni at.datmak i~in bir se
bep yok. Yalnaz gen~ligime, ar
zularlma, yalntzhg1ma hiirmet 
et. )• 

Hulusi hey henim samimi ce
vaplarimJ kafi buldu. lle.risine 
gitmedi. Hizmet~i, aparhman de
iittirmekten vaz ge~ti. 

Suat Rahmi giili.Unsedi. 
- Ve tabii siz de aoziiniizde 

durdunuz. 
Gen~ kadm bu iatihzay1 far· 

ketti. 
- Soziimde t•rt vard1. Gen~li

gi~ ve yalmzhg1ma hiirmet ede
cekti. Halbuki o daha ikinci gii
nu beni ak,ama kad.ar bekletti. 
Bak•n bugiin de ayni bal. Siz 
bir kadma hayahmzt baglamtt 
degilsiniz. Bu meselede bitaraf 
lil&ylhrsmtz. Soyleyin bana .. Gen~ 
bir kadm yaln1z karn1 doymak, 
elbiseai yap1lmak, nasd diyeyim 
arastra otomobille gezmekle tat· 
min edilmit olur mu? 

Suat Rahmi ummad1j1 bu aual 
k&Tttsmda diitiindii. Fakat ilk 
hamlede kadtna hak verdi: 

- ~iiphesiz ... Edilemez. 
- Degil mi ya .. Ben i.deta be-

siye konmu~ nadide bir mahluk 
gibiyim. ingilizler de yant atla
rma boyle hakarlarm•t· Nezaret 
altmda gezdirilir, nezaret albn
da yemelderi yedirilir, kontrol al 
tmda talim ettirilir. Ne farktm 
var onlardan.:. 

Beyefendi itlerinden vakit bu
lacak, hitfen beni ziyaret ed'e
cek. 

Amma diyeceksiniz ki bu ha· 
yabn ba~ka tekli olamaz. ltiraf 
ederim. F.akat hem aileai, hem 
de metresi olan bir adam1n hi~ 
olmazsa hayabn1 bu iki nokta 
arasmda taksim " ~eai liz•m 1el
mez mi? .. Halbuki beyefendi ba· 
Zl haftalar beni de atlatarak ei
le~Kelere, zevklere dahyor. ltte 
bugiin onun Adaya gittiiini, hem 
de bir hususi mutla 1ittijini duy
dum. Bu hususi mut gezintileri· 
nin manasm1 bilinini.z. Biitiin yo
ni zenginlerin, aonradan lormele
Tin yaptaklan marifet... KarakO. 
yiin Hali~ taraflDda mut haz1r 
olacak. T okathyandan biife ha
ztrla.nacak. lstanbulun iatenildik· 
leri zaman gelen maruf kokotla
rma telefon edilecek, beyefendi· 
ler de otomobillerile rahhma tet
rif buyuracaklar. Adaya kadar 
i~ilecek, eglenilecek, kepazelik 
edilecek. Orada ya Kliibe, yahut 
Dile ~tktlarak gece llemleri y.api ... 

.I 
lacak! 

'(A~aii Ysr)' 1 
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AKDENIZDE 

TORK AKINCILARI 
Yazan: /SKENDER FAHREDDIN Tefrlka No. 111 

( Navarin) harbinde Tiirk donanmas1na Kemal reis 
kumanda ediyordu. V enediklilerin me~hur amirah, 

bir geminin dibine saklanarak ka~mJ§h 

( Kemal Reis ) in muvaffak1yati 
Amiral (Dettopeaaro) rozlerini 

"iaiutturarak limana baktJ. Riiya 
laormuyordu.. Hi~ ummad•i• bir 
:zamanda Tiirk donanmasi (Nava-
,.!'in) hisar1 Oniine gelmitti. 

Turk donanmas1 otuz gemi ka
rdar vardt. Adet~e Venedik donan
m asma faik degildi.. Fakat, kale
oin oniine yaklatmca Venedik do
nanmasma oyle bir alef. a~m•tlar
~~ ki, amiral bu miithit atet tufa
Ill arasmda gemilere binmek fu
aahm bulamamiflt. 

Hava ~ok aydmhkb. 
Mehtaph bir sonbahar gece

aiydi. 
Kale onunde tiddetli bir ~arp•f

·ma bat lam•tll. 
· Turk donanmasma, lapanyadan 
yeni donen (Kemal reia) kuman
.da ediyordu. 

Deniz muharebesi o gece ms· 
f iilleyleden bir saat sonraya kadar 
J>iitiin tJddetile devam etmitti. 

Venedikliler gerek denizde, ge
. rekse kale dahilinde maglup ve 
peritan olmutlardi. 

Kemal reis lstanbuldan hareket 
ederken, ikinci Beyaz1t, (Nava
r in) e hareket eden Venedik ami
r alinin magrurane beyanahndan 
mi.iteessir olarak: 

- ~u kiiatah adama baddini 
1lildir! 

Demitti. Kemal reisin biitiin 
g ayret ve emeli bu kiistah amirali 
esir almaktJ. Fakat, bu kadar yiik
sekten ahp tutan amiral (Detto
pesaro) hi~ kimseye sezdirmeden 
lJir geminin kaburgalar1 araama 
•aklanarak firara muvaffak ol-
muatu. 
- Navarin limamndaki Venedik 
c emilerinden hemen hi~ biriai 
kurtulamad1. Yirmiden fazlaa1 
yanm•t ve digerlerinin tayfalar1 
e sir ahnarak gemiler Tiirk donanr 
~masma ilhaK edilmi,ti. 

Kemal reis bu muvaffak1yetten 
... onra kale dahilini de diitmandan 
~amamile tathir ederek, bunlardan 
~e~ Venedikliyi bir gemiye bindi
'.ip Venedige gondermitli. Zira bu 
m iihim muzafferiyet o kadar mev-
2ii ve mahalli kalmlf, o kadar 
lldmse duymamlfh ki, bir ka~ giin 
l.onra etraftaki kay1k~Ilar Vene
'dik donanmaa1mn nereye gittigini 
•ormaia ve amirah aramaga mec
bur olmutlardJ. 
t_ Kemal reia, amiral (Dettopeaa
"io) nun da harp a1raamda maktul 
IGiittiigiinii zannediyordu. Cunkii 
1 
gece yans1 amiralin aakland•i• 
~fak bir geminin firara muvaffak 
1)Jdugunu muhariplerden hi~ kim
ae gormemitti. 

- Kemal reis ertesi giinu maktul
,er araa1nda uzun tetkikat ve ta
harriya t yapm•tsa da amirahn ce
,.edine teaadiif edememit-ti. 
· Muhariplerden biri Kemal reiae: 

.., - lri boylu, sivri klunralsakalh 
~e amiral k1yafetli bir adam okla 
Roisiinden yaralanmiftl.. Gozii
miin oniinde denize yuvarlandl .• 
~Yiizmege mecali yoktu .. Bir miid
~et au iistiinde ~1rpmdlktan aonra 
;dalgalar1n arasmda kayboldu. 

Demitli. Bu yaralanan adamm 
•miral olduguna hiikmetmit ler di. 
· (Navarin) harbi ~ok tiddetli ol
~UflU. Son aeneler zarfmda Ve-

nedikliler Tiirklerden bu ka'dar 
dehtetli bir dayak yememitlerdi. 
Maddi zararlar1 ve niifua~a zayi
atlar• pek miithitti. K~rk iki par
~dan ibaret olan donanmalarmt, 
en maruf muhariplerini kaybet
mitlerdi. 

.................................... 

Deniz OstDnde bir mDnaka1a 
va bir tesadDf ... 

- Ben zulum ve itkenceyi sev
mem, Jiizetta! Bunu yapanlarm 
diitman1y1m. 1Sebepsiz adam ol
diirenlere kart• ebedi ve aarsll
maz bir kinim vardJr. Beni oldiir
mege azmetmit bir adam1, elbette 
ondan evvel ben gebertmek iate-
r1m .• 

- Gene Andiriyadan m1 bahse
diyoraun? 

- Evet .. Ka~1rmamah idin. Ka
bahat aendedir! 

- ~iiphesiz .. Onu nastl ka~Irdl· 
iimiza hili taflyorum. 

N o o ? - l~tn ... 
- Su mahzeninde elleri ve ayak-

lar• bagh yabyordu. Eaire aerbeati 
verince ilk ip elbette ka~ak 
olacak. 

- Deniz iiatiinde bir adam kut 
olsa bu kadar kolay ka~amazd1. 

Acaba kurtuldu mu.. Memleketi-
ne gitmege muvaffak oldu mu?, 

- Kim bilir .. ! 
Murat reia gemideki auauzluk· 

tan da tiki yet ediyordu: 
- l~ecek auyumuz kalmamJf •• 
- Adala1dan birine uiray1p au 

alahm. 
- Hi~ bir yere goriinmek iate-

miyorum, Jiizetta! 
- Hili nereye gittigimizi aoy

lemiyecek miain? 

- Bu bir Slhhr, Jiizetta! larar 
etme .• Oziilme! Yakmda bunu da 
ogrenirain! 

- 0 ne ... ? Uzaktan bir yel-
kenli geliyor ... 

S h. 0 ? - a 1 m1 ...• 

Murat dJtariya bakll. 
- Evet .• Hem de bir Venedik 

yelkenl iai .. 
- Venedik yelkenliai mi •• ? Na-

Ill anladm? 
- Geminin bumundan .• 
- Bir ticaret gemiai olmah. 
- Hayu .. Venedik donanmast· 

na mensup. Y elkeninden belli. 

lkiai birden arka giiverteye ~·k
ttlar. 

(Marmara Kartah) uzaktan gO
riinen geminin iizerine dogru gi
diyordu. Geminin diimen ktrarak 
batka bir iatikamete dondiigiinii 
8iren Murat reia to~ulara emir 
Yerdi: 

- ~u remiye bir giille aavura
hm. Bizden ka~mak iatijor. 

T o~ular derhal toplardan bi
rini atetlediler. 

Murat merak "Ye beyecan i~in
de idi. Atdan mermi, ka~an le
minin yirmi mtere aancak uzaima 
diitmiit-tii. Gemi yolunu keami
yordu. 

Murat hiddetlendi: 
- Bir atet daba ..• 
Diye bagtrdt. 
lkinci guile ka~an geminin hat•· 

na isabet etmitti. Bu saramb ge
minin yolunu kesmit ti. Marmara 
Kartah biraz aonra Venedik ge-

AK$A.M 

Miithif bir kaza 
Osaining Nev • York 23 (A. 

A.) -Sing Sing bapisllanesi Ba
ae - Ball ma~m1 seyir i~in bir oto
busle giden 40 kiti, miithit bir 
kazaya ugram•tlardtr. 

Otobiis, 10 metre yiikseklikte 
bir yerden, bir komiir ve odun 
depoau iizerine diitmiittiir. Ben
zin deposu patlamlft 15 - 20 kiti 
yaralanmttbr. 

-----
flonga dalmda blr facia 

Simla 22 (A.A.)- Nonga Per· 
bat dag1n1 brmanmakta olan Al
manyah Merkl, Vilant ve Vel
zenbahm maiyetlerindeki yedi ha
mal ile birlikte kar tipisine tutu
larak telef olduklarmt Reuter 
ajans1 muhabiri resmen teyit et
mektedir. ~imdi, bunlarm cesetle
rini bulmak i~in aratllrmalar ya· 
ptlmaktad1r. 

-llltlllfllllllllllllllllllllllll l tllllltllllllllllllllllllllll llllltiiiiHIIIIUIIIII-

Oskndar askerlik tubesi riya• 
aetinden: 

1 - Hesap memur mflltebinin 
a~tlacak devresi ipa al1nacak 
taliplerin imtibanlan 1/8/934 tari
binde ve uat 9 da birinci ftrka 
karargllunda yapdacagzndan tube
mize mnracaatla evrakant mua• 
meleye koyanlann imtibana gire· 
bllmeleri i~n mezk6r taribe kadar 
evraklanntn nokaanlanna lkmal 
ettirerek baztr bulunmalart. 

AK~AM 
Abone Ucratlari 

ftr~ .Cftebt 

SENELIK 1400 1£--. 2700 .._ 
8 A YUIC 750 • 1410 • 
J AYUK 400 • 800 ~ 
I AYUIC 150 • 

Posta it tiha t:Jma dahll olmayan 
ccnebi memleketlur: Sene!i~ 
3600, alti ayhg-1 1900, OQ 

ayltW 1000 kuru~tur. 

Adres telJdtli i~in ymni be~ 

kuru~luk pul gOndermek laztmdtr. 

Rt~biOlahtr : 12 - Ruzthtztr : SO 
f. lm•k Glnet Ollie 1kiudl Akt- Y• 
E 7,07 t,U 4,46 8,44 12 1153 

v .. 2,41 4,49 ll,20 16,11 19,S4 21,21 

ldarehane: Bab1ali civan 
Aetmusluk Sk. 

t3.No. 

miaine yaklattJ .• Murat reia aldan
mamttb: 

- ltte bir Venedik k .. yonu .• 
Diyerek cemiye iyice yanat· 

.n.,t~. 

Murat reia evveli Venedik ge
miainin auyunu alarak kendi ge
miainin au depoaunu doldurdu. 
Sonra geminin nereden geldiiini 
aordu. 

- Navarin kalesinden geli
yoruz. 

Dediler. Navarin kalesinde ne 
vard1? 

Murat reia o havalide aylardan
beri olup bitenlerden haberdar 
degildi. Turk donanmast yollarda 
Murada raalamamtt ve kaptant 
derya padi,aha Murattan bahse
derken: 

- Garkolmaat muhtemeldir ..• 
Demitti. Halbuki Murat giin

lerdenberi Karaman aahillerini ya
k•p duruyordu. Mora aahillerinde
ki kalelerin aon ,Unlerde Vene
diklilerio taarruzuna ujrad•im• 
nereden bilaindi? 

Murat geminin i~ini iyice arat
mtfll. 

Venedik donanmaa1n1n (Nava· 
rin) de Kemal reia tarafmdan pe
ritan edildiiini gemiciler yana ya
kiia anlatJyorlardt. Murat gemi
nin kaburgalarma varmc1ya ka
dar iiatlerini aoktiiriip arabyordu. 
Murat reis geminin dibinde bu 
araf.ltrmayt yaparken, birdenbire 
tahtalarm arasma uzanmif iri boy
lu ve sivri aakalh bir adam gordii. 

,(Arkaal "Yar) 

Sahife 9 

9arfamba sabahr 
Nimet, aynan1n karttsJnda dO

nerek: 
- Bak, Feride, ne kadar ya

kttb! diye eavabtnt gosteriyordu. 
Feride arkadapm takdirkir bir 

gozle aiizerek cevap verdi: 
- Eger bu aktam zevki aelim 

sahibi, zeki bir gence tesadiif 
edersen mutlaka sana hayran ka
lacak! 

- Biitiin bunlari sana bor~lu
yum Nimet! Balo, eavap, davet, 
hiilya, hepsi sen in aayende! 

- Bana hi~ tefekkiir etme, Fe
ride, ~iinkii liyik deiilim. An
nem beni yaln1z baloya yollamt· 
yordu. Feride ile beraber gider
aen, o ba,ka, diyordu. Arkanda
ki eavap ile gelemezdin ya, elbet
te benim uyan esvaplanmdan bi
rini giyecektin .. • 

Dogrusu aransa, F eride, baloya 
gibnenin imkanJDI temin ettiiin
den dolay1, Nimete minnettar 
kalmak liz•md1. 0 alqamki ba
loya •iclemezae pek betbaht ola· 
cakh. 

Otomobile bindikleri zaman 
Nimet sordu: 

- Bu Muhlis, kim kuzum? Ni
tanhn m1? 

- Ne nitanhst, ~·ldudm mt 
ayol! Daha kendisini omriimde 
bir kere gordiim. Ge~en pazar gii
nii tenia oyntyorduk. Uzaktan 
gordiim. Beyaz pantalonlu, ince, 
~evik, kumral bir gen~. Cok ho
fUma gitti. Bizi biribirimize tak
dim ettiler. Bu aktam onun da ba
loya geleceiini duydum... ltte 
onu gormek i~in ben de baloya 
gid iyorum. 

Nimet pek merak ediyordu.Ba
loya girer girmez: 

- Hani nerede, goster baka
ytm? diye aormaia batladJ. Fe
ride dolatJP duruyordu. 

Muhliain oniinden ii~ kere ge~
tigi balde tantmadJ. Nihayet, de
likanhnm tebesiimii dikkatini 
uyandtrdJ. l~inde bir teY parh
yor ribi oldu. Muhlia, tenisteki 
kadar giizel degildi. Feride, bir 
haftadtr kendisine derin aaadet
ler vermit o!lln !.:;!yadan vazge~
mek iatemed i. 

Dans ederlerken Mublis aoru
yordu: 

- ~u beyazlal' giymit zarif kii· 
~iik han1mt tan1yor muaunuz? 

Feridenin bemen agzma geldi: 
- Arkaamdaki beyaz eavap 

benim, eldivenler benim, iskar
pinleri bile benim! 

Demek iatedi. Fakat bu ne ka
dar bayag1 bir tey olurdu. Cevap 
verdi: 

- Dostlartmdan biri, isterae
niz size takdim edeyim. 

Ne pek giizel ne pek zarif olan 
Muhlis Nimetin gayet ho,.una git
ti. Mademki Feridenin niJ&nhat 
degildi, onun i~in bafif bir flort 
yapsa ne ziyant olurdu? Onun 
i~in pek nazik davrandt. 

Muhlis Nimete kart• ciddi bir 
hiaain kalbinde canlandlglnl hia
aediyordu. Bir arahk yalntz kal
dlklan zaman zarafetine, aiiaune, 
giizelligine kartt biitiin takdir
kirhimt anlattt. 

Beri tarafta F eride doatlanna 
i~ini dokiiyordu: 

- Hele fU haine bak. Kendisi
ni buraya ben 1etirdim, Muhliae 
ben takdim ettim. Benim esvap
lanmla giizel oldu. ~imdi Muhli
ai elimden ahyor! 

Muhlis ile Nimetin dostluklan 
ilerilemitti. Muhlis aoruyord u: 

- Birib)rimizi bir daha ne za-

man gonceiiz 7 
- Bilmem ki... Bugiinlerde 

pek iJ.im var (zihninden, ISmar
ladlgl yetil esvabtmn, yeni fap
kaamm ne vakit hazu olacag1ni 
diitiiniiyordu.) Zannederim ki 
pertembe aabaht .. . 

- Peki . .. 0~ giin ne uzak ge

lecek! Nerede bulu,acaglz? 
Nimet tairane bir yer buldu: 
- Biiyiik parkta, barabenin 

yanmda .. . 
Y almz kaldiklari zaman F eride 

biitiin infialini meydana vurdu: 
- Sana ~ok tetekkiir ederim! 

c:ledi. Arkandaki esvabm, her t-e· 
yin benim oldugunu aoyliyebilir
dim, hi~ agztmt a~mad1m. Sen 
0 

1ae .. . 
Nimet dostuna hak vermekle 

beraber batka teylere dalmt~b: 
lyi ki perfembeye randavu ver
dim, diyordu. Sabahleyin erken
den berbere giderim, battmt yap
brJrlm. Y eni bir ipek ~orap ah· 
nm. Annemden de beyaz ~anta• 
SIDI iaterim. Pertembe gunu Muh
lia kendisini yeni yetil esvapla 
boyle siislii goriirae arbk balo 
gecesi eavabmm ba,kasma ait ol· 
dugunu duysa bile ehemmiyeti 
kalmazd1 ... 

Muhlia Nimete kart• derin bir 
muhabbet duyuyordu. Pertembe. 
yi buyiik bir sabtrstzhkla bekli
yordu. Cartamba giinii sabahle
yin Beyojlunda Nimete rasgelin
ce yiireii bopladt. Gen~ k tza dog
ru mutebeaaimane ahldr. Fakat 
Nimet onu goriince fena halde 
bozuldu. Sa~lar1 yaptlmamtftl . 
Yiiziinde pudra, dudagmda alhk 
yoktu. Ba~mda e,ki bir fo tr fap
ka vardt. Parlak ~orap giymit ti. 
Oate de koltujunun altmda Ba· 
bkpazanndan ald1g1 koca bir ye
mit paketi vard1! 

Birden hire, Muhlisi gorme
mezliie celmek istedi. Delikanh
nm tebesaumii u~tu: 

- Han1mefendi, bendenizi ta
mmadmtz mt? 

- 0, bonjur beyefendi... Af. 
federsin iz.. . Pek acele itim var. 

- Ne kadar deiitmitsiniz! 
- Hotunuza gitmiyorsam ne-

ye yantma geldiniz! 
Delikanh aglar bir aesle cevap 

verdi: 
- Affederainiz.. . lhtimal ver· 

memittim ... Zannediyordum ki . .• 
Sizi rahatstz edecegimi diitiinme
mit.t im . . . Bir daha rahats1z et• 
mem ... 

- Pekala olur! 
- Fakat ne var, ne oldu, ham• 

mefe...:__ • 

Gen~ luzt kolundan tutmak ia
tedi. Nimet kolundaki paketi dii
tundii: 

- Beni buakmtz! diyerek ~e
kildi ve uzaklatb. 

ltte ~artamba aabaht bu teaa• 
diif biiyiik bir saadeti iatikbalini 
mahve kifi geldi. 0 aabab Ni
met Muhliain goziine o tabii hali
le· ~ok daba ,Uzel 1oriinmiittii. 
Onun i~in 1en~ ktzln muameleai
ni izab i~in: cBeni aevmiyor, hat
ka birile bir randevusu vard1, 
ben mini oldum» diye diitiinmek
len ba,ka bir ~are bulamadt. 

Hbiir tarafta koltugundaki pa
ketler htzh htzh uzaklatan Nimet 
te ruhu par~alamr gibi aghyordu. 
Onu o ktyafe tte gormekle Muh· 
lis ebedi bir aukutu hayale ui· 
ramttbr zannediyordu. Art1k ya• 
rm parka gelmiyecegine emindi. 

Bir daha biribirlerini gormedi· 
HiluiVII!a ler. ,-
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Deniz yollan 
l~LETMES1 

Acenteleri: Karakoy • KOprtb&fl 
Tel. •2362 - Sirkeci Mtlhnrd&n&dl 

- H&n Tel: 2!7'0 

Trabzon yolu 
y A T A N vapuru 24 

Temmuz 
Sail 20 de Galata r1hhman· 
dan kakaeak,. Giditte Zo~t
J'Uidak, lnebolu, Sinop, Sam
Bun, F atsa, Gireaon, V akftke· 
bir, Trabzon, Rizeye. DanUtte 
bunlara ilaveten SUrmene, Or
duya ugrayacakbr. (4080) 

Ayvaltk Y olu 
BANDIRMA vapuru 25 

Temmuz 

Carfamba 19da Slrkecl 
R1hbmmdan kalkaeakbr. "4081, 

Scandinavian Near East Agency 
Gelata 6 nca Vak1f han (Sabak 

Arapyan han) 4 OncD kat 
Tel. 44957 ·8. 40923 

S·nnaka Orient Linien Gotbenburi 
Gothenburg, Stokholm, Oelo Daulg, 

Gdynia Copennhag .Abo Renl ve 
bttnn baltlk lima.nlar ~ark ve Kara· 
cfeniz ba~llca llmanlan arasmda 16 
!tlnde bir azimet ve avdet !~in mnn· 
ta.r:am postalar. 

Gdynla · Danz[g • Gothenburg ve 
Oslodan beklenen vapurlar. 

Roland vapuru 26 Temmuza dogru. 
Nordland vapuru 10 a~ustosa do~ru 
Vlklngland vapuru 24 a~ustosa 

do~ru 
Yakmda lstanbuldan Hamburg Roter· 

dam • Kopenhag, Gdynla Gotenburg, 
Dantz!g. Stokbolm, ve Oelo, limanlan 
i~ln hareketedecek vapurlar. 

Roland vapuru 28 Temmuza do~ru. 

Nordland vapuru 12 A~ustosa do~ru 
Vlklngland vapuru 26 agustosa 

do~ru 

Fula t&ftillAt J~n Galat.a'da 8 met 
V al:1f ban (esk1 .Arapyan ha.nmda) •nnco. 
btta k!in acentab~ma mOraeaat. Tel. 
•• 4957 • 8. 923. (7~6) 

KELEPiR SATILIK 
KO$K 

Bcgazic;inde, Kan.Dilli'de, GOkstl cad· 
desinde 4/6 numarah maa bah<;e ve 
tarla ve mo~temilatl sairesi ile bir kO~k 
kelepir fiyatile satthkttr. Dort taraJ1 
dt varia muhat olan ve fevkalAde man• 
Earas1 bulunan i~bu rnalial oc;yaz • ' 
.. !baret olup, KandiUi vapur 
lskelesi kar~1smdad1r ve her tnrln agac;, 
bol su, mtlnbit arazi vesairesl vard1r. 
Talip olanlann, Galata'da Yolcu salonu 
kar~JStnda, Fr~ukyan Han 80 No. Stavro 
Celepidi efendiye mnracaatlan. Telefon: 
~800~3. 

IstanlJul 4: Onen lcra memurlu~unden: 
Bir bor<;tan dolayt mah~.:uz ve para· 

ya ~evrilmeine karar verilen 23 adet 
mubtelif ev e~yas1 25/7/934: tarihine 
111usadif c;.ar~amba gllnll sat 9 dan 10 
kadar Beyazitte Qaducllanla son ve 
kati a<;Jk artlrma ile satllaca~mdan 
taliplerin yevmi muayycnde mahallinde 
baz1r bulunacak memuruna mUracatJan 
llan olunur. 

Istanbul birinci iflls 
memurlugundan: 

1 - "MUflis terzl Todori Kostantono 
efendi tarafmdan alacakhlarma kontor
dato teklif edilmi~ oldugu cihetle ala· 

eakhlan masaya k1smen veya tamamen 
kay1t ve kabul edilmi~ olan eshab1 

matlubun 19/agustos/934 pazar gtlntl 

eaa.t 11 de yap1lacak toplanmada haz1r 
bulunmalar1. 

~ - Ahiren masaya 15 numara 
tahtmda bir alacakh moracaat etmi~ 

olmakla evvelce tanzim edilml~ olan 

alacaklar s1ra defteri dozeltilmifl oldugu 

l I!An oi:yi Ciizdan 
Kay1~dag caddesinde belediye ~e~mest 

civannda derununda bir miktar para 
bulunan bir evrak eO.zdam zayl edil
mi~tir. Bulamn para kendisine alt 
olmak tl.zere cnzdam Kay1~dag1 cadde· 
sin de 125 No. h Osman bey in halilesine 
gOndermesl rtca olu.nur. (1349) 

kulak. bog-az, burun m«tahassut 
Doktor 

ihya Salih 
Ca~oA-ln: Hamam SU'Uinda 

24 n•marada • Cumadan ~ka 
her gi1n • ~leden aonra !!&at 
15 ten ltib&ren haatalanDt b· 
ba.l eder. 

Dr. Mehmet lzzet 
l!mraz1 dahlllya ve sartye 

mutahasaasa 
liMyoo&bane: ~ogtu Nuruosmaniye 

Caddesl No. 17 Baba Bey Apartlmam 
Cumadan mad& bergnn 18·17 hastalanm 
kabul eder. Telefan: 23925 

AK~Aht 

VAPURCULUK 
TORK ANON1M ~tRKETl 
Istanbul Acentahg1 

Llman baa, Telefoa: 22925 -• 
lzmir ve Mersin 

Siir'at yolu 
SADIKZADE vapuru 27 

Temmuz 

CUMA gGntl saat 11 de Sirkec1 

nhttmmdan kalkarak, doRru IZYlR, 
Antalya, Mersine gidecek. DonOf?te 

bunlara illveten Alanya, KtHlO.k, 
Qanakkaleye u~nyacakt1r. 

Istanbul S1hhi 1\tiiesseseler Muhasebeciliginden: 
MUlga ~i~ek &fiSl miiessesesinde mevcvt bulunan dart bin kUsur 

kilo sam an, 408 kilo yulaf ve 486 kilo kepek 2917/934 pazar gllntl 
saat onbirde pazarhkla sablaeakbr. lsteklilerin belli vaktinde De· 
mirkaptda mUlga ~i~ek a~ISl miiessesesine gelmelerf. "4091" 

inhisarlar U. Miidurliigil_nden: 
NDmuoe ve f&rtnamesi mucibinee sabn ahnacak (24000) adet 

(100) ve (250) grambk Baru tvaz'1na mahsus teneke kutu ve bu kutu .. 
larm fizerine yap1~tmlaeak ayni miktarda pulun pazarhga 4/8/934 
tarihine miisadif cumartesi gUnn aaat (16) da fera k1hnacakhr. 
Taliplerin izabat almak iizere her gUn ve pazarbk i~in de taY.in 
olunan gOn ve saatte Cibalideki Ahm Satam komisyonumnza mu .. 
raeaatlara ilan olunur. (4119) 

Bari ~ark panaytrina i§tirak edecek 
taliplerin nazar1 dikkatine: 

Istanbul Ticaret ve Sanayi Odas1ndan: 
Bari tark panaymna qtirak edeeek taeirlerln, mezk6r aergl 

ldaresi tarahndan tabedileeek rebbere dereedilmek Ozerd iaimlerini 
ve te~hir edecekleri efyanm nelerden ibaret oldugunu odam1za 
bizzat mfiracaatla bildirmelri rica olunur. "4117, 

Satiiik Makinalar 
Akhisar Belediye Reisliginden : 
Atag1da yaz1h makinalar aatahkbr, lstiyenlerin Akhisar Belediye• 

sine mUraeaatlan : 
( 80) beygir kuvvetinde Dizel motorU, ( 25 ) beygir kuvvetinde 

tamire muhta~ Jokomobil, ( 45 ) beygir kuvvetinde tamire muhta~ 
traktor. lki lane ( 110) volt, ( 100) amper, bir tane ( 220) volt, 
( 150) amper eereyam mUtemadi dinemolar1. (4120) 

Ticaret ve Zahire 

Borsastnda intihap 
lntihap Heyetinden: 
Temmuz 934 nibayelinde mnddeti hitam bulacak olan Tiearet 

ve Zahire Borsasa Heyeti fdaresinin yeniden fera edileeek intiha• 
bahnda inliba·p etmek ve intihap olunmak haklana haiz olanlaraa 
listeleri bugiinden itibaren Oda ve Borsa koridorlariDda a~almafbr. 
Bir itirall olanlarm 26 Temmuz per~embe ak,amana kadar tahriren 
lntihap heyetine miiracaatlan. (4101) 

Istanbul l\1.illi Emlak l\liidiirliigiinden: 
istanbul Limamnm muayyen sahhasile Hali~te batan vapur, demir, 

tamandra ve saire gibi ankann ii~ sene zamnda ~lkartlma loi 
16/8/934 periembe gUnii saat 14 de kapab zarf uaulile mtlzayedeye 
konulmu~tur. Ilk teminat 2500 lirad1r. lsteklilerin ve 1artnameyl 
gormek isteyenlerin mfiracaatlarJ. (M) (3284) 

•• 
istanbul Universitesi Miibayaat 

Komisyonundan: 
Oni versite Merkezi ile F akiilteler ve mu§temilatanao aenei mali 

yesi i~in "Maden kok, mangal komUrii ile odun,. mnzayedeye 
mOnakasa kanununun maddi mahsusasma tevfikaa 15n/934 tari• 

hinden 5/8/1934 tarihine kadar kapab zarf usulile miinakasaya ko· 
nulmu~tur. Taliplerin her gUn miibayaat komisyonuna mliraeaatla 
tartnamelerini tetkik edebilirler. Taliplar teminatlanm bir gUo 
evvel Oniversite muhasebesine yatsrmalar• ve ihale anno olan 
5/8/1934 pazar giinii saat 15 te Oniversite Miibayaat komiayo• 
nunda hazar bulunmalara ilan olunur, (3843) 

Dr. AHMET ASIM 

OrtakOy $ifa Yurdu 
Tramvay yolu Muallim Naci bey cad.115 
1stanbulun en gtiz.el yerinde, genit bir park i~inde, her tiirlii 
aari konforu hav1, ~ok temiz, bakama ~ok iyi, fiatleri ~ok 

ehven ve kadm erkek her tiirlil hastalara a~tk hastane. 
Yatak figatleri 2 liradan itibaren 

Dogum fJe kadm ameligeleri: 8 grinliik ikametle beraber 35 lira 
Apandisit, jltzk, basur ve buna benzer ameligeler: 
10 giinluk lkametle beraber 

T elefon: 4.2221 

Ankara Yiiksek Ziraat 
enstitiisii rektOrliigiinden: 

1 : Bu sene Yilksek Ziraat EnstitOsunOn Baytar, Ziraat ve Or
man F aknltelerine meceanl leyli ve ticretli leyli ve nibari erkek ve 
ktz talebe ahnaeakbr. Kaflt ve kabul 1artlan &fagtda yazahdtr: 

a 1 Tt1rk tab'asaadan olmak ( Ecnebiler hususi talimatnamesine 
l'are kabul edilir ) • 

b 2 Liae bakaloryaaana vermit bulunmak. 
c : Leyli olaeak talebenln yap 17 den a§aga 25 den yukan 

olmamak. 
d : Mesleklerinin leap ettirdigi beden kabiliyeti ve saglambklan 

hakktnda tam tetekknlil haatanelerden s1hhat raporu getirmek ve afl 
tahadetnamesi vermek. 

e : Belediye Yeya polis merkezlerinden hlisnfihal mazbata11 
getirmek. 

2 : EnstitOye girmek lateyenler yukar&dakl yesikalarla birlikte 6 
lot'a fotogran bir latida ile doj'ruca Ankarada YUksek Ziraat 
enatitllsii rektCSrlitgtlne gondermelidirler. 

3 : MUraeaat zaman1 Temmuzun onuncu gilniinden Eyliilurt 
aonuneu 1Uniine kadardar. 

4 : Evraka tam olm1yanlar EaatitOye kabul edilmezler. Miiessese 
kayat ve kabul edilen talebeyi iki ay zarftnda tekrar muayene 
eHirir, kabiliyeti bedeniyeyi . haiz olmayanlarm kaydt silinir. 

5 : Leyli meeeani talebedea ataj veya tahsil devresi i~in de stajmt 
Yeya fakiUtesini h1rakanlardan veya cezaen ~akardanlardan hiikii· 
met~e yapalan masl'afi odeyeceklerini daire enstitiiniin vereeegl 
bOmuneye gore noterlikten musaddak kefaletname vereeeklerdir. 

6 : Vaktinde tam evrakla mOraeaat etmi~ler arasmdan kabul 
edilecek talebe diploma dereeesine ve mliracaat tarihlerine gore 
tefrik edilecektir. 

1 : Ziraat, Baytar, Orman fakliltelerine ahnaeak talebeler, TabU 
fHmler fakOitesinin 1, 2, 3 fin eO aomestreleriade mevcut dersleri de 
takibe meburdurlar. 

8 : Ziraat fakUltesine abnaeak talebe Ankarada Gazi Orman 
~tlitinde oa ay staj gareeeklerdir. 

Talebeye bu staj mllddetince yemek ve elbise masraflan kar~1hga 
olarak 30 lira aylak verilir. Hareerah verilmez. 

9 : Ocretll leyli talebenin ncreti n~ taksitte adeomek nzere 275 
Uradu. 

10 : Ocretli leyll talebe tercib olunur. Kabul tartlanna haiz olao 
nibari talebe f~in miktar tahdit edilmemi4tir. (3704) 

Nafta Vekiletinden: 
<;ubukderesi ilzerinde beton olarak klamen in§a edilmi~ olaD 

barajm geri kalan kasm1n1n bitirilmesi ve bu baraja ait muavin 
leai1abn yapdmas1 ve bendin in§atl esnasmda <;ubuk~ayt sularmm 
akablmastnl temin edeeek muvakkat mecralarm a~1lmasa ve in~aabn 
tatbik ve ierasma muktazi biltiin ameliyat kapah zarf usulil ile 
mtinakasaya kooulmuttur. Miinaksa 5 Agustos 934 tarihine mi.isadif 
Pazar gOnO saat 15 te Ankarada Nana Vekileti Miiste~arhk maka· 
mmda yapllacakbr. Taliplerio eari aeneye mabsu Ticaret Odas1 ve 
ehliyeti fenaiye vesikalar1 ile (67.500) lirahk teminab muvakkateyi 
hamiien ayna gun ve saatte Komisyonda bulunmalara laz1mdar. 
Talipler bu huaustaki tartnameleri (20) §er lira mukabilinde Ankarada 
Nana vekileti Malzeme mfidUrlgOnden tedarik edebilirler. Halen 
tantiyede vekalet emrinde bulunan tesi•at ve alat ve edevatm 
mOnakasa tartnamesinde tasrih edildigi ve~hile bilabedel teslim 
edilmeside me~ruttur. (3871) 

I • I Istanbul Evkat Mildlirlliti.i ilanlara I • l 
Kilo 
1000 
300 
300 

10000 

Clnsi 
Kuru faaulye 
Beyaz peyuir 
Katar peynlri 
Patatea 

Gureba hastaneaine 934 aenei maliyeai i~in IOzumu olao yukartda 
yuab dort kalem erzakm aleni surette iera kdman muoakasa neti• 
eeslnde fiatlar baddi ll}'lk g~rUlemediginden miinakasa Temmuzun 
yirmi betinci ~al'§amba gUnUne temdit edilmi§tir. 

Talip olanlar teraiti anlamak iizere her gun Levazam 1daresine 
ve ihale giinii de aaat on dortte idare EaeUmenine miiraeaatlan. 

• (4033) 

223 kalem Eczayt Ttbbiye 
Gureba hastanesine· 934 aenei maliyesi zarlmda ltizumu olan 

)'11kar1da yaztla 223 kalem eczay1 tabbiye kapab zarf usulile miina• 
kaaaya konmuttur. Talip olanlar teraiti anlamak nzere bt:r gUn 
Levaz1m ldaresine ve ihale flintl olan Agustoaun sekizin~i ~ar~amba 
gtlatl aaat oa be,te teminata muvakkat ak~esi olarak yediyiiz k11lc 
aekiz lira elli kurutu alelusul vezneye teslim ederek ldare eneUm~ 
nine mUraeaatlara. (3922) 

I · I Istanbul beledlyesl llanlara I • I 
Karakoy eaddesinde 10-16 No. b dUkkin: Teminat 153 lira 
K6prlide Kad1k6y lskelesinde 33/88 " : , 289 ,. 
Ebussuut eaddesinde 1/3 No. b bina 1 ,. 40,5., 
Fatihte 10 numarah ayak medreseai , 34,5 , 
Yukanda yazd1 emlak kiraya verilmek tlzere kapah zarfla m~ 

zayedeye koanlmuftur. Talip olanlar tartname almak lizere levaznD 
mlidOrliigune mUraeat etmeli, muzayedeye girmek i~in de biza• 
Jannda yazdt teminat makbuz veya mektubu fie teklif mektuplarJD• 
2617/934 per~embe giiuii 1aat on bete kadu Daimi eneumeat 
vermelidir. ."3670,. 



Sahife II 

· Tiirkiye Hililiahmer 
·cemiyeti Merkezi Umumisinden: 

Eskitehirde HiiAiiahmer anbannda fada miktarda bulunan 
muhtelif boyalar, balar talomlan, ~ivi, ~m, at Jolt sral•anlz 
aa~, otomobiUer, bay.an ortOleri, lntaat malzemesl, ete talom· 
lar1 vesaire az ve ~ok kullamlmtf, yllnlO, pamuklu, keten CfY• 

15 Temmuz 1934 tarihinden itibaren Eslritehlrde Merkez anba· 
randa kasam kastm a~k artbrma suretile aablacakbr. 

Bu e1ya ve malzemeyf sr3rmek isteyenler iatediklerl zaman 
Eski4ebirde Hililiabmer anbanndaki aabt komiayonuna, aablacak 
etya Ye malzemenin neYi ye miktarlann1 anlamak lateyenler de: 

A) Ankara'da Yenltehirde HUlliahmer merkezi umnmtal mu• 
hasebesine, 

B) latanbul'da eskl Zaptiye caddesinde Aksarayhlar Hananda 
Hilaliahmer oyun kagatlara sabt deposu mUdiriyetine, 

C) lzmirde Hililiahmer merkezine mUracaat etmeleri ilin olunur. 

ULUDAG MADEN SUYU 
Mide, barsak, bobrek, karaciger ve kum hastahklarma 
karf& en tesirli ve en ~ifab meaden suyudur. Abone 
kaydolanlarlD mahallerine kadar hususi arabamazla au 

eonderilir ve ayrtca bUyUk tenziiAt yapabr. 

Ta~ralaraa ac~ntalik aranmaktamr 
Depoau: Sirkeci. Demirkapt. NlSbethane caddesinde 

-Miifetti§ Namzetligi. 
musabaka imtihan1 

Tiirkiye Ziraat Bankastndan: 
,.6, MUfetti1 Namzeti ahnmak Uzere 11/8/1934 Cumartesi giinD 

aaat 9 da Ankara ve btanbul Ziraat Bankalannda bir mOaabaka 
imtihan1 a~alacakbr. Miisabakaya i1tirak edeceklerin 11MDlkiJe, 
veya 11Ytiksek 1ktisat •• Ticaret., Mektebiodeo veyahut Hukuk 
FakUlteainden mezun bulunmalan ve yirmi Y•t•ndan qaga, otuz 
yatandan yukan olmamalafl llumdtr. 

Mnfetti~ Namzetlerine •140 .. lira maat verilir. lki aenelik stajdan 
aonra yapalacak mealekt imtibanda muvaffak olanlar "175,. lira 
maatla mlifetti~liie terfi ettirillr. 

lmtihan programma ve sair tartlart havi matbualar Ankarada 
Ziraat Bankast Teftit Heyeti MudUrliigi1nden ve Istanbul ve lzmir 
Ziraat Bankalarandan tedarlk edilebilir. Talipler bu matbuada yazab 
vesikalara bir mektupla birlikte Ankara Ziraat Bankasa Teftit 
He yeti Miidurliigline nihayet 26n /934 Per§embe gUnii aktamana 
kadar glSndermek veya bizzat vermek suretile miiracaat etmi§ 
bulunmahdular. "3776,. 

, T okat Belediye Reisliginden: 
1 - Tokat §ehrinin elektrik tesisab projesi tanzim edilecektir. 
2 - Projeler Nafaa Vekiletince tasdik edilecek §ekilde munta• 

ram ve esash olacakbr. ' 
3 - Bu it bir bu~uk ayda ikmal edilecek ve parasa Nana VekA· 

Jetince tasdik edilmesioi mUteakip miiteahide tesviye edilecektir. 
4 - Elektrik projesiode tanzimine eaas olmak iizere 1/5000 

mikyasanda kasabamn bali hazar haritast mevcut oldugu gibi §ehrin 
nufusu (23) bin ve bane adedi ise (5000) kadardar. 
· 5 - Projenin tanzim ve tatbikata ve mevcut teaisattan istifade 

imkina ile yeniden ilAve edilecek tesisat aksamt mUteahbide ait 
olmak iizere 15~20 sene i§letme imtiyaz1 verilecektir. 1ateklilerin 
bu tekilde bir teklifte bulunmalara da kaul edilecektir. 
. 6 - Be,inci madde t~spit edilen it ayraca mUzakere ve alent 
pazarhkla en miisait teklifi yapan §irkete verilmek Uzere 1,2,3 iincll 
maddelerdeki proje tanzimi i§i 517/934 tarihinden itibaren 20 gUn 
mUddetle mUnakasaya konulmuftur. Taliplerin ehliyeti fenniye veal• 
kalara ve teklif edeceklerl bedelin °/0 7,5 niabetinde muvakkat 
teminat ak~alarile birlikte 2517/934 tarihine mUaadif <;art a mba 
iDDU aaat 15 de Beledlye EncUmenine mDracaatlara ilin olunur. 

(3882) 

Sen Jozef Lisesi : Kad1koy 
Tedrisabn ba,Iamast leyli talebe i~in 12 eylOI ve neahart talebe 
i~in 13 eylul olarak tespit edilmi1tir. Ilk mektep mezunlar1 TUrk 
talebeye mahsus olmak Uzere ihzari samflan mevcuttur. TeL 60.021 

lstattbul ~- NJiidde~ umumiliginden: 
Istanbul hapishane ve tevkifhaneleri i~in bir sene zarfmda muktazi 

6000 kilo pirin~ 1750 kilo fasulye 1750 kilo Nohut 850 sade yaga 
2500 kilo sabun mUnakasaya vazedilmi~tir. Taliplerin §artoamelerl 
gormek iizere her giin adliye levazsm dairesine mUnakasaya i ~tirak 
edeceklerin 7/8/934 sah gunu saat 14 de Istanbul vilayeti muhase• 
hasebeciliginde miite~ekkil komisyonnu mahsusuna miiracaatlart 
iliio oJdnur. •3977" 

24 Temmuz 1934 

rakamlar1n konufU$Unu dlnleylnlz; 
f i A T i : 180 T. Liras1ndan itibaren 

MAS R A f I: Digerlerinden °/o 80 da.ha ucuz 

RiGELUX 
Nliikemmel Buz Do!ab1 

Diger biitiin buz dolaplar1n1n yapbgtnt motorsiiz ve kompresorsiiz 
yapar Havagazi, Elektrik ve petrolia i§ler 

Satl$ mahalll • SAHIBININ SESI: lstlklll caddesl 210 • Nurettln ve $erlkl, Ankara 
• A. Vetter ve $erlkl, lzmlr • A IAiyell Zade Hasan, Esklfehlr 

Siz de 
i$ BAN KASI 'ndan 

bir kumbara altntz 

I, bankastndan kum
bara alan on binlerce 
vatanda§, biriktirdikleri 
para ile, bir ka~ sene 
i~inde, birer sermaye 
ve i§ sahibi olmu§lardtr. 

Oksiirenlere: KA TRAN HAKKI EKRENI (818) 

r Sultanahmette 
San'at Mektebl 

Sergisini goriiniiz 
3 Agustos Cuma gUnil 

17 ye kadar a~akbr. 

Canakkale -
,.hatrerint Zlyarel Seyahatl 

26 Temmuz Per§embe 
Gillcemal 

vapurile yaptlacaktlr. Bu sene Bo· 
~az'm Rumeli sahilinde karaya ~tkl· 
larak ~ebitliklerl l mar Cemiyetinln 

temin ettlg.l vesaitle : 

MEHMET~iK ABiDESiNE 
gidilecek ve merasim orada yaptla· 
cakttr. 0 kahramanhk diyanm ve 
orada yatan aziz ~ehitlerimizi ziya· 
ret etmek bir vazifedir. Bu vazifeyi 
ifa ir;in ~ehitllkleri lmar Cemiyetinin 
haztrlad1~1 f1rsattan istifade edtl· 
melidir. 

Seyahat mevsimi geldi, az para ile eglenceli ve istifadeli bir 

• 
yolculuga ~skmak istiyenlere tavaiyemiz : 

/stanbuldan Londraya 
$ileple Bi~ Yolculuk 

Faik Sabri Beyle birlikte Ege denizinde, Yunan adalarinda, 
Akdenizde, Portekizde, F elemenk ve logilterede, Fransa, lsvi~re 

ve ltalyada giizel bir seyabat yapahm olmaz ma ? 

270 sahife- 293 resim- 75 kuru§ 
YENi CIKTI 
Tevzi merkezi: YALNIZ 

AK~AM KiTAPHANESi 

HAYVANAT CEMIYETI 
~i~li Osmanbey, Nigir sokak 84, Tel. 49169 

Her gnn 9 dan 12 n 18 dsn 19 a kadar baytar Saranga bey tara· 
fm dan f1kara va mahsu!i meccani mn ne ve ted a vi. 

(1345) 

Babaeski Belediyesinden : 
Yedi gun devam etmek Dzere her sene 12 A§ustota kDtat edil

mekte oJan Babaeski Belediyesine ait Sene ba11 hayvan ve emtea 
panaym bu sene 12 Agustos 1934 tarihine mUaadif Pazar a-Ontl 
a~dacagandan gelecek tUccar ve esnafan eababa istirahatlan tabU 
temine ahndaga iJAn oJunur. (4085) 

Belediye sular idaresinden: 
..feagtthane teroih havuzlarmda yaptlacak hafriyabn munakaaa gO· 

nli 2517/34 ~ar§amba oldugu hal de ~tkan ilanda yanh~hkla 25n /934 
pazartesi yazlld1gt goriilmii~tiir. Tashib olunur. ( 4063) 
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~: Nec:meddin Sa~ ~mumi ne~riyat miidiirii: Enia Jahai. 
A.k,nm Matba.ul 


