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Muhterem misafirimizle Gazi Hz. nin Maltepe abt mektebi ziyaretinde yap1lan talimlerden 0~ intiba: Solda mubtereaa miufirimiz Gazi Hz:. ve lamet pqa De ...... ,...,, 
ort.da bir tayyaremizin talimi, sagda Gazi Hz. ve bmet .,.,. 

Muhterem misafirimiz ~bu 
ak~am 16 da hareket ediyorlar 
~ahin§ah Hz. ·dun iiitiversiteyi gezdiler, 

Malte:i>e ab§ m~ktebindeki. 
talimlerde bulundular. 

Muhterem misafirimiz bugiht ~~~ 
frana avdet etmek uzere aramlZ• 
dan aynhyor. ~ahintah Hz. ve 
maiyetleri erkam Ege vapuruna 
binerek bugiin 16 da hareket 
edeceklerdir. Egeye iki tarpito
muz refakat edecektir. Vapur 
dogruca Trabzona gidecektir. 
Oradan Kilis yolile doniilecektir. 

Muhterem misafirimize harici-
ye vekili Tevfik Riittii bey Trab
zona, mihmandarlart hududa ka. 
dar refakat edeceklerdir. 

iiniversiteyi ziyaret 
Turkiyenin ulu misafiri !?ahin· 

tah Hz. diin saat on birde lstan4 
bul iiniversitesini tereflendirmit· .._iiiiiiiiiiiii 

Jerdir. 
~ahintah Hz. nin otomobille

rinde ordu miifettiti Fahreddin 
p&fa bulunuyordu. 

~ahinf&h Hz. ni iiniversite ka· 
Plltnda iiniversite -rektorii doktor 

Muhterem mlsatlrlmra Dnlversiteden ~lkarlarken 
Netet Umer bey, Kopriiluzade den dolayt Istanbul univeraitesi-
Fuat bey, Nureddin Ali bey ve Ria fllkr.anlarmt arzetmittir. $a• 
bir ~ok profesorlerle, binlerce ta· hintah Hz. turk~e olarak muka-
lebe karttlatmttlardtr Ne,et Umer belede bulunmu,Iardtr. 
bey ~ahin.-ah Hz. ne tetriflerin• [Denml 2 iDci ..aifed•l 

El terazileriitin istimali 
katiyen menediliyor 

Kardef lrana 
Jogru .• 

Trenin Elizize 
varmast mftnasebetile 

tezahiirat 
Zab1tai belediye memurlar1 el · 

terazilerinin miisaderesine ba§ladJiar 
Kiloyu okka fiatine satan es

naflD yaptti ihtikir1 kolaylafll· 
ran amillerden biri ve belki de 
en belli bathst, menttarauz yani el 
terazilerdir.Seyyar eanaf, bu el te
razilerini kulJamrken,parmak do
kundurmak, kefelerden birini da
ha aitr yapmak ve daha bin bir 
:hile ile aatt1i1 mah noksan tartar. 

Eanaf1n kulland1j1 el terazi
Jeri aayeainde, yap1labiiecek hi
leleri, r~enlerde mufasaalan an
lahiJlf, ol~ii mufettitliinin bu 
hale bir nibayet Y.eimekl~in ehem
miyetle nazar1 dikkatini celp et
mittik. 

Memnuniyetle goriiyoruz ki, 
i~iiler miifettitliii, ol~iiler ni
zamnameainin bu buauataki mad
C!eaini ve nefl'iyaban~ D&Zan iti-

bara alarak el terazilerinin lnilla
nllmaatnl menetmit ve keyfiyeti 
biitiin kazalara ve nahiyelere t&· 

mimen teblii etmittir. 
Bu tamim mucibince, eanafan, 

aeyyar olaun, aabit olsun mentur
auz yani el terazileri kullanma
lan yasak edilmiatir. Bu emir mu-• 
cibince dun aktam zab1tai bele-
diye memurlart, Bahkpazanna 
bir kamyonla dolatarak esnafm 
elinde bulunan el terazilerini mii
aadere etmeje batJamttlardar. Bu 
memnuiyet, peyderpey tatbik edi
lecek ve esnafm elinde bin bir tiir
lii hileye miisait olan el terazileri 

tamamile miiaadere olunacak ve 

biitiin eanaf aabit teraziler kul
lanacakbr. 

Eliziz 1 (Husuai) - lki riin 
evvel trenin Eli.zize varchjan1 
bildirmittim. Bu miinaaebetle 
belecliyenin hazulad1j1 prorram 
mucibince buriin biiyiik tezahii· 
ratta bulunulmuttur. Tren aa.at 
on yedide on binlerce halktn al
kttlart arasmda: «Kardet lrana 
dojru .. » yazth taktn altandan ge· 
~erek istasyona girmittir. 
. Halk Cumhuriyetin bu biiyiik 
~serinden dolay1 minuet ve tiik
rantm izhar etmektedir. ~hirde 
~uyiik bir sevin~ vardar. Beledi· 
ye bu aktam bir ziyafet vermittir. 

S1caklar artayor 
$ebrimizde sacaklar arbyor. 

Don hararat 33 dereceye kadar 
~kmatbr. BaaOn de 11cakhk er· 
keudeo ,,. ·~'erece idi. 

Hitler• kU'fl lsyan eden 

Kadtnlarin spora 
tini arbrmak i~in 
Kad1nlar birligi, gen~ ktzlar kuliibiinii 
tesisi meselesile de alakadar olacakbr 

Kadtn birligi kadmlaram1zm 
apor bareketlerile yakmdan ala· 
kadar olmalarm1 faydah gormek
tedir. Turk kadmlarmm spora 
karfl alakalarm1 arthrmak i~in 
birlik baz1 yeni tedbirler almaga 
karar vermi,tir. 

Bunun i~in de kadm birligi 
timdi oturdugu binanm arka tara
flndaki biiyiik arsayt satin almak, 
buraa1n1 kii~ii.k bir apor yeri 
ibaline sokmak istemektedir. Bu 
ana birligin eline ge~erae burada 
evvela euzel bir tenia yeri ,."&pl· 

](lcakhr. istiyenlere burada t,~ia 
dersleri gosterilecektir. Aras .... a 
da bammlar arasmda ufak tefek 
tenia ma~lart tertip edilecektir. 

Birlik biDUIDID arkasuu:lald ... 
spor bah~eaincle baaamlar, lrada• 
!arm yapabileceji apodula ..,. 
gul olmak niyetiacleclirler. Diier 
taraftan «reDS kazlar ldilt&• -
tetkili i~in de ... h-ldNar. 
. Gen9 ku1lar lflibiaU tesia .... 
cek gen9 bann•lana ~1i Mo. 
da ve ~itlicle ~. 
Gen~ k1KI&1', keacli tetelddl-.ri~ 

ni himaye ed. 
kadtn birliii..... ... ....... ., 
!'adan birliii - ~ IPI_. 
kilitile bii,.uk- ----:..-. 
~likadar .&a ... . .......... ~ ... . 



Sahife 2 

5ahin~ah Hz. 
(Baf taralt 1 inci sahilede) 

Bundan sonra talebenin coskun . 
tezahiirah ve alktslan arasmda . 
~ahintah Hz. merdivenlerden 
~tkarak rektorliik dairesine gir· 
mi~lerdir. Burada bir miiddet i.s-
tirahatten sonra iiniversite rek· 
torii Netet timer bey profesorle
rin kendilerini gormek i~in biiyiik 
bir i,tiyakla beklediklerini ~ahin
ph Hz. ne arzeylemitlerdir. 

Bunun iizerine muhterem misa
firimiz rektorliik dairesinin ya
nmdaki te,rifat salonuna g~mit
lerdir. 

Burada biitiin profesorler, de
kanlar ~ahintah Hz. ne takdim 
edilmitlerdir. 

Bundan sonra ~ahintah Hz. 
universiteyi gezme&. arzusunu iz· 
bar buyurmuslardtr. 

Evveli Par~zitoloji liboratuvari / 
gezilmittir. ~ 

Parazitoloji Jiboratuvarmda 
~ahintah Hz. rektor Neset Orner 
beyden gene tiirk-:re ol~rak iini
versite hakkmda bir e;ok sualler 
aormu,Iardir. ~ahin,ah Hz. le 

universite rektorii arasmda fOY· 
le hir muhavere ge~mittir. 

- Kae; talebeniz var ... 
- 3700 ~ahin,ah Hz. 
- ~ok iyi ... Ka~ tuheniz var. 

Ve bu fUbeler nelerdir. 
Ne~et timer bey bu suallere 

unive:rsitede T1p, hukuk, edehiyat, 
fen ~ubesi namile dort sube bu
lundugu cevahm1 vermistir. Muh-

' 
terem misafirin talebenin en e;ok 
hangi fUbelere dev·am ettigi hak
kmdaki suallerine de miidavimle
rin tip ve hukuk t_ubelerini tercib 
ettiklerini soylemi,tir. 

- «;ok giizel... F akat miihen
dis mektebiniz?. 

- Miihendis mektebi ayndtr. 
Dolmabah~e saraymm karSistnda . ' 
tepededir ~ahin,ah Hz. 

- Ayr1ca di,~i ve eczac1 mek
tepleri de var de gil mi? 

- Evet ~ahin,ah Hz. 
~ahin,ah Hz. hukuk fakiiltesi

ni gezerken profesor Ibrahim Fa
ztl heyin ikinci SIDif imtihamna 
girmi,tir. Bu esnada talebeden 
1288 numarah Hayim, 1229 nu

marah Siileyman Hami, 1231 nu
marah Ahmet Nejat beyler imti
han oluyorlardt. 

~ahin~ah Hz. i~eri girince pro
fesor ve talebeler ayaga kalkmlf• 
lard1r. ~ahinfah Hz.: 

- Devam ediniz, efendim .. hu
yurmu,Iardtr 

Ibrahim Faztl bey 1228 noma .. 
-rah Hayim efendiye donerek: 

- Ban a atarl anlahmz! 
Demi~tir. Hay1m efendi a.,an 

miikemmel surette anlalmlf ve 9 
numara almtshr. - . 

~ahin,ah Hz. talebenin verdi-
ii izahah biiyiik hir dikkatle din· 
lemiflerdir. Bundan sonra ~ah 
Hz. gene talehenin coskun te-

' 
zahiirah esnasmda iiniversiteyi 
terketmi,Ierdir. 

Oniversiteden ~tkarke0 ~ahin
tah Hz. tap fakiiltesi talebesin
den Hasan efendiye ismini, han
gi ~ubeye devam ettigini, kac;mct 
stmfta bulundugunu, mektep nu
maflasmt sormuflardar. 

Diin ogleden sonra ~ahin~ah 
Hz. Gazi Hz. ile birlikte, Malt~ 
pedeki piyade ab§ mel<tebini 
ziyaret etmi~ler ve baz1 tatbikatta 
haz1r bulunmu~lardar. 

BDyuk ~amhcada 
Muhterem misaf,irimiz ve Gazi 

Hz. Maltepe ab' mektebinden 
donerlerken jBiiyiik ~mhcaya 
u"' ram1 lar oradaki gazinoda bir 

AK$AM 

( Sab~i •J.=elgrafiar ) 
Hitler, Miinihteki ihtilal 

hareketini bast1rdi 
Miinihe tayyare ile giden Hitler hiicum k1taat1 reislerinden 

yedi ki§iyi derhal kur~una dizdirdi 
Berlin 1 (A.A.) - Reuter 1 

bildiriyor: r 
Hiicum kitaab riiesasmdan olup 

tevkif edilmit bulunan yedi mii
him ~ahsiyet kur,una dizilmiftir. 

Bunlardan ii~ii Miinih, diger· 

Jeri Berlin, Silezya, Saksonya ve 
Pomeranya te~kilitma mensup 
idiler. 

M. Goering, diin aktam irat ey
Jedigi nutukta, inktlab1 muta
zarrJr etmek ve hiikumeti devir
mek iizere bir plan tertip edil
mif oldugunu soylemittir. Hiicum 

kttaatmm efradt igfal edilmis· 
tir. Bu hareketin batc.mda ba~-• , 
vekil von Shleicher bulunmakta 
idi . 

lhtilll reisleri nasrl yakalanda? 
Berlin 1 (A.A.) - Geceleyin, 

hiicum k1taatmm kendi a1yhine, 
reisleri tarafmdan seferber edil
digini haber ahr almaz, M. Hit
ler, sabahm saat dordiinde tay .. 
yare ile Miinihe gitmittir. 

Bavyera dahiliye naznt, Mii
nihteki hiicum k1taah riiesasmt 
tahsi kararile tevkif etmi,ti. M. 
Hitler, bunlarm apoletlerini biz· 
zat kendi elile kopar1p atmtfhr. 

Hitler, bundan sonra sabahle
yin saat 5,30 da yiizba'1 Roehmiin 
Badviessedeki sayfiyesine git
mi~tir. Bu sayfiyede hiicum ktta-

Tahran el~iligi 
Hiisrev beyin Roma biiyiik 
el~iligine tayini muhtemel 

Ankara 1 (Hususi) - Tab· 
ran biiyiik el~imiz Hiisrev beyin 
iatifas1 hakkmdaki haberler te• 
eyyiit etmektedir. T·ahrana tayin 
edilen Atina orta el~isi Enis be-

yin yerine kimin tayin edilecegi 
malum degildir. Maamafih hari
ciye vekaleti umumi kitip mua· 
vini .Ali beyin tayin edilmesi muh
temeldir. 

Deveran eden bir ~ayiaya gO. 
re maarif vekili Hikmet bey 

tekl"ar Riyaseticumhur katibi 
umumiligine tayin edilecek, Ro-

ma sefiri Vas1f bey mebus inti .. 
hap olunarak maarif vekaletine 
getirilecektir. 

Romaya da Hiisrev bey sefir 

tayin edilecektir. Bu fayia hak
kmda reami mahafilde malfunat 
yoktur. 

Zaro oganrn 
mezarr 

Istanbul belediyesi Zaro aga
nm mezarlnt yapttrmaga karar 
vermi,tir. Mezarm iistiine mer
mer bir sutun konulacak, bu su
tuna Zaro agamn dogum ve oliim 

tarihlerinden maada hayahmn 
ktsa bir tarihc;esi hakkedilecektir. 

Elini makineye kapt1rm11 
Balatta Sureyya pa~a fabrika· 

smda ~al!~an Hasan isminde bir 
amele dl1n i~lemekte olan maki· 
nelerin arasanda ~ala~uken sol 

e a brm1 br. ark· 

M. Hitlere bomba l 
atrlmrf 

~ehri miz Alman mahafili 
bu haberi tekzip ediyor 
Almanyada kartftk vaziyet de

vam ediyor. Sabaha karst dolasan ' . 
bir fayiaya gore ba1vekil M. Hit-
lere bomba atdmrstrr. Sehrimiz . , 

Alman mahalilinde bu haber tek
zip edilmektedir 

Bomba haberi dogru olma6a bi
le Almanyada vaziyetin siikun 
bulmadrgt ve yeni hadiseler ol
mast t;ok muhtemel bulundugu 
anla,zlmaktadrr. 

BJIIIIIIIIIIUUllllll l tiiiiiiUitlftlrl tlllllllllllllfllllllllllltUIIIUIIIIIIIIIItllfllll 

all reisi Heines te bulunuyordu. 

Hitler, maiyetindekilerle hera .. 
her bu eve girmi~ ve Roehmii biz
zat kendi elile yatak odasmda 

tevkif etmi,.tir. Roehm, hie; bir 
~;~ey soylemeksizin ve hi~ bir mu· 
kavemet gostermeksizin teslim 
olmu,tur. 'Ayni zamanda Heines 

de tevkif olunmu,tur. Roehm tev
kif edilirken ayni zamanda er
kam harbiyesinin ve muhafJzla ... 
rmm bir ~ok efrad1 da tevkif 
edilmi~tir. 

M. Hitler, M. Goeringe Ber
linde de ayni suretle hareket et
mesini ve bilhassa bu siyasi fe· 

Gazi Hz. 
Bir kat; gun sonra Anka
raya avdet buyuracaklar 

Reisicumhur Gazi Mustafa Ke
mal Hz. mubterem misafirleri Sa-• 
hin~ah Hz. ni ugurladtktan bir 
ka~ .gun sonra Ankaraya avdet 
buyuracaklardu. 

Gazi Hz. temmuz sonlanna dog
ru aglebi ihtimal Y alovay1 'eref· 
lendirecekler ve dil kurultaymm 
toplanmast s1ralarmda lstanbulu 
tetrif edeceklerdir. 

Sin em alar 
Vali bey, "Dariilaceze 

hissesi verilmedik~e 
a~Jiam1yacak, diyor 

Belediye, kapanan sinemalar 
hakkmda Maliye vekaletinin su
,aline cevap hazrrlamtthr. Cevap 
uzun bir rapor halindedir ve ve
kalete gonderilmi~tir. Vali ve he
lediye reisi Muhiddin bey diin ga
zetecilere beyanatta bulunarak 
demittir ki: 

- Sinema meselesinde huku ... 
kan, mant1kan, ahlaken, her cep
heden kendimizi tamamen hakh 
goriiyoruz. Davam1z1 sonuna ka-, 
dar takip edecegiz. Sinemac1lar 
nereye miiracaat ederlerse etsin· 
ler haklumizt miidafaa edecegiz. 

Sinemactlar zaten kar temin et
miyen olii mevsimde ne kopanr
sak kardar diye bu manevrayt e;e
virmi~lerdir. Dariilaceze hissesi 

sadm miirteci amillerinin yaka· 
lanmasmt emretmi~tir. Teblig, M. 
Hitlerin biicum k1taah riiesas1 
kars1smda bir hitabe irat ederek • 
kendisinin hu kttaata olan sada ... 
kat ve merbutiyetinden bahset
tigini ve Roehmii her zaman bir 
~ok hiicumlara karp himaye ey
ledigini fakat vakayi ve hadisa
tm kendisini ~jahsi hissiyahm bir 
tarafa h1rakarak devletin men-
faahm ve nazi hareketini miida
faaya mecbur kildigiDI ilave et
mektedir. 

Kur§una dizilenler 
Berlin 1 (A.A.) - Alman is

tihbarat biirosu bildiriyor: Mii
nihteki fesat hareketi ile alaka-
dar olan Hitlerci milis kumandan· 

larmdan yedi ki\li kur,una di· 
zilmi~lerdir. Aralarmda kont 
Spreti de vard1r. 

Miinih 1 (A.A.) -Roehm ol
mii~ftiir. 

Von Schacht kur§una di~ilmodi 
Berlin 1 (A.A.) - Alman is· 

tihharat biirosu bildiriyor: 
Rayh~hank miidiirii M. Schacht 

ile Saksonya ha,vekili fon Kil
lingerin kur,una dizildikleri hak
kmda haricrte inti~ar eden ha
berler katiyen asilsizdir. 

M. Schacht ve Killinger vazi
feleri ba,mdadtrlar. 

1300 aile a~1kta 
Hamiyetli halkimJzJn 
teberruleri bekleniyor 
Afyon 29 (Hususi) - Valimiz 

Durmu, beyin riyaseti altmda top-
lanan yardtm komisyonunun yap· 
hg1 tetkikat neticesi zelzele afe
tinin tabmin edildiginden e;ok 
geni~ ve ac1kh oldugunu goster ... 
mistir. . -

Evvelce de bildirmi, oldugum 
ve~hile Afyona civar sekiz koy· 
de tamamen ytktlan evlerin ade
di 397, ufak bir sarsmh ile e;oke ... 
cek bir vaziyet alan evlerin ade
di de 973 tiir. 

Bu itibarla hugiin (1300) e ya
km ev halkt, evsiz ve barkstz kal
mt~hr. 

Afyonkarahisar 'ebrinde de yt
ktlan ve harap olan evlerin adedi 
elliden fazladtr. 

Evvelki giin vali beyin riyase ... 
tinde ii~iincii defa olarak topla· 
nan yard1m komisyonu vaziyeti 
tesbit ve yaptlacak yardimlari ta ... 
yin ile me,gul olmuttur. 

Hilaliabmer merkezi umumi· 
sinden crok acele ve hakiki hasar 
derecesinin teayyi.iniinden evvel 
gonderilmit olan «50» ~adu, ac;tk 
ha vada barmmaga mecbur kalan 
felaketzede koyliilerimizin harm· 
mak ihtiyacma kifayet etmedigin
den bir miktar daha gonderilmesi 

icrin Hilaliahmerden rica edil
mi,tir. 

Muhtar bey basta 
Ankara 1 (Hususi) - Kasta

rnonu mebusu, sabtk Vatington 
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Askeri maa~lar 
Y eni ka nun Jayihas1 

meclise verildi 
Ankara 1 - Hiikumet askeri 

maaf kanununun altmc1 madde· 
s.inin tadili hakkmda meclise bir 
layiha tevdi etmittir. 

Tadil edilen maddenin yeni 
sekli sudur: . . 

Zabitanda riithe maafa esasttr. 
Ancak fuka kumandanhg1 yap .. 
m1' olan miralaylarla liva kuman
danhgi yapm1' olan miralaylar 
ve kanunu mah.susuna tevfikan 

k1demli smifJnt iktisap etmi~ olan 
yiizhafilar, cetveldeki maa,larl• 
DJ ahrlar. 

Fuka kumandanhg1 k1ta ka· 
demes.i olm1yan muavin s1mf mir· 
livalarmdan ehliyet ve iktidarla· 
ri sicillen miisaddak olanlar usu
lii mevzuasma tevfikap fuka ku~ 

mandam mirliva muadili addedi
lerek haremin ii~iincii derec ... ma• 
asm1 ahrlar. . -

Liva kumandanhg1 k1ta kade-
mesi olmtyan muavin smtf mira. 
laylarmdan miralay ila mirliva 
kadrosunda miistahdem olup ehli
yet ve iktidar1 sicillen musaddak 
olanlar da usulii mevzuasma tev
fikan liv·a kumandam miralay 
muadili addedilerek baremin be
'inci derece maa,mt ahrlar. 

Zabitan ve askeri m·emurlar 
ic;in veki.letten dolayt maa~ usu
lii cari degildir. Ancak vezifei 
asliyesinden maada bir muallim
lik deruhte eden zabitan ve as
keri memurlar devlet memurlar1 
maa,ahmn tevhit ve teadiilii 
hakkmdaki kanunun be~inci mad
desine tahid.irler. ' 

Diinkii ziyafet 
l\1athuat cemiyetinin 

ziyafeti pek samimi oldu 
Diin matbuat cemiyeti tarafm

dan Park otelde, Iran gazeteleri 

miimessili ve ltlaat gazetesi mu
harriri A. Meaudi hey terefine 
bir ziyafet verilmi,tir. Ziyafet
te, Vakit batmuharriri 'Ve Artvin 
mebusu Mehm~t As1m bey, Cev .... 
det Kerim bey, Anadolu ajanstn· 
dan Erciiment Ekrem bey ve g::. · 

zete tahrir miidiirleri, iran kolo
nisine mensup miinevver zevat 
haz1r bulunmutlardtr. 

Ziyafet esnasmda, Vakit baf• 
muharriri, irat ettigi bir nutukta, 
~ahin~ah hazretlerinin Tiirkiyeyi 

ziyaretleri, iki memleket arasm
daki dostane miinasebetleri tak
viye ettigini soyledikten sonra, 
Tiirk - Iran gazeteciligine temas 
etmi~tir. Mehmei Astm bey, nut
kunda, senelerden beri, irar.. hak

kmdaki haberlerin ecnebi mem• 
halardan gee; ve dogru olmaya• 
rak ahndagmt it.aret etmi~ mat .. 
buat cemiyetinin Anadolu ajansi 
nezdinde tetebbiisatta buluna· 
rak, Tiirkiye ve iran arasmda is• 
tihbarat sahasmda da s1k1 bir 
miinasebet temin etmesini soy)~ 

miflir. 
A. Mesudi bey bu nutka aa.

mimi bir surette mukabele etmit,' 
Tiirkiye baberlerini, Turk mem~ 
balarmdan tedarik etmek i~in ~a· 
htacagam, bir Iran ajansmm tef. .. 
kiline tetebbiis edilecegine dair 
teminat vermif.tir. 

Telefon ~irketi 
iktisat vekaleti, istanbul telefon 

!jirketinin yalmz Turk parasile 
muamele yapabilecegini ve lngiliz 
lirasile tediyata miisaade edilmi-. 
yecegini bildirmiJ.lir. Bn tebJig ... 
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AK$AMDAN AK$AMA 

Anadolu beledlyeleri 
ve Istanbul 

'Anadolu belediyeleri ile lstan-
'"~ul belediyesi arasmda az ~ok 
bir ihtilaf ~tktyor. Anadoludan 
b ir ~ok kimseler it aramak fikri
le fehrimize geliyorlar, burada 
~uhtelif yerlere bat vuruyorlar. 
Baztlart bu zahmetlerine muka
~il iyi kotii bir metgale temin 
ederek arzularma nail oluyorlar. 
Fakat Istanbul da buhrandan 
azade olmadtgl ictin gelen itsiz 
atrahlarm hepsine bir ekmek pa

!'8.51 ~1karacak bir hizmet arzede
miyor. 

lt te, ta uzak yerlerden bin zah
metle istanbula can atan zavalh
lardan b ir k1sm1 burada bu yiiz
den biitiin biitiin sefil oluyorlar, 
tlilenc1 oluyorlar ve gen~ memle
kc.tlerine donmekten ba,ka bir 
~are goremiyorlar. Fakat don
m zk kolay degildir. Yol paras1 la-
2trndir. Burada Istanbul beledi
yesi i~in dert bathyor. ~iinkii 
memleketlerine donmek istiyen 
bi~areler Istanbul helediyesine 
miiracaat ederek yol paras1 iste
mekten ha,ka hir ~are diit-iinemi
yorlar. Halbuki Istanbul heledi
yesi hu ite para yetittirecek hir 
;vaziyette degildir. 

Bu, hir. 

Bir de Anadoludan gelen has
talar meselesi var. Istanbul, fOY· 
le boyle, tabahete ihtiyac1m te
min etmit say1labilir. Vakta Ana
Cioluda sthhi ihtiyacrlart temin 
i~in ciddi fedakarhklar ihtiyar 
ediliyor, taraf taraf hastaneler 

la~thyor ve bunlara miitehassiSlar 
celp olunuyor. F akat ne de olsa 

sthhi ihtiyacm kamilen temin edil
memit oldugu atikardtr. 

Maamafih lstanhulda hastane
ler hot. degildir. Bunlar istanbul 
ihtiyactm tatminden uzakbrlar. 
Fakat hastahk gibi bir dert kar
ftsmda, bir Istanbul ve sair vi
layetli miilahazast akla bile ge
tirilemez. Onun ictin, Istanbul has
taneleri bilaistisna hiitiin miit 
caat edenlere a~1kbr. 

Bu, Istanbul belediyesi i~in bir 
vatandathk horcu ise de diger be
lediyelerin de Istanbul belediye
aine kartt ufak bir alaka eserleri 
gostermemeleri i~in hir sebep tet· 
kil etmez. 

Bir hastane masraf ister. Has- · 
tanelerden biitiin memleket isti
fade etsin, pek ala. Fakat masraf 
neden yalmz hir tek memleketin 

suhna yiiklensin? Istanbul bele
diyesi yalntz batka yerlerden ge
len misafirlerini tedavi i~in ugra
tamiyor, sonra onlar1 memleket
lerine iade i~in de ~trptmp duru-

' yor. 
Bunun makul ve muhik hir hal 

~aresi vardar: 
1 - Istanbul helediyesi hura-

Yunus Nadi bey ba~makalesinde l 
lt~tnnbulun iki metre kutrunda dogan 
giine~inden ba.hsediyor A mea b ey .. • 

r 
Mektep tamiratt 
Bu sene altmrf 
mektep tamir 

edilecek 
Yilayet son senelerde fehrimiz

de ve koylerde ilk tah-sil ihtiyaci· 
m tatmin i~in bir ~ok mektep bi
nalart infa ettigi halde iki sene
denberi biit~eye yeni tahsisat 
konmadtgmdan ge~en sene yal
ntz baza mektepleri tamir etmitti. 

Bu sene de mevcut mekteple
rin tamirile iktifa edilecektir. Bu 
sene tamir edilecek mekteplerin 
mevcudu altmtta halig olmakta
dir. 

Bu altmlf mektehin hepsi yal
mz ,ehir i~iudedir. Bunlarm mii~ 
him bir ktsmi eski sistemde hi
nalar oldugu i~in hemen hemen 
yeni hir !Jekle konulacaklardtr. 
Vilayet, bu es.ki mektepleri ta
mir ederken hilhassa binalarm 
gayri s1hhi hir halde hulunmama
sma ve miimkiin oldugu kadar 
hava ve gunet almalarm.a dikkat 
edecektir. Mekteplerin tamiri 
den senesi hatlam-adan evvel ik~ 
mal edilmit bulunacakttrr 

Soguk hava depolar• 
lhtikar yaptldtgi iddiast 

tevsik edilemedi 
Ticaret odasmda, bir ka~ a.y

danberi soguk hava depolarmm 
fazla iicret e.ld•i• hakkmdaki id
diaSI tetkik edilmektedir. Bu it 
i~in hususi bir surette toplanan 
bir komisyon ihtikar iddiasm1 

tevsik edememittir. Tetkikat ne
ticesinde, buzhanelerin tahdit 
edilmesi miinasip goriilmiittiir. 

Fakat komisyon tarafmdan ve
rilen bu kararm tatbik edilmesi
ne de imkan yoktur. ~iinkii tah
dit fikri, serbes ticaret mefhumile 

bir tezat tetkil etmektedir. Tah
dit a.IM:ak kanunla olabilir. Tica
ret odast bunun boyle olacagmi 

bildiii i~in, meselenin i~inden 

kolayca s1yrahp ~·kmttbr. 
-llltlllllltiiiUIIIIUUIIIIUUIIUhUIIUUUUIIIIIIIUtluttUUIIIIUIUtiUIIru• 

da9 Anadoluya ne kadar muhta~ 

ve fakir sevk etmek mecburiye
tinde kahrsa bu yol paralarmt o 

kimselerin mensup olduklan kasa· 
balar belediyesinden almahd1r. 

2 -Istanbul hastanelerine has
ta yollayan helediyeler hastane
ler masrafma muayyen bir nisbet 

dahilinde ittirak etmelidirler. 

Dogruau, bunun bat.ka tiirlii ola
bilmesine benim akhm ermiyor. 

Hteden heri analartmtz nasihat 

edip duruTlar: Dostluk kantar ile, 
a.ht veri' miskal ile! Ak,amcr 

. .. «Bir saba.h , Biiyiikadam~ Maden I 
lara f1qd a n d enize girip .. . 

~ehir plant 
Juri heyeti yaktnda 

i~timaa davet edilecek 
Belediye fen heyeti ,ehrimiz

de infClat yap1lacagt zaman so

kaklarm genitliiine gore hina• 
lann irtifamt tasbit eylemek i~in 
elde mevcut talimatnameye gore 
hareket ediyor. Ancak hazt ar
salarm vaziyeti, intaata miisait 
olup olmamak noktai nazann
dan bir ~ok tereddiitlere sebehi
yet vermektedir. Buna da se
bep heniiz ,ehir plamnm tanzim 
edilmemit olmasadar. 
~hir plant tanzim cdildikten 

sonra. bu mahzurlar 
ortadan kalkacaktar. 

tamamile 
Belediye 

~hir planmm tanzimi i~in inti
hap ettigi juri heyetini yakmda 
tekrar i~timaa davet edecektir. 
Jiiri heyetin i~timalarm1 ktsa 
hir 2amanda ikmal ederek mev
cut miitehassaslardan hirinin 
planin1 tercih edecektir. Jiiri he
yetinin nibayet iki ay ic;inde bir 
karar verebilecegi iimit edilmek
tedir. 

4000 lira ihtilas 
Omer efendi burada 

yakalanarak Akhisara 
gonderildi 

Hmer efendi isminde birisi Ak
bisarda bir memuriyette bulun• 
duiu auada. dort bin lira kadar 
bir parayt zimmetine ge~irmek
ten maznunen hakkmda tahki
kata batlanrnif.br. Tahkikat de
va.m ettigi esnada Hmer efendi 
de ortadan kaybolmuftur. Ma· 
hallinde yapalan tahkikatta bu 
adamm lstanbula geldigi anlattl· 
Mlf ve hurada yakalanmast i~in 
miiracaat edilmittir. 

Zabtta tarafmdan tahkikat ya
palarak Orner efendi burada. ya
kalanmtstlr. Miiddeiumumilik ta-• 
rafmdan hakkmda llevkif miiO: 
zekkeresi kesilmit oldugu cihetle 
evrakile birlikte mahfuzan Ak
hisara sevk edilmi~tir. 

Ayakkabacalar ihtillfl 
Ayakkabtctlarla, kau~uk fabri· 

katorleri arasmdaki ihtilaf heniiz 
devam ediyor. Ticaret odasmda 
bu mesele i~in de ayrt bir komis
yon te~kil edilmi§lir. Komisyon 
dun ilk defa o)arak toplanm1~, 
her iki tarafm baztladt&"t rapor
lart tetkik etmi§tir. 

Belediye reis muavini veklleti 
Belediye reis muavini Nuri bey 

bir miiddetten beri rahatsaz oldugu 
i~in kendisine Fatib kaymakama 
Haluk bey vekalet etmege ba§· 
lamt~br. Haluk bey ayni zamanda · 
kendi asli vazifesini de ifa ed~ 
cektir. 

Amca beye gore! .• 

• . • D o guy a bakmca yiik selen giine~ 

~n iki metre k utnmda oldugu gorii~ 

liiyor ... ::. diyor .. . 

Giiriiltii miicadetesi 
Belediye esas 
bir program 
hazrrlayacak· 

Beledi~lerin giiriiltii ile mu

cadele etmeleri hakkmda dahili-

ye vekaletinin tamimi iizerine 

ls~anbul belediyesi de 'ehrimiz

de yapalacak miicadelenin esasla· 
nnt tayine bat-lamt,br. 

Ancak lstanbulun her semti 

ayn ayn hir hususiyeti haiz ol

dugu i~in her belediye tubesi o 

semtlere gore miicadelenin fekli

ni ve esash hatlarm1 tensip ve 

tanzim edecektir. Maamafih her 

semtte tatbik edilebilecek baz1 

umumi tedbirler vardar ki, her 

yerde miitterek olacaklardtr. Me

sela seyyar sahcilann mahalle 

aralarmda bag1rmalart bu kabil .. 

dendir. 
Dahiliye vekaleti miicaCJelenin 

~iddetle yap1lmasmt emrettiii i~in 

helediye, bu miicadele i~in esash 

bir program hazuhyacakbr. 

Aq1kgoz yankesiciler 
~iikrft efendinin 7 4 lirastnt 

nastl a~trmJ§lar? 
Adapazarandan istanbula ge

len ~iikrii efendi isminde birisi 
Siileymaniye civa.rmdan ge~er

ken yerde bir zarf bulmustur. . 
~iikrii efendi zarft a.ldtgt suada 
yantna bir adam sokulmut ve 
zarfta.ki paralan beraher taksim 
etmelerini soylemittir. Bunle.r ko
nuturlarken oteden ba,ka bir 
adam daha gelerek biraz evvel 
2arfam diitiirdiigiinii soylemit 
ve ikisinin de iizerlerini aramttbr. 
Biraz sonra yalmz kalan ~iikrii 
efendi bir fey almak iizere para 
~tkaracagt zaman cebindeki 74 
lirasile ciizdammn atnalmtf oldu
gunu gonniittiir. 

Zarf bahanesile dolandtrJidlgt· 
m a.nhyan ~iikrii efendi polise 
miiracaat ve yanma sokulup iize
rini anyan adamlar1n e~kalini ta· 
rif etmittir. Zabtta hu iki zarf~t
Yl aramaya ba~lamttbr. 

li~ hayvan hlrSIZI 
~evket, Osman ve Abdullah 

isimlerinde U~ hayvan htrSIZl ya• 
kalanmt§br. 

Bunlar el birligile ~ahtarak 
Mevlane kapt civarmda bir ~ok 
bostanlardan tavuk vesaire ~altp 
ba§ka yerlerde satmt§lardtr. H~r· 

sazlar F atib sulb mabkemesine 
verilmi§ler ve mahkemenin tavkif 
kararile tevkifaneye sevkedilmi§· 
lerdir. 

R B:lr -;:arp:ada II 
lstanbula au ithali 

Istanbul suculu: cemiyeti reisi 
anlattyor: 

- lstanbttlda 23 tiirlii m.emba 
suyu vardtr. Bunlarm hepsiniu 
lezzeti fevkaladedir. Bazan en 
nefis sularm hepsi .fehre kadar 
getirilmedigi i~in musluklart a~t
Jtyor ve denize dokiiliiyor. 

Buna mukahil Istanbul gibi 
bol ve nefis sulara olan bir yere 
lzmitten su ithal ediliyor.:»-

Hakikaten lstanbula batka yer• 
den su gelmesi tam manasile «te• 
reciye tere satmak» br: 

Kiiflenmi, hir tahirle soyliye
lim. «Ab» u «hava» sile meshur . 
olan Istanbul ~jehrine su ithali 
Amerikanvari h ir garahet niimu
nesidir. 

Garabet niimunesi de degil, ga· 
:rabet taheseri. 

istanbula su ithal etmek neye 
benzer bilir misiniz? ~imali ku
tup noktasma ticaret mnk sadile 
buz ithal etmege .• 

istanbula su ithal etmek Sali
rayikebire lstanbuldan kum ih
ra~ etmege benzer. 

lstanbula su ithal etmek Bre
zilyaya kahve satmaga henzer. 

Jstanbula su getinnek, ,imal 
kutbuna buz, Sabraytkehire kum, 
Brezilya.ya kahve kotiirmek ka· 
dar komiktir. 

F akat buna ragmen Is tan hula 
hari~ten au geliyor. 

Etraft 23 tiirlii nefis ve hoi 
sularla dolu olan bir fehire dt,a• 
r1dan su gelmesi giiliinecek bir 
hal mi.dir, aglanacak bir vaziyet 

midir? Kestiremedim gitti. Ya
ztk .. istanbulun «ah» i methur
du. 0 da dit.andan gelmege haf• 
Iadt. Bari hari~ten tehre bir mik
tar da hava ithal edelim, tamam 
olsun Hikmet Feridun 

Giiriiltiicii ~ocuklar 
Kad1n1n atbgt ta~tan 
bir ~ocuk yaraland1 

Beyoglunda Bostanbati civa
varmda ~ocuklar mahalle arasm· 
da oynarlarken madam Makridi 

isminde bir kadm g\lriiltiiden 
hiddetlenmit ve ~ocuklan evin 

oniinden kovmak istemittir. Kii
~iik yaramazlar bu ihtan dinle
meyince hiddeti hiisbiitiin artan 

madam Makridi sokaga farhya,
ll'ak taf atmak suretile bunlari 
ka~Irmaga hatla.mtfhr. Madam 

Makridinin hiddetle a.thgt tapar
dan birisi Y ani isminde bir ~o
cugun ba~ma ~arpmtf ve tehlikeli 
surette yaralamt, llr. 

Y arah ~ocuk hastaneye gotu
riilmiif, madam Makridi yakala
narak tahkikata ba~lanmtfbr. 

-lktibu ve tercllme bakh mahiuzdur -

Fakat bunda bir yanh~hk ol- \ 
m ahl 

A. B. - Dogrudur, dort m etre 
kutrunda bile goriiniirJ 

- Aman Amen b ey, nastl goriiniir} .. 

'A. B. - D iirbiinle dostuml ... 
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Tefrlka No. 240 

lttihat ve Terakki 
tarihinde esrar perdesi_ 

Kad1nlar ve spor 
· (B~ tarah 1 inci aahilede) c. 

ve bunu birlik umumi katibi Ali
ye Esat hamma okumu,Iardtr. 
Ge~~ ktzlar kliibii ge~ ktzla

rm giizel bir kiitiiphane, giizel 
bir jimnastik salonu bulmalan ve 
beraber oturup konutmalart, an
latmalarl ve fikir itibarile daha 
ziyade yiikselmeleri maks.adile 
kurulmaktadtr. Gen~ ktzlar, klii
bii tefkil edildikten sonra tabii 
kadm birliginin kii~iik spor bah
~esinde daha hararetli spor ha
reketlerin-e tesadiif edilecektir. 

I Yakup Oemil DiqiD ve na.sll oldtlrtlldil 
~.-...iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiil~.-iiiiiiii.i.ii- Muharrlrl: M. R. 

T ahkik heyeti arbk Y akup Ce-
"inil beyden, fimdilik, yeni tafsilat 
almak liizumunu hissetmedi. He
le her iki mevkuf arkadaf karfi• 
la,smlar, o zaman vaziyet biisbii
tiin tenevviir ederdi. Hususile bu 
miivaceheden soqra, Y akup Ce- ~ 
Jnil beyin bir propagandamn te
airi altmda kahp kalmadtgt da 
meydana ~tkacakh. 

Mesele, bu miivacehe noktasi
na kaldtktan sonra Y akup Cemil 
beyin o giinkii miinferit isticvab1 
ikmal edilmitti. 

lstintak heyeti, bundan sonra, 
her iki maznunu kart.tlathrmak 
iizere biraz istirahat etmege karar 
verdi. 

Ancak arsa sahibi bu bah~eyi 
birligin istedigi fiate vermemek
tedir. Fiat hususunda biiyiik bir 
ania,amamazhk ~tkmtfbr. 

Bunun i~in birlik kendisine te
nis yeri yapmak iizere ba,ka bir 
arsa artyacakttr. 

Birlik umumi katibi Aliye Esat 
hantm bu hususta diyor ki: 

Yakup Cemil, Babtlliye hUcum -~ 
etmekteki maksadm1 neden lsflnfak edlllrken Enver pafa 

lie vuru,acatent bUyUk blr ce
saretle s6yllyen ve Bab•AIIyl 
basrnca vDketamn kendlslne 
boyon etecelclealne kanl olan 

- Sahn almak istedigimiz ar
sada olan bir tenis yeri yapaca
grz. Burada hammlartmtz tenis gi
bi nezih bir sporla me~gul olabi
leceklerdir. Kadmlartmtztn spora 
~ok ihtiya~lan vardtr. Sporsuzluk 
yiiziinden bir ~ok viicutlar fazla 
yag toplamt,Iar, sthhatsiz hir hale 
gelmitlerdir. Spor bu gibi haller
de adeta bir ila~ yerine ge~er. 

noksan soylemi§ti? 
Yakup Cemil beyin bu son soz

feri pek dikkate ~ayandt: lttihat 
Ve T erakki hiikumetini devirmek 
tefebbiisiinde bulundugunu itiraf 
eden bu eski ihtilalci, hiikumet 
aleyhindeki biitiin diifiincelerini 
ve hareketlerini a~tk~a izah ettigi 
halde, yeni bir sual sorulmadan, 
Hakkt beyin kendisini tetvik et
~esini soylemesi de manidardr. 

0, otedenberi miistantik huzu
runda anlathgt kanh ihtilal teteb
biislerinin filiyat sahasma ge~e
cegine, yani Babralide viikelayt 
tehdit ve Enver pafa ile vurutmak 
mecburiyetinde kalacagma pek az 
ihtimal vermi~.ti. Yakup Cemil 
bey, tehditkar bir vaziyette Babt
iliye girince, viikelamn boyle fe
ci bir oliim sahnesine imkan ver
Jniyecek surette kendisine kartt 
Jniilayim davranacaklarma ve bii
tiin arzulartna boyun egecekleri
!le kanaat getirmitti! 

_ Binaenaleyh viikela ile ~arpif· 
mak, hele Enver pata ile vurUf• 
mak ihtimalini pek az hattrma ge
tirdigi halde, nastl oluyor da bu
nu kendince katiletmif bir gaye, 
bir ideal suretinde tahkik heyeti
ne resmen soylemif.ti? 

Hiikumeti dii~iirmek i~in viike-
Jiyt silahJa korkutmak ve nihayet 
harbiye nazut ile tabanca diiello
auna kalkttmak, mahiyeti itibari
le, ~ok agtr bir ciiriimdii. 

Y akup Cemil bey neden yalmz, 
akibeti oliim cezast olan bu miit
hit hareketile kendini ittiham et
mi~, fakat Babtaliye yapacagt bas
Ion hareketini, terfi etmek, bir 
fuka kumandanhgma tayin edil
mek i~in bir tehdit vasttast olmak 
iizere ku1Ianmak istediginden 
bahsetmemiati? 

' 
Acaba Y akup Cemil bey miis-

tantik huzurunda: 

- Babtaliyi bashgtm zaman, 
hiikumeti iskat etmekten vaz ge~
t !gim takdirde bana kumandan
bk ve kaymakamhk vereceklerine 
emindim. Onun i~in Babtaliye hii
cum etmek iizere Meserret otelin
de topbndtk. 

~eklinde bir itirafta bulunma
i t haysiyeti i~in kii~iik mii gor
miit tii de viikelayt silahla tehdit 
etrnek, Enver pafa ile vurutmak 
gibi cii rmiin en agtr olamm iizeri
ne almtfh?. Diger taraftan, hiiku
met aleyhindeki diif.iince ve kara
:rtnl bir haile ~klinde tasvir ede
cek derecede pervastzca soyledi
ii halde, neden bu hareketlerin-

Yakup Cemll bey 
cMOcadcle senelerindc alman bir resmi~ 

Ilk mektepler talebesine miijde -
de kendisini tefvik eden Hakkt 
bey oldugunu iddia elmif, ve ken
di hesabma boyle bir ( esbabt mu
haffefe) gostermi,ti? Bu iddia 
kendisine bir (,eriki ciiriim) edi
nerek mesuliyeti, ktsmen olsun iis
tiinden atmak enditesinden ileri 
gelmit bir arzu mu idi? Y oksa 
eski arkadapna kartt bir husume
ti mi vardt? Y akup Cemil bey in 

'l'arih derslerinlzi kolayc.1 vo herkesten 
daha lyi o~renmek i~in alacagm1z kitap: 

Yard1mc1 Tarih 
Hulasas1 

124 sahife - yalmz 10 kuru1 
Posta ilcrcti 8 kuru~ 

Sat1~ merkezi: 

AK$AM KITAPHANESI 
121, .Ankara caddcsi , 

miza~ ve karakterine gore, bun
lartn ikisi de varit degildi. 0, auf 
Romanyada «sulhii miinferit» et
rafmdaki temaslarmdan Hakki 

beyin kendisine bahsettigini ha
ttrladtgt i~in, tahkik heyeti huzu
runda bir hakikati ifade etmif ol
mak diitiinceaile Hakkt beyin ken· 
disini tahrik ettigini soylemekte 
bir mahzur gormiiyordu. 

(Devamt var) 

Be~ikta~ kazas1 n flfU$ memurlugun· 
dan: Bel]ikta~ ~enlik deda mahallesinde 
Mektep soka~mda 14 No.ll hanede 29/79 
detlcrindo kay1tli V clittln Zeynel Selfa 
o~lu Sadcttin cfendi 1st anbul asliye 
hukuk mahke1nesinden isti hsal eyledi~i 
9/6/934 tarih ve 934/DS7 No.h ilamda 
pederi ismlnin Veli ve kendi ismioiu de 
Saip olarak tashih edilmi~ oluugu iliin 
olunur. 

Devlet Demiryollar1 idaresi ilanlan 

Miisabaka ile memur 
al1nacak 

Devlet Demiryollara muhasebe mUdiirliigii i~in musabaka ile 
memur al~nacakbr. Verilecek iicret miiaabakada gosterilecek liyakata 
gore 8()..150 ]ira arasmdadtr. 

Turk olmak, askerlikle alikas1 buJunmamak veya mUeccel olmalc, 
athhi muayenede hizmete elveri~li oldugu anla~1lmak ~artile Mulkiye, 
Oniversite ve Yiiksek Ticaret mektebi mezunlarmdan talip olan
larm miisabaka gUnii ve teraitini ogrenmek ve vesaikini ibraz 
etmek iizere her giin Ankarada Muhasebe miidurlugiine, lstanbulda 
Haydarpa~a i~letmesi Mes'ul mubasipligine miiracaatlara. (3590) 

Maliye vekiletinden: 
On bin fi!Jesi bir kiloluk ve bin 'i~esi yartm kiloluk ve iki bin 

ti~esi ~eyrek kiloluk olarak yerli mamulabndan on yedi bin ti~e 
yaztld1ktan sonra siyab olan miirekkep satan almmak ih:ere kapala 
zarfla mUnakasaya konulmu~tur. $artnamesi Merkexde kartasiye 
mtidurlUgUnden ve istanbulda Dolmabah~e kartasiye deposundan 
ahnacakhr. Murekkep imalithanesi olupta vermege talip olanlann 
be~ yUz ikik bu~uk lira temioah muvakkata ve ~artnamede yazah 
vesaik ve niimuneyi miistasbihen 9 Temmuz 934 taribine musndif 
Pazartesi giinU saat on be~te mUbayaat komisyonuna muracaat 
eylemeleri. 14 3329, 

istanbul Sthhi Miiesseseler Sat1nalma 
Komlsyonu Reislitinden: 

40,000 metre yerli Amerikan bezi. 
6,000 , , haki renkte elbiselik bez. 
4,000 , , giimii~ii renkte elbiselik bez. 

latanbul Akliye ve asabiye haatanesi i~in lUzumu olan yukarda 
mtktarlara yazala yerli bezleri olbaptaki niimune ve §artnamesi 
ve~hile ve 17 temmuz 934 sah gUnii saat 14 te kapala zarf usulile 
lhale edilmek Uzere miinakaaaya konmu§lur. lsteklilerim miiracat~ 
Jar1. (3346) 

I '-A.A&Ja ... ~•••• 

ARSEN LOPEN 
·4 cU ci It 

Per~embe giinii ~1k1yor 
Bu harikulide merakla maceraJaran taheserlerini ihitva eden 

4 cii cilt herkes tarafmdan sabarsn!hkJa bekleniyor. 

Per~embe gunii 4 en cildi araytnaz 

AK$AM KITAPHANE.S/ 
~~~~~~~~~~~~~~ 

istanbul Ociincii icra. 
~ 

Memurlugundan: 
Yeminli ii~ erbab1 vukuf tarafmdan tamamma "4150, lira k1ymet 

takdir olunan KIZaltoprakta Ziverbey yoku~unda Kayt~dag. cas)de
sinde kiin 14 numarah bir bap ko~k a~ak artbrmaya konulmu~ 
olup ~artname tarihinden itibaren herkes taraftndan gorfilebilecegi 
gibi 4/8/34 tarihine miisadif C. ertesi giinii saat 14 den 16 ye kadar 
dairemizde a~k arlbrma ile sablacakbr. Artbrma bedeli mubamme
nenin ktymetin yuzde yetmi~ be~ini bulmadtgl takdirde en son art
branm taahhfidii baki kalmak iizere 19/8/34 tarihine mfisadaf pazat 
gfinii saat 14 den 16 ye kadar dairemizde yap1lacak olan artbrma-

smda gayrimenkul kaymetinin yiizde yetmi~ be§ini bulmadJga takdirde 
ibaleden sarfmazar edileceginden taliplerin muhammen ktymetin 
0

/ 0 7,5 nisbet:nde pep ak~esi vermeleri lcizamdJr. Miiterakim vergi· 
lerle vaktf icaresi ve belediyeye ait tenvirat va tanzifat rusumlan 
mii~teriye aittir. 

2004 numarah lcra ve Jflas kanununun 126 anca maddesinin 4 iinnO 
fakrasma tevfikan bu gayrimenkul iizerinde ipotekli alacakhlarla 
diger alakadaramn ve irtifak hakk1 sahiplerinio bu haklarana ve 
hususile faiz ve masarife dair olan iddialann1 ilin taribinden itibareo 
yirmi gtin i~inde evraka miisbitlerile bilclirmeleri liZJmdtr. Akai 
halde tapu aicillerile sabit olmadtk~a sab!l bedelinin paylatmasmdan 
hari~ kalacaklara cihetle alakadarlaran i§bu maddenin mezkur fakra
sma gore bareket etmeleri ve fazla malumat almak istiyenleria 
933/612 dosya numarasile dairemize miiracaatlara ilin olunur. 3584 

istanbul Viliyetinden: 
Heybeliada Sanatoryomuna ilhak edilmek tizere menafii umumiyo 

namma istimlakine karar verilmi~ olan Emlak ve Eytam Bankasana 
ait 28 pafta 101 ada 2 parsel numarah arazi i~in evvelce takdir 
edilmi~ olan 1500 lira ktymete mezkur Banka tarafmdan itiraz 
edilmit olmasa tizerbe mezkur araziye Istanbul Umumi Meclisince 
haddi layiki olarak 2500 lira ktymet takdir deilmi1 oldugu iatimlik 
kararnamesinin maddei mahsuaasa mucibince ilan olunur. (3586) 

iktisat V ekiletinden: 
Ol~iiler nizamnamesinin 2 nc::i ktsmmm 4 iincn fash biikiimlerine 

iore boylan 74 fincii maddede yaz1b biiyukluklere uygun olm1yan 
her tiirlu ispirtolu i~kilerle, gazoz, soda, maden suyu, menba suyu 
ve sUt ti~elerinin ve binlik damacana ve kaplanmn kullan~labilmesi 
i~in Mmtaka ol~uler ve Ayar Batmlifettitlikleri vasttasile Vekile
timizden izin ahnmas1 ve bu §ite ve kaplarm ailme olarak veya 
~izgi konmak auretile litre veya santilitre cinsinden bulunacak 
hacimlerinin iizerlerine yaztlmas& lazamdar. A~1k ve perakeade i~ki 
sablan lokanta, birabane, gazino, bab~e, bar gibi yerlerde kullana• 
lao siirahi "karafa,., bardak, kadeh ve sair kaplarm da en ge~ 
1/111935 taribine kadar iizerlerine hacimlerioio yaz•lmas1 ve bu 
hacimlerin ~i%gi ile gosterilmesi icabeder. 

Yukarda yaz1h mecburiyetler bakkmda fazJa malumat almak 
isteyenlerin sonradan zarar Yeya ceza gormemek i~in bulunduklan 
yerin bagh oldugu mmtaka ol~liler ve ayar ba~mufetti~liklerine 
liemen miiracaatlan liizumu ilin olunur. (3521) 

Istanbul iiniversitesi Miibayaat 
Komisyonundan: 

(1) Ttp Fakultesi Adli hp binasaoa kalorifer kazana vaz1 
(2) Oniversite merkez binasmdaki su kulesinin tamiri 
(3) Fen ve edebiyat fakullelerinin i~gal ettigi Zeynep harum k04 

nagmm su tesisab. 
(4) Oniversite merkez binastmn kur~unlaranm tamiri. 
Yukarada maballeri yaztla dort kalem i~ 2217/934 pazar giintJ 

ihale edilmek fizere pazarhlda milnakasaya konulmu~tur. Taliplerin 
OniYersite mimarhgmdan alacaklan vesaikle miibayaat komisyonuna 
muracaat edip her gUn tartnamelerini tetkik edebilirler. Ve ihalo 
giinil saat 15 de teklif edecekleri fiahn yiizde yedi bu~uk temioat• 
larile miibayaat komisyonunda hazar bulunmlan ilan olunur. (3566) 

Yiiksek Miihendis Mektebi 
Sat1nalma Komisyonundan: 

Mektebin may1s 935 gayesine kadar ibtiyact olan kok kiimiiriintin 
28/6/934 tarihinde icra kalman kapab zarf mfinakasasmda verilen 
fiatler fazla gorlildiigfinden pazarhgmm aym ~artname dahilinde 
4n /934 <;ar§amba iiinU saat (14) de yaptlacagi ilin olunur. (3568) 

• 
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GUN UN HABERLERi 

A§iretlere arazi 
tevziine ba§landr 

Kurutulan 90 bin 
doniimluk batakhklara 

koyler kurulacak 
Mersin 30 {Hususi) -Tarsus 

civarmda kurutulan 90 bin dO
niimiUk batakhk yerinde meyda· 
na gelen miinbit arazide afiretlerin 
ifikam i~in <il~iilme itine devam 
edilmektedir. Biitiin arazinin 
filamanlan dikilmi' ve koy yer
leri tesbit edilmi,tir. 

Koylerin kurulacag1 yerlerde 
tapulu anzi varsa iatimlik edile
cek ve yahut buna bedel diger 
taraftan ara~i verilecektir. 

lskan i~leri i~in bir komisyon 
te,ekkiil etmi,tir. til~ulen arazi 
dtinden itibaren komisyon mari
fetile niifus nisbetine gore a"iret
lere taksimine ba.slanmuhr. . . 

Koylerin plinian da yaptlmtf· 
br. iskan edilecek olan a§iretler 
de bina in~as1 haztrhklarma bat· 
lem1 larchr. Oyle umuluyor ki 
sonbahara kadar muhtelif kol
lerdan ~nlt~.arak cvleri ikmal ede
ceklerdir. 

lzmir panay1r1 
Sovyetler de biiyiik bir 
pa vyon in§a edecekler 

Dordiincii. beynelmilel izmir pa· 
naytn bro~.ii.rleri tamamen tevzi 

edilmi,tir. Panay1r komitesi bro
'iirleri Almanca ve ingilizce ola

rak ta baztlamtya ve tevzi etmi
ye karar vermiatir. Sovyet ticaret 
miimessilligi hu sene panayua ge-
ni~ rnikyasta i•tirak edecektir. 

Sovyet ticaret mumessilligi namt· 
na bmire gitmit olan salihiyet

tar bir zat, alakadarlardan pana· 
Ytrda te,hir edecekleri e~.ya ile 

in~a edecekleri paviyonlar hak
kmda izahat almtthr. 

Ruslar, panaytrda biiyiik bir 
paviyon inta edeceklerdir. 

Bu zat belediye muhendislerin
'den birisi ile panaytr yerinde ~ez
mit ve paviyon inta edilecek yeri 
tesbit etmi,tir. 

Her gun panaytr komitesine bir 
~ok yerlerden muracaatlar vuku 
bulmaktadtr. Yaptlan tef.ebbus 

ii.zerine Svenka Orient Linit ec
nebi vapurlar1 kumpanyasmm Jz. 

mir acentaamdan komite reiali
gine yaz1lan bir tahriratta pana-

Ytra i•tirak edecek firmalarm et
ya ve sairesinden yiizde elli nis-

betinde tenzilat ~apuacag1 bildi
rilmivtir. 

Tavuk istasyonlannm teftili 
lzmir vilayeti baytar miidurii 

Adil bey Bergamaya gitmi§tir. 
Bergama kazasanan bUtun nabiye 
ve koylerinde iyi cins tavuk yeti,. 
tirmek t~m tavuk istasyonlart 
a~1lmt~ltr. Adil bey bu istasyon
lann vuiyetlerini tetkik etmi~ ve 
cins bogalardan yeti~en yavrular& 
gormii~tUr. 

I 
I 

~L 

HergUn blr ata aOzU; 

Berutta komunist 
beyannameleri 
Y iizlerce komiinist 

tevkif olundu 
Beyrut 25 - Rusya ile Fransa 

arasmda yaptlan son ticari itilaf 
iizerine ilk defa olarak Sovyet 

bayragtm tafty~n bir gemi evvel· 
ki giin Beyrut limanma gelmittir. 

Geminin Beyrut limanma gi..,. 
mesi Beyrut komii.nistlerini fa· 
aliyete ge~irmif ve yeniden bir 

~ok beyannameler dagtblarak 

halk isyana tetvik edilrei~.tir. Em
niyeti umumiye dairesi derhal 

ehemmiyetli tedbirler almtt ve 

Sovyet vapurunun miirettebatm· 
dan hi~ kimsenin karaya ~tkma
sma miisaade etmedigi gibi va· 
puru stkt bir kontrol altma alarak 

hi~ kimse.nin girmesine de mey
dan vermemittir. Bir ~ok ermeni 

komunistler tevkif edilmi,tir. 

Bir ~ok evlerde ara~hrma ya
ptlmt~ ve evindc beyanname bu
lunan uzaktan ve yakmdan ali
kah olan yi.izlerce ki~i tcvkif edil
mir.tir. 

Haydut Dillinger 
Amerikada bir bankayt 

daha soydu 

Sautbent (Amerika) - «Bir 
numarah halk dii,mant» Dillin
ger, bir bankay1 soyup 20,000 do
lart birlikte altp gotii.ren bet hay'
dutla polis arasmda silah teati 
edildigi strada, zabtta memurlart 
tarafmdan tethis edilmittir. 

Polislerden bir kiti olmii,, dort 
ki'i yaralanmttbr. Dillingerin de 
yaralanmt~ oldugu zannediliyor. 

Ecnebi parasite a\acaklar 
meselesi 

Var~ova 1 (A.A.) - Ecnebi 
parasile olacak alacaklar hakkmda 
bir kararname ne~redilecegi yara 
resmi olarak bildirilmektedir. 
Karara gore, bu alacaklara ait 
huktim, bu para hangi memlekete 
ait ise o memleket kanununuo 
imkan verecegi nisbet dahiliode 
tanmacakhr. 

Almanyada ekmek meselesi 
Berlin 1 ( A. A. ) - Kabine 

Alman milletinin ekmek ihtiyacma 
temin eden ve koyliinun mabsu
liinii makul iiatle satttrmaga matuf 
olan kanunu tasvip etmi~tir. 

Kanun 1 temmuzdan itibaren 
meriyete girecektir. 

Lehistan deniz bayram1 
Var~ova 1 ( A. A. ) - Reisi· 

cumbur, deniz bayrama mUnase· 
betile g~n~ligin tezahUratanda 
hazar bulunmak Uzere Gdynia'ya 
gitmittir. 

lzmirde kayrtsrz nUfus 
lzmir koylerinde timdiye kadar 

3788 kayatstz dogum ve 1009 
kayllstz evlenme tesbit edilmi~; 
bunlann niifusa tes~illeri yapal· 
mt~hr. 

GtJ NtJ N M ESELELERJ 

Ticaret borsas2 
Ticaret borsast varidati azalmakta• 

drr. Esasen bir ka~ senedenberi borsa• 
ya tabi maddeler iizerindoki fiat clii~· 

kiinliigii, borsamn gelirini azaltrm~h. 0 
zaman idare heyeti, biit~e a~gma knr~i. 
artzi c;;areler aramt~. ticaret odasmdan 

bor~ para almt~h. fakat ticaret odast 
va.ridatl da azal~tgt i~in, borsaya yar· 
dtm edemiyecck bir hale gelmi~tir. ,. 

lki s~ne evvel, borsada biitt;;e ac;;tgina 
~are olmak i.izere evvela 
,efJigi ilga cd.ilmi?, sonra 
ve istihbarnt gibi fuzuli 

masraflar kaldmlmt~hr. 
Fakat bii.tiin bu ~edbirler 

Hiboratuvar 

da n~riyat 
e.ddedilen 

biitt;;e a~i-
gmt htpa.tmaga kafi gelmemit~tir. ~iin· 
kii borsada ht:m muamele azalmt~. hem 
de muamelesi azalan mallann fiatleri 
de dii~miit~tiir. Borsanm varidat mem~ 
bat, borsa muamelelerinden b;nde iki 
almaktu. idare heyeti binde i.kiyi, bin· 

de iic;e c;tkannak i~in c;nh~maktadtr. Fa
kat bu knran, ticaret odasmtn tasclik 
etmesi laztmdtr. Oda jdnre heyeti henuz 
fikrini beyan etmemi~tir. 

Esa.•mn borsamn bu karan da piya~ 

sada jyj karttlanmamt!jhr. ~iinkii fiat 
diit~kiinliigii hem borsanm, hem .de ti· 

carethanelerin ~~"lirini nznltmt~hr. Bir 
<;ok biiyuk ticarct cvlcri, ma.sraflan~ 

m haddi asgariye indirmit~lerdi r. Bu va~ 
ziyet kar~tsmda, bu mii~~eselerin bor~ 

saya daha fazla iicret ' ermesi agtr bir 
jt~tir. 

Pek tabii olarak bu miiesseseler, 

ma~raflannt gene miistnhsil ki.itleden ~·· 
k_armaga ~~~~cakl rdtr. 

E:.ascn borsaya tabi hazi maddele· 

rin masraflan artmt~hr. Mesela: Buz· 
haneler tarifelerini artttrdtklnn it;;in, pey· 
niT daha pahalt bir iicretle muhafaza 

edilmektedir. Bu sefer de peynir liic-
canndan fazla bir borsa iicre· 
ti a!tntrsa fiat daha ziyade 
pnha!hln~aca'kttr. ~ehrimizde pek 
ucuza gelen ve koyli.iniin elinden 

bedavaya yakm bir fiatle alman b" 
mallar. bu fuzuli masr1flar lle pahala· 
la~tyor. 

Borsa kadrosunu yat~ tmak, buzhane~ 
lerde <!aha fazla bir kar temin etmek 

i~in agtr tarifeler yapmaktadtrlar. 
Bu vaziyet memleketin iktisadiyah· 

na da uygun degildir. lktisat veldlleti, 
~ohirlerdeki resmi veya yan resmi mii~ 

esscselerin, neticede miistahsili zarara 
ujjratacak ~ekilde tarifelcr yapmasma 
mani olmaltdtr. 

Borsa ve sogukha\·a <leposu gibi, fiat· 

leri tazyi.k eden mi.ic:sseseler yeni iktisa
di ~artlara gore kadrolanm ve mas

raflannt indirmelidirler. 

•• 
u~ soyguncu 

Haydutlann huviyeti 
anla~Jldt, kendileri 

tevkif edildiler 

Tire kazasmm Gokcen nahiye

sine baglt Kahrat yolu ii.zerinde 

iki giin evvel bir soya-un vakast 

olmuttur. 

Sabaha karf.l yol uzerindeki ktr 

kahvesine giden u~ ailahlt baydut, 

kahvede yatan u~ yolcunun para

lartm, saatlerini zorla ve tehditle 

alarak ka~mt.lardtr. 

Tire jandarma boliik kuman

danhgt tarafmdan yaptlan esash 

takip neticesinde haydutlar yaka

lanmtf ve adliyeye verilmittir. 

Soyguncular, Tirenin Portelli 

koyiinden Osman, Ibrahim ve Ha

sandtr. Muhakemelerine yakmda 

ba,Ianacakttr. 

·KlJYLERDE TETKIKLER r 

Ah~tlar kOyiinde diigiin 
ve davetler nastl yapdtr? 

Bolu '(Hususi) - Ah~tlar kO
yii. olan Mengende ni,an mera· 
siminden sonra diiiunler u §e

kilde baslar! 
Oglan' taraft, ktz i~in tedarik 

ettigi etyalart sandtklara koyar. 
Bir de yatak denk ederek «yok
luk» giiniine baztrlantr. 

Yokluk, giivey tarafmdan gelin 
hantma gonderilecek etyalarln 
ad1d1r. (Boyle bir isim intihab1 
belki de bir tevazu eseridir). Bu 
etyalartn merasimle oglan evine 
nakledilecegi zamana da «yokluk 
gunii.» denir. Y okluk giinii, koyiin 
delikanh ve gen~ ktzlart, oglan 
tarafmm bazt ihtiyarlarJ, at us
tunde, .yoklukla beraber gider
ler. Koy dugiinlerinde ~ok muhim 
bir mevkii olan davullar en one 
ge~irilir... Sonra, yoklugu ta111· 
yan araba ve atlar gelir ... Daha 
sonra, diger athlar stra ile yola 
diiziiliirler. 

Ktz evine varmc1ya kadar ha
vaya silah attltr, turkiiler soyle
nir, davullarla fastUar yaptltr. 
Y okluk ktz evine teslim edilir 
edilmez herkese ~erbetler dagth· 
hr. Bu merasimden maksat, hem 
yoklugu getirmek, hem de diigii
nun batladtgmt ktz evine resmen 
bildirmektir. 

Ktz evi sandtklari a~ar, fakat 
i~lerinden yalmz elbise, cihaz de· 
gil, bir ~ok ta ekmek ~tkar. Bu ek
mekler biitiin komtu ve akrabala
ra daittthr, ki bunlar bizim bildi
gimiz zarif diigun davetiyeleri 
yerini tutarlar. 0 ilin tevzi edi
len davetiyeler kadmlartn «kma» 
merasimine ait say11lr. Ayni za· 
manda oglan taraf1 da ekmekten 
davetiyelerle istedigi11i «duvak» 
merasimine ~agmr. 

Salt giinu ak~am1, ortahk ka
rardlktan aonra gelen davullarla 
o gece bir meydanhkta davetliler 
eglendirilir. Milli oyunlar oynantr 
ve hi~ durmadan havaya silahlar 
atthr. Mevsim miisait degiltJe, ei-
lenti biiyiik bir evd& yapthr. 
~artamba giinu aktamtna yal

ntz gen~ler davet edildiginden 
onlarm eglentisi daha ne~eli ge
~er.. Delikanh turkiileri, oyunlar 
biribirini takip eder. Sabaha ka
dar davullarla fastl yaptltr. Ayni 
gece, ktz evine davetli olan ka
dtnlar bir ar.aya toplanarak «kt· 
na» merasimi yaparlar. Bu me
rasimde gelin ihamm yiiksek bir 
yere oturtulur ... Yiizunde ktrmtzt 
duvak ve iistiinde dalh elbiseler 
vardtr. 

<(Ktna evi» denilen bu toplantt 
yerinde kadmlar iki,er ikiter kal
karak agtr hareketlerle oynarlar. 
Oyun esnaamda soylenen turkii
ler aiu ve uzun tekerlemelerdir. 
Musiki olarak tef, zilli mata ve 
dumbelek bulunur. Her oyntyan, 
bunlart ~alan kadmlarm online 
(40) para kadar bir fey atar. 
Oyun fash bitince, ilihi ve ,arkt 
bilenler gelinin etraftnt alarak 
eline kma yakarlarken bir agtz
dan ~unu soylcler: 

Bu gece ktzlmm ktnnst ..• 
Bastnda mumlar yana .•• 
Ha".,i bu ktztn a.nast? .. 

Ktzun kman kutlu olsun .• • 
Bunda dirligin tath olsun ••• 

Kutmt bindirirler nun iyisine ••• 
Cekerler yolun ktytsma .•• 
{:agmn gelsin dayiStna ..• 
Ktztm kman a! olsun ... 
Bunda dirligin bol olsun. 

Kaztm kman al olsun ..• 
Hem diigiiniin hal olsun. 

Dagdan k~rler m~eyi ••• 
I-I ani bu k1zm do~egi) ..• 

Dagdan keserler giirgeni .•• 
IHan.i bu ktzlmm yorgam} ••• 

Dagdan keserler ardt£1 ••• 
Hani bu gel in hnntmm sagdtct ?" .. 
Ktztm kman kutlu olsun ..• 
Hem diigiinlln tath olsun. • 
Bu gibi tiirkiiler soylenirken 

gelinin ellerine ve ayaklarana kt· 
na yakmak ifi de bitmit olur. Mi· 
safirler gittikten sonra kma yakt• 
lan yerleri ayrt ayrt sanlan gelin, 
yatagana yatmhr ve ktnalarm 1yi 
tutmasmt temin maksadile gelin 
hantm ellerini yorgamn dt,mda 
tutar, hi~ bir yere temas ettirme
mek i~in bii.tiin gayretini sarfe
der. Ayaklan ic;in de hemen ayni 
takyidi gosteren zavallt o gece ra· 
hat~a uyuyamaz ... Biraz dalar gi
bi olur; fakat goziini.in onune kt
nast iyi ~1kmam1f ellerinin man
zarasl geliverirse gozleri falta.1 
gibi a~1ltr ... 

Ertesi sabah biitiin kom11ular 
gelinin yatag1 ba~ma toplamrlar •• 
El ve ayaklarmdaki be:z.ler yavat 
yavaf ~oziiliir. Kma konulan yer· 
lerde renk ve ~ekil istenildigi gi
bi ~1kmt~sa gelinin keyfine diye
cek yoktur. Aksi takdirde zavalh
nm gozleri dolar, Karadenizde 
gemileri batmtf gibi kara diifiiD· 
celer i~inde kahr. Eh kolay degil 
bu ... Zavalhya ancak omriinde 
bir kere bu kadar siislenebilmcli 
nasip olmu~tur. Bu da istedigi gi· 
bi olmazsa teessur duymamak ka· 
bil degildir. 

Bilhassa kana ne fekil ~tktJysa; 
arbk biitiin diigiin esnasmda oyle 
gorunecektir. Bunu elden ~tkar
mak ve tekrar yapmak imkani 
yoktur. Biiyuk fehirlerde ya,tyan 
bir ~ok han1mlar1mtzm tuvaletle
rine her an hasrettikleri ihtimami 
gozoniine getirirsek Mengenli ge
linin teessiir halile istihza etme
memiz, bilakis onu yerden goie 
kadar haklt bulmamtz laztmdtr. 

I. Vasli 

Fransa yeni bir zuhh yaptlnyor 
Paris 1 (A.A.) - Mebusan 

meclisi, sene sonundan evvel, 
1934 bahri programt mucibince 
26,000 ton cesametinde bir ztrh
h, bir distroyer, iki deniz alh ge
misinin denize indirilmelerini 120 
reye kar't 425 rey ile tasvip et·. 
mi,tir. 

ltalyan bUtGesindeki a~tk 
Roma 1 (A.A.) - Biit~enin 

2,900 milyonluk ac;tgmt kapatmak 
maksadile 397 milyon liret kty· 
metinde hazine bonosunun teda
vule ~·kartlmast kabine tarafm
dan tasvip olunmu,tur. 

Falk Sabri 

BAYVA:NLAB 
ALEMI 

BO} Ilk k1tada 280 sahife · 350 re::;lm I 
" renkh lavha • 8 metin llarici tablo 

Bu meraklt, e(;lencel! kitab1 okudunuz mu? 

:Ftyeti: 
Heryerd 150 

kuru~tur. 

Ta~ra ir.in po~ 

ncreti lmmaz. 

Tevzi ve satl~ merkezi yalmz: 

AK$AM KITAPHANESI 

121, Ankara caddes, 1 tanbul 

• 



Sahife 6 

Ge~enlerde Beyoglu 
caddesini altiist eden 
tilkiyi bir ,ocuk giirdii 
fJe sordu. 

- Baba, bu tilki 
degil rr.i? 

Evet yavrum. 
- Tilkiler her sene 

kiirk degi;-' ' ~~~ 
iiyle mi? 

AK~AM 

- Btye/endi, sozu 
uzntmayayzm. Ben kz
zznzzla evlenmek isti
gorum. 

- Kabul. Yalnzz kz
zzmm. evlenirken giiz 
bin lirasz o/malzdzr. 
Ben on bin lira veri
gorum. 

- Geriye doksan bin 
kalzyor. 

2 Temmuz 1934 

-·· 

~ 

Hayatta, bfitiin mesele, delebiJmek· 
tedirl 

- Evet yavrum. 
amma sus annen duy-
masml · 

- Kaplan agzm1 gorduguni.iz 

gibi bu kadar a~b! .• 

- Bu paragz da da
madzm muhakkak ver
melidir. Ba~ka diirlu 
kzzLmla evlenemezl 

- lnsan ~tplaklardan birile evlenine, 
~ocugu boyle oluyorl 

I Saadet \ 
Gi.izel bir kofk yapbrd1 ve ka

}jlsma fU yaftay1 asb: 

Cidden mesut oldugunu is

bat edene bu ko,ki.i hediye ede

cegim.>} 

Bir ka~ gi.in sonra kap1 ~almd1. 
Biri geldi~ 

- Kotki.in sahibini gormek 
istiyorum, 

Benim. 

Vadiniz i.izerine bu kotkii 
bana hediye ediniz, ~i.inki.i ben 

hayatta tamamile rnesut bir ada-

- Y alan $oyli.iyorsunuz, dedi. 

Eger hayatta tamamile mesut ol

&aydtmz, bu kofke sahip olmak 
istemezdiniz! .• 

HAY ALi IHTIY AR KIZ 

Ve ~1plak atk heykeli 

K1sa boy 
Avusturya hatvekili M. Doll

fuss ~ok k1sa boyludur. Ti.irkcesi: 
ciicedir. 

Bir sabah oglu kalkmtf ve bat
lamlf ki.ifi.ir etmege. 

- Ne oluyorsun? 

- Daha ne olay1m, babam be-
nim pantolonumu giyip gitmit! 

Erkek - Senin kibma vara
mam sevgiliml 

.,--~--~--~~~~~~~~~~~----~~~~~--~~~ 
BU BIR ~EY . DE GiL ... 

Eger srz, oilundan bahae
den, oglunun niiktelerini soy
liyen, yalnrz ~en say/alar mu

harriridir sanryoraanrz alda-
nryorsunuz. Bir r..ok babalar 
r;e bir (]Ok analar, (]Ocuklarr
nrn, pek tabii olarak ana, ba
ba deyi~lerini ballandrra bal-

::~ landrra anlatrrlar ... 

\. l;te d~n, Kadrk=y r;:p:run-

SOT<;ODE 
Beyefendi girdi, ev

·velu camekuna baktz. 
Siitlerin, yogurt/ann, 
yumurtalarm iistiin
deki ya/talan okudu. 

Sonra oturdu: 
- lki ra/adan gu

murta istuim. 
Yumurtalan fJerdi

ler. Beye/endi k1rdz. 
Bir ka~zk aldz, hay
/r.zrdz : 
- Bu rezalettir. Bu 

gumurtalar kokmu~. 
Halbuki ii s t ii n de 
giinliik yumurta dige 
gazdt. Halkz aldatz
gorsunuz. 

da, iki beyin konufluklmrna 
kulak . verdim. Cocuklarrndan 

· bahsediyorlardr. Biri dedi ki: 
- Benim oglanr gorme azi

zim. Heniiz bef yaftnda. Mek
tebe gitmiyor amma, okuyor, 
yazryor, biiyiik adam gibi he
sap biliyor• 

6teki omuz silkti: 
- Bu bir ~ey degil azizim. 

Benim ii~ aylrk bir oglum r;ar, 
oyle zeki, oyle zeki ki, i,leri
min iyi gitmediiini, para81Z 
aldrgrmr,illas elmek iizere ol
dugumu anlryor. 

- lmkiinr yok... Bunlart 
anladrgtnr sen nereden anla-

LOKANTADA 
Beye/endi oturdu. 

Evvela bir et gedi, 
son r a zegtingaglr 
patlican dolmasr ile 
salata istedi. 

lstedigini getirdi
ler. 

Bey, dolmadan b ir 
gedi, giiziinii ek#tti, 
garsona i~aret etti. 

Garson bege/endi
nin ganma geldi: 

- Bugurunuz e/en
dim, emriniz ? .. 

- Patlican dol
mas• berbat.. Ejer 
salata da agm gag
dan gaprldise, hera-

- Hayrr e/endim, 
giinliik diyoruz am
rna, hangi giinliik ol
dugunu yazm1goruzl Siz pantalonu dUmdUz bi~iniz, ben kendim ~arpabrJm. 

her bir de kandil 
getiriniz 1 ... 

llizmmet9i I I 
- Ktztm, iyi hot amma, aen +- Oh ! 

~ok kap1 dolatmtf&ln, - -------+-
- Merak etmeyiniz hantmefen- N 1 R bek ? K"""''"'D• 

d. h' b' k d k d"l' • - aat 11n e a.... "" ... 1' 1~ tr a pi an en 1 lglln- dan memnun musun? 
den ~Ikmad1m. Eier kogmatsa-
mz gitmem ... 

- Tayyareci aevgilisine rande
vu veriyor ..• 

Bazt heveskiir 1airler var• 
Jrr. lnsana yazdrklara kotii 1i· 
irleri okurlar. Bunlar lnMJ ol· 
duiu irin, kolay dinlenir. Baz"i 
hiktiye muharrirleri varclar. 
lnaana yazdrklari kOtii hikti
yeleri okurlar. Banlar 'Ja pei 

l
, .. uzun Jegildir~ Dif .aktltp 'din• 

Ienir. Fakat bazi roman Vfl 

- (;ok memnunum. Kocam 
~ok iyi adam,i~ki kullanmtyor, ku-
mar oynamtyor, sigara hemen he-
men i~miyor. 

- T alihin varmtf Rebeka, be
nim siga.,a, dumanma hi~ taham
miiliim yoktur. Halbuki kocam, 
gi.inde iki paket sigara i~iyor. 

- Benimki, yalntz, iyi yemek 
yedikten aonra bir sigara i~er ... 

0~ aenelik evliyiz, evlendik evle
neli a!}cak i.i~ sigara i~ti! 

Birahanede 
- Ne alacaksmaz efendim? 
- Eier bu korander devam 

ederse aoguk alacagtm l 

KOLAYI 'JAR ... 
tiyatro muharrirleri vard•r ••• 
lfl_e onlar leliikettir. 

Biri beni yakaltidt: 

- Be, perdeli~ bir ~iyatro 

Y!Jidtm, 'dinle Jidi. 

~man Allah!... Dort ,u
'Jeyi 'Jinlcidim amma, ne hale 

geldiiimi ben bilirim... 'dor• 

Balap 
Kar1 koca Avrupadan dopdii

ler. 
- Nerelere gittiniz? 
- Bilmem, biletleri bep kocam 

aida! 

- Bahn mubiti bu kii~iik san
Cialla ge~tim ... 

- E, sonra? .. 

'diincii perdenin sonunda mii

fl!lil durdu: 

- BeJinci perdede kahra
tnanimin olme•i laztm. F akat 
llftll oldiireceiimi bilmiyo

~m. 

- Kolayi var .•• $u dort per
'Cieyi ona okuyuver! 

I Tarifler I 
Bir memur, iti oJm1yan bir iD

sandtr. 
lki memur avans iatiyen iki 

insand1r. 
0~ memur, zammt maat talep 

eden memurlarm mumessilidir. 
'lo:t.¥-

Bir tramvay bir sarda1ya kutu
sudur. 

lki tramvay bir sardalya fa~i
stdir. 
0~ tramvay, bir sardalya fal). 

rikaud1r. 
:(.:(.:,\ 

Ktsa pantolonlu biri futbolcii.

di.ir. 
lki ktsa pantolonlu Eutbol ma;. 

~1d1r. 
0~ 1i1aa pantolonlu, bir futbol 

dovi.iaiidi.ir. . 
ALMANYADA 

Beden terbiyesi 

ldare 
Salamon egleniyor: 
- Ben kahveye gittigim za. 

man, yalmz gitmem, muhakkak 
kar1m1 da beraber goti.iri.irum. 

- Neye? 
- idarelt oluyor. Bir kahve ge-

tirtiyoruz, ben kahvesini i~iyo

rum, kanm telvesini yiyor! 

- Ben, okudugum kitabm i~in
de kayboluruml 



~arda~fiirstin opereti 
Almanyada filme ~ekildi 

Filim, operetten 
~ok giizel 

~ok farkiidir, i~inde 
sahneler vard1r 

Y az mevsimi ainema filimleri 
i~in hazuhk zamamd1r. Biiyiik 
filimler bu mevsim esnasmda ha
zulamr ve k•tm halka gosterilir. 
Bunun aebebi yazm hava teraiti
nin filim ~evirmege ~ok miiaait 
olmastdir. 

Her filimin miihim bir k1smt 
atiidyo haricinde ~evrilir. Bu aab
neleri ~evirmek i~in havantn a~1k 
ve giinetli olma~• lizimdtr. K1· 
fiD havalar ekseriyetle bulutlu 
ve yagmurludur. Bu havalarda 
filim ~evirmege imkin yoktur. 
Hava a~1k oba bile uzun miiddet 
lm tarzda devam etmez. Bu yiiz
dcn s1lc: stk iti tatil etmek liz•m 
celir. 

t,te bu sebeple yazm sinema 
a1t istleri k1~tan fazla ~ah,trlar, 
yeni filimleri haz~rlamak i~in ug
ra~.tlar. 

Almanyada yaz mi.inasebetile 
biiyiik bir filim faaliyeti vardtr. 
Gelecek mevsime bir ~ok filim
Jcr haztrlantyor. Bunl~:ll'dan bir 
~tsmma heniiz yeni batlanmttbr. 
Bir ktsnu ~evrilmektedir, bir kt· 
mt da tamam1anmttbr. 

Tamamlanan filimlerden biri 
de ~ardatfiistindir . .. Bu 
me,hur opereti memleketi
mizde bilmiyen yok gibidir. 
Umumi harp esnasmda lstanbu
la gelen Viyana operet kumpan
yast bu piyesi belki yiiz defadan 
fazla oynamif.tl. Harpten sonra · 
gelen kumpanyalar da Caradt· 
fiirstini bir ~ok defalar oynadi· 
lar. 

Operet Tiirk~eye ~evrildi ve 
Tiirk~esi de fstanbulda, diier te· 
hirlerde bir ~ok defalar oynanch. 

Bazt memleketlerde bazt ope
retlere kartt halkm biiyiik bir 
zaaf• vard1r. Meseli lngilizler 
(La veuve Joyeuse) ~en dul ka· 
dm operetini diier biitiin Viya
na operetlerine terdh ederler. Bu 
operetin bestekin mqhur (Le
bar) ~n dul kadmdan sonra on-

~ardattOntln fllmlnden lkl aahne: Yukar1da Martha Ezgerth 
lie Hana SohOker, atallda 11attnaj ve kif aporu 

dan giizel bir ~ok operetler bea
teledi, dijer Viyanab beatekir-
.lar bir ~ok o~tl.er yapblar. Aft. 
dan otuz aeneden fazla zamaD 

ge~i. Fakat lngiliz~rin ($en dul 

kad1n) a olan zaaflan bir tiirlii 

ge~medi. Bu operet hili fngilte
rede temail ediliyor. 

Bizim memleketimizde de Car-

data olan raibet, lngilizlerin ~n 
dul . kadma olan raibetlerine ben
zer. Yiizlerce defa oynanan bu 
operete hili raibet vardtr ve 
her gelen operet kumpanyas1 mu
hakkak bu opereti bir ka~ defa 
oynar. 

Cardapiirstin, yahut kiaaca 
Cardat•n mevzuunu hep biliriz: 
Kibar bir aileye mensup bir za
bit bir bar k1zile sevitiyor, evlen
mek istiyorlar. F akat ktz asil ol
madJgi i~in babalan buna raz1 
o)muyor. Bunun iizerine ktz za· 
bitin asil bir arkadatile evleni· 
yor. Fakat bu izdiva~ li.fzidir. 

Hemen aynhyorlar. Bu defa ka
dm kontea oldugu i~in baba oi· 
lile izdiva~larma mani olmtyor. 

Bu mevzu etraf1ndaki eglence
li aahneleri, tath musikiyi habr
lanz. 

Operet filime ahntrken ~ok de
iitiklik yaptlmtttlr. Bunun i~in 
mevzu ayni mevzu olmakla hera
her filim, aahnedeki Cardattan 
biiabiitiin batkadtr. Filim i~in 
atiidyo i~inde genit bir buz golii 
yapilmttbr. Burada kit aporu ve 
patinaj sahneleri var&br. 

Bundan batka ~ok giizel man
zaralar mevcuttur. 

~ardatflratln fllmlnden dlter blr aahne 

Filim 'Almanca ve Fransizca 
olanak ~evrilmittir. Almancasmi 
NnfJD ydd1z Martlia E1certli i~ 

Eski1ehir mektuplarr 

Kuru ziraat hakktnda 
kOyliiler tenvir ediliyor 
Halkevi koyciiliik §ubesinin faideli 

bir te§ebbiisii 
Eakifehir 27 

(Husuai), 
$ehrimiz Halk· 
evinin bUtiin fU• 
beleri, kendi sa
haJartnda, ~ok ' 
biiyiik muvaffa-

kiyetlerle, ~lat· 
maktad1rlar. Bu 
meyanda koycii· 
~r tube.ini en 
batta aaymak ve 
faaliyetini tak· 
Clirle anmak li· 
z1mdu. Koylere 
cyaptJ.klan umu-

mi aezlntilerde; 
koylii kardetle-
rimize, ink•libJ
m•z bakk1nda 
fikirler verme
ie ~ahtan, ve 
lbu gayelerinde 
muvaffak olali 
kutiiphane ve ... _ ... 

netriyat tubesile Yukanda Eskltehlrde Dray j:armlng tecrDbe 
koyciiler tubesi lstasyonunda ~lft;llere maklnelerle izahat 
f.aaliyet aahalart· verlllrken, atat•da kuru zlraat anlat1hrken 
Dl gittik~e genitletmekte ve ken• dan, merakla tetkik edilmittir. Bu 
dilerine ayr1, ayr1 aahalar ara· miiessesenin ge~en seneler ~if~iye 
maktad1rlar. dag1tbgt 1slah edilmit tohumlar-

Koyciiler fUDesinin sah giinii dan, bu sene ~ok iyi ve guzel ne-
Dray farming denilen kuru ziraat ticeler elde edilmittir. 
lecriibe istasyonuna yaptii• ge- Sah giinii biitiin crif~ilerimiz bu. 
2intide her huausta ~ok iyi neti- nu, memnuniyetle soylemekte ve 
celer vermittir. Bu tubenin reisi tetekkiir etmekte idiler. 
Ali Numan bey, a.yni zamanda Miiessese Eskitehirde enginar 

Dray farming tecriibe istasyonu· ve ~ilek te yeti~ebilecegini isbat 
nun miidiiriidur. Kendisi ~ht-
inaktan yilmaz, bir kuru ziraat 
miitehauiatdlr. 

Sah giinkii gezintiye iki yiiz 
~if~i ittirak etmittir. t.>gleden son
ra hususi otomobil ve otobiislerle, 
Dray farming tecriibe istasy'onuna 
gidilmit ve bu miiessesenin bilfiil 
meydana getirdigi eserler pek ya· 
kmdan goriilmiittiir. Dray farming 

tecriibe istasyonunun yap-
tJit tecrubeter, ~if~ilerin 

nazar1 dikkatini celbetmit 
ye orta Anadolu yaylast zi· 

raatinde, dray farming usulle
rine gore mahsul yetittirmenin ne 
kadar faydah oldugu bu suretle bir 
kere daha isbat edilmittir. 

Eski~hir civarmda ilk basad I; 
Clray farming usullerine riayetle 
hazirlanm•• olan bu tarlalarda ya .. 
ptlacak ve senenin ilk mahsulii 

· bu hafta merasimle borsaya ge
tirilecektir. fstasyonun kuruda 
yetittirdiii pancarlarda fevkali

~e giizeldrir. Eger ~if~ilerimiz pan· 
car zeriyahn1 bu miiessesenin ~a· 
l•ttii• tekilde yeti,tirmege mu-

etmittir. Cileklerin son mahsulii~ 
den misafirlere ikram edilmis ve 

~ilek yetittirme hakkmda da rna• 
lumat veri1mittir. 

Sazova tohum 1slah istasyonu il~ 
Dray farmina tecriibe istasyonu 
tarlalarmda elde edilen yonca zi· 
raati de Eslci,ehir muhitinde pek 

giizel yoaca yeti~ebilecegini go~ 
termektedir. 

Gezinti, tarlalar i~erisinde 

dort "Saat devam etmit ve ~if~ile
rimize ~ok giizel bilgiler ogretil
mittir. Ali Numan beyin verdigi 

izahat ~if~ilerimiz tarafmdan dilt. 
katie dinlellmittir. · 

~if~ilet'imiz, bu f.aydah gezin
tiden donerken ~ok memnundula .. 
Hepsi; gortliikleri ve ogrendiklel) 
yeniliklerden dolay1 koyciiler fU• 

besi izalartna ayn ayr1 tetekkiir 
ediyorlardJ. 

Koyciiler ,uhesi bu sahada faa
liyetine devam edecek ve kuru zil. 
raat usulii hakkmda uzak koyli.ile
rimize malumat vermege ~ahta· 
caktu. - Kemal 

~affak olursa elde edecekleri ne- Afyon fiatleri 
ticenin ~ok iyi ve iimidin fevkin- Uyuflurucu maddeJer inhisara 
~e ola~agma tiiphe yoktur. lzmir tubeai temmuz ay1 ortala· 

Tohum ulah istasyonunun mub.. r1nda Izmir piyasasmdan afyon 
telif bugday niimuneleri ve yeni miibayaabna bathyacakbr. Yuk· 
~titler elde etmek i~in kullamlan sek morfmli afyon fiatleri ~imdi· 
malzemeler; ~if~ilerimi£: tarafm- lik 785-960 kuru~ arasmdad1r. 

- IIWI..-tUIWIH-IIIIIHHMII .................. IIJ""II ......... IIRIIIII,_UIIJI.IHIIIIIIIIIJU-·-

HanS Sohuker ve Paul Kemp oy- muvaffak olmuttur. Bu suretle 
ntyorlar. Martha Eggerth giizel ortaya giizel bir filim ~Jkmltbr. 

aesi ve aevimli halile ~ok muvaf- ~ardat Almanya ve F ransada 
fak olmuttur. Diger artistler de eylul iptidalarmda gosterilecek-
rollerini pek iyi yapm•tlardtr. tir. fstanbulda da ktt iptidalariD• 

Franstzca niishaamda baf. ka- da gosterilmesi muhteme)dir. Ta· 
am roliinii Meg Lemonier yap- bii iimit ve temenni ettigimiz gibi 
maktad1r. Bir ~ok filimlerde aey- belediye ile sinemaciiar anlatJr ve 
l'~ttigimiz bu sevimli artist te ~ok ainemalar acr1hna •.• 

• 



F utbolcu pazar1 
Bir lngiliz futbolcusu 685,000 

,.. franga sat1ld1 

Her mevafm sonunda saftta ~·kan lnglllz profesyonel 
futbolculannln blr ma~ 

lngilterede J.ii ma~lar1 niha· Fede~~asyonun kabul oderek 
yetlenince futbolcu pazarmui ilan ettiii oyuncularm talipleri de 
faaliyeti bathyor. Bu mevsim in· futbol heyetine haber vererek 
giliz futbolciilerinin sabhga ~tka· pazara ~1kar1lmit futbolcular1 
rlldtklan mevsimdir. sahn ahyorlar. 

lngiliz futbolciilerinin pazara $imdiye kadar lngiltereden 
~t.kmalarmJ, tarihe kantmi~ esir batka bir yerde tesadiif edilmi· 
pazarlarma benz.etmemeli... In· Y~n fU futbolcii pazarmm sene• 
gilizler futbolcii pazarlarmda yal- lerdcnberi pek muazzam bir te· 
n1z oyuntarm1 aahyorlar. ingilte- kilde itlemit olmast, sahf usulii· 
redeki futbolcii ah, veri,inin esa· nun iyi bulunmut olduguna deli.· 
sa foyledir: let eder. 

Bir kliipteki kuntratlarmm ingiltere futbolciilerinin salt! 
miiddeti biten lngiliz futbolciileri pazarlarmm a~Ildagmdanberi bii-
ba,ka bir kliip tarafmdan aim· yiik fiatlerle bir ~ok oyuncu al· 

rna rekorunu Arsenal kliibii ktr· mak istendiii vakit evvela pazar-
m•tb. lngilterenin en kuvvetli hk kesiliyor. Fiat kesmede yalntz 
k~i.iplerinden biri olan Arsenalin 

sahlacak oyuncu ile mii,teri olan 
kl .. hh 1 b 1 ge~ende olen antrenorii mister up mUJ'a as ar1 u unmuyor. 

<;apman gozii pek bir ahc1 idi. 0 
Oyuncunun evvelce mensup old~ olcH.ikten sonra yerine gelen an· 
gu kliibiin murahhas1 da pazar• 

trenor iki oyuncu sahn ald1. Fa
ltkta ha:ztr oluyor. Esasen para· kat fiatleri pek yiiksek deiildi. 
y1 alan, sahf muamelesinde, sah· 

Bu son haftamn aahf rekorunu 
c1 mevkiinde olan oyuncudan zi· 

Newcastle United kliibii kud1. 
~ade kliiptiir. 

Britanyanm en iyi merkez mua· 
~iinkii, mutablk kalman para- vinlerinden olan T. Leach ismin-

mn hepsini oyuncu almaz. Satif deki oyuncuyu eski kliibii olan 
Hatinin yiizdesi futbolciiye veri- Sheffield W ednesdaydan almak 
lir, diger ktsml satan kliibe kah· i~in Neweastlenin verdigi para 
yor. Paramo futbolciiye verilen tam 9,000 lngiliz lirastdtr. Bu 
miktan da o oyuncunun ~tkhgl mikta.r franga ~evrilirse 685,000 
kliipteki hizmet senelerile ol~ii- franga ~tktyor. 

liiyor. Hizmet ne kadar fazla olur- Bir oyuncu i~in bu kadar mii· 
sa futbolcii o kadar fazla yiizde him bir para verebilecek kliiple-
ahyor. Hahramda kaldtima gO- rio istinat ettikleri !ey, yalmz 
re oyuncunun ald1i1 miktar bet ma~larm hastlatad&r. 

senelik hizmetten 1onra yiizde el· Yalmz miisabaka has1lahna gii-
liye kadar ~1k1yor. venerek, binlerce franga oyun· 

iki kliip ve oyuncu arasmdaki cular satin alabilen bir ~ok kliibii 
pazarhk bitip mutabtk kahnmca, oldugu i~in lngiliz futbolii kaya 
oyuncuyu satacak olan kliip, ser· gibi yerinden saratlrotyor. 
bes oyuncular liatesini federaa- Biz profeayonelliii heniiz ka-
yona veriyor. Federasyon kuntrat- bul etmedik. Futbolciilerimiz be-
lan bitmit ve mensup oldugu dava ~httaklara halde, kliip biit-
kliiplerle bir ilitikleri kalmamif ~elerinin a~agm1 ma~larJmtzm ha· 
olan futbolciilerin lkliiplerinden stlatile kapiyamadigtmlzdan, her 
gelen listelerini tetkik ediyor. Ce- sene halo, miisamere, deniz gezin· 
JEah veya nizamnamece bir takm· tileri aibi feylerden medet umu· 
/tst t•lmiyanlarm isimlerini ilan · yoruz. 
~iyor. Spo.r idareciliginden ziyade, 

Yunanll Clm Londos 
dUnya famplyonu oldu 

Serbes giire~~i 
hur ~im Londos 
yonlugu iinvanmi 
kaybetmitti. 

Yunanh met· 
diinya. f&IDPi· 
iki sene evvel .. 

Yunanh 'ampiyon b·u sefer 
Nev Yorkta Jim Browning ile 
yaphg1 miithi~ bir giiretie ra
kibini yenerek tekrar diinya !jAM• 

piyonlugunu kazarum~ttr. 

,. ,Yunanh ile Amerikahntn mii· 
cadelesi tam bir saat on dakika 
siirmii,tiir. Londos galip geldigi 
saniyeye kadar biiyiik tehlikeler 
ge~irmittir. 

Yunanh tampiyona diinya ser· 
bes giiret J&mpiyonlugu unvanmt 
tekrar kazand1ran bu miisabaka· 
n1n Nev York giiret te,kilatl ta· 
raf1ndan muteber ~dedildigi 

resmen ilan edilmittir. 

Amerikada Nev York giire~ let· 
kilatmm niifuzu digerlerinden 
daha biiyiik vc daha genit oldugu 
i~in Yunanltntn bu seferki mu· 
:vaff akiyetile diinyaca kabul edil
mit bir cihan ,ampiyonu gibi gez· 
mesi miimkiin olacakhr. 

Merkezi Avrupa 
kupas1 ma~lar~ndan 
~ek tak1m1 Sparta ile Macar ta

ktml olan Hungaryanm merke:zi 
Avrupa kupast i~in yaphgl rna~ 
<:ek tak1mmm 5-2 galebesile ne
ticelenmittir. 

Fransadakl ermenller 
bir kiUp yapttlar 

Fr:ansada bulunan ermeni spor· 
cular1 terbiyei bedeniye miitehaa
Slst M. Malumyantn riyaaeti al
tmda bir tetekkiil viicuda getire· 
rek ~ahtmaga batlamiflard~r. Er· 
meni takammm yakmda ma~lara 
hatlamasl bekleniyor. 

Franstz boksorii gallp 
Diinya vuat siklet tampiyo

nu unvanmt ta•tyan Franstz 

boksorii Marsel Til ile italya~ 

Piazzantn ma~t Franstz boksorii· 
niin galebeseli neticelenmiJtir. 

Frans1z teniscilerinin Dmidi 
kalmad1 

Diinya tenis tampiyonlugunda 
Avusturalya taktmHe karttlatan 
Fransaz tampiyonlarmm hepsi ye
nilmittir. Bu auretle Fran11zlar 

diinya tenis tampiyonlugunda fer
di 1alibiyct elde etmek imkimn1 
kaybetmitlerdir. 

Fenerbah~eliferin ziyafeti 
Fcnerbah~e spor kuliibu riya· 

setindc.:n: Biitiin F enerbah~elileri 
bir araya toplaytp giizel ve ne§eli 
bir ak~am ge~irmek gayesile 
agustosun 17 nci cuma giinu ak
~am& saat 20 de F enerbah~edeki 
Belvli bab~esinde yalmz kulupte 
mukayyet bulunan azaya ve aile· 
lerine mabsus bir ak~am yemegi 
tertip edilmi~tir. 

i1tirak etmek istiyen azanan 
dave.tiyelerini almak iPt1 1 tem· 
muz 934 tarihinden itibaren ku· 
lUbe miiracaatleri rica olunur. 

UJUIIIIIIIUfltttUIIfiiUUIIIUIUIIUIHIIUIIIIIIIHIIIflllltllllltniUifUIItUtlftll 

otelcilik1 miisamerecilik bilgileri
le ha,anlabilen iflerden bizleri 
miistagni ktlabilecek on senelik 

bir faaliyet programmtn tatbi· 
kine batlandtgt giin1 bizim fut
bol de aaglam temeller iizerine 
kurulntaga batlanaca'khr •. 

EcrJ $elik 
# • 
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PATRON 
-~--~~ BOrhan Cahit 

- Hantmefendi, dedi, oyle ,o.. 
riiyorum ki batlangtcl olmad1gi 
gibi sonu olmas1 ihtimali ·de bu
lunmiyan bir miinakata i~inde

yiz. Ben zamani dar bir it adamt• 
y1m. Litife ile havai feylerle kay
bedecek vaktim yoktur. 'Anlat•h· 
yor ki siz yalmz kald1itntz za· 
manlar1 hot g~irmek istiyorsu· 
nuz. Batkalarmm hayattndan ve 
bakkmdan ~ahnan ftrsatlardan 
jstifade etmek belki size gore bir 
eglencedir. Fakat bu zevkinize it· 
tirak ettirmekte haksizsmtz. Mii· 
&aade ederseniz arhk gideyim. 

Ve ayaga kalkmaga davrandt. 
Seviye hammefendi gozlerini 

iizerine dikerek parmagtm kal
dirdJ. 

Bu harekette o kadar tesirli bir 
hakimiyet vard1 ki Suat Rahmi 
(sirk) te menajerin i,areti ile yu
mufayiveren azgm kaplanlar gibi 
yerine ~okiiverdi. 
Gen~ kadan derhal sekin, yu· 

mu,ak, ok,ayicl bir '\'aziyet ald1. 
Latif bir sesle: 

- Ha... Pardon, dedi. Biliyo
rum. Bet vapurile degil mi? Ta· 
mam. ~u halde ben sizi tam alb
da 1hlamurda, meydanda otomo· 
bille beklerim. Siz de rahat ra· 
hat yeti,irsiniz. 

Ve ~ok zarif bir tavJrla egile
rek ona yakmdan bakb: 

- Bunu si:zden rica edecegim. 
Teselliye muhta~ bir kadman ar· 
zusunu ktrmazsmtz degil mi? Bu 
gezinti size soyliyecegim 'eyleri 
rahat~a anlatabilmek i~in bana 
ftrsat verecektir. 

Suat Rahmi kendisini bu kadt· 
mn hususiyetine kadar siirukli
yen nezaket, terbiye ve hatta 
merhamet duygularmtn son ac
zini gosterecekti. ~iinkii gen~ 

kadm arbk ailihlarmt teslim et
mit ve onun tefkatille sJgmmt~tt. 

Yalmz son bir mukavemet gos
termek istedi: 

- lstidataizhgima, hatti. ce
haletime verin hammefendi. An· 
ltyamtyorum. Size ne tekilde bir 
menfaatim, iyiligim dokunabile
cek. Bilakis oyle zannediyorum 
ki benim 1izinle tanttmam bile 
vaziyetinizi miitkiile diitiirecek· 
tir. Bunun i~in deiil beraber otur· 
mamtz, gezinmemiz, hatti se
lamlatmamiz bile haklctnJz.da teh
likelidir. Hatta: 

- Evet, hatti?. 
Suat Rahmi itiraf etti. 

- Hatta ben sizi tammazken, 
bu apartlmanda oturdugunuzu bi
le ogrenmemitken hakk&mtzda 
bir ~ok dedikodular ge~tigini ar· 
kada,Ianm haber verdiler. {;ok 
miiteessir oldum. 

Seviye hammefendi plrlanta
lar aerpilmit narin parmaklarmt 
altm kiimesi halindeki sa~lar1ntn 
dalcalannda gezdiriyordu. 

Arastra yaptlgt ve kendisine 
pek yakJ..tbrdtgt hafif bir goz sii· 
ziitile baktt. 

- Bu dedikodulartn benim i~in 
bir tehlike olmasma ehemmiyet 
verrneyiniz. Kadmlar boyle teh
likelerden zevk ahrlar. 

- Demek kendini:zden ba-tka 
birine hesap vermek mecburiye· 
tinde degilsiniz. 

- Baz1 hesaplar verildigi ka
bul edilmelidir ve sevilen kadtn· 
Iar ancak bu tekilde hesap verir· 
ler. 

Suat Rahmi b5yle bir muhaae· 
be usuliine vaktf olmadtgini an
latJr gibi dudaklarmt biiktii: 

Kadmlarm her hareketleri 

gibi hesaplarJ da karlflk ve mu· 
ammahd1r. Onun i~in tsrar et
mem. ~u halde. 

- ~u halde yarJD aktam sizi' 
bekliyecegim. ' 

- Her halde yartn aktam artJk 
derdinizi anlatacak yeni bir bu· 
lutmaya ihtiya~r- gostenniyeceksi· 
niz de gil mi? 

Gen~ kadm muhatabma ayak
lanna kadar siizdii: 

- Sizi bu kadar stkacagtmi 
tahmin ~tmiyordum Suat beye· 
fendi. Goriitmekten o kadar JZ· 

ttrap hissedeceginizi bilseydim 
1srar etmezdim. 

Su·at Rahmi miiteessir oldu. 
Daha bu kadtmn hakiki hiiviyeti· 
ni anlamadan ileri aitmif, guru· 
runu knmt,tt, tashih etmek ia
tedi: 

- Affmtzt dilerim hammefen
di. Vallahi sizin hakkmtzda ka
famda o kadar ganp fikirler 
var ki bizzat karfl kar~n g!:lince 
hakiki varhgtmzla o dedikodulan 
birihirine kanttxrdim. 

Seviye hammefendi hizmet~i
n in getirdigi likor t·aktmmdan 
hirer kadeh kendi doldurdu. Biri
ni misafirine uzatarak: 

- Zannederim likor i!;ersiniz. 

. 

Sizin gibi nazik bir gencin dedi· 
kodulardan miiteessir olacagmt 
tahmin ederdim. Fakat ~unu bili
niz Iii ash oLmyan bu dediko
dular ash olanlardan tehlikeli· 
dir. 

- Belki, kim bilir, ihtimal! 
- Muhakkak... ~iinkii in san· 

Jar yaptiklan giinaha gore tedbir 
alabilirler. F akat bilmiyerek itle· 
dikleri ciiriimleri, yahut kendile
rine yiikletilen kabahatleri nastl 
bilir ve nas1l miidafaa ederler? 

- Hakkmtz var. 
- Bakmtz siz beni tammadt· 

glDIZl soyliiyorsunuz ve tanama• 
dtgmtz ihalde hakktmtzda donen 
ded ikodulardan bah sed iyorsunuz. 
Bunlan size soyledikleri zaman 
kendinizi miidafaa edebildiniz 
mi? 

- Dogru. 
- Halbuki ortada hakiki bir 

vaka olsa ona gore vaziyetinizi 
idare eder ve yahut dogrudan 
dogruya soylersiniz deiil mi 

- Tabii! 
t,te goriiyorsunuz ki dediko

.dulann hence bu noktadan kayme
ti yoktur. Ben a~tk kalpli olmayl 
severim. Ba,kalartnl diitiinerek 
ahlaklt goriinmege ~ah,an insan· 
lar samimi degillerdir. 

Suat Rahmi maeerah kadmm 
ibOyle hayat ve ahlak iizerine fel· 
sefeler kurmaama ha.yret ediyor-

Kendi kendine: 
Makul bir kadm doirusu. 
Diyordu. 
Bu bahis iizerinde biraz daha 

konuttular. 
Suat Rahmi gen' kadmdan mii

saade iatedi. 
Onu kap1y.a kadar le,iren See 

viye han 1m elini uzattrken: 
- Yarm aktam albda deiil 

mi? ckdi. 
- Evet Ihlamurda. . ~. 
Suat Rahmi o giin yaz1hanede 

Sicaktan bunalarak, matmazel 
Ratelin bozuk tiirk~esini diizeh
meai i~in F atma han1ma bir ~ok 
nasihatler ederek aktamt buldu. 

Ogle yemegini gene mister 
Grevale beraber yemitlerdi. 

Direktor tenis ma~tndan s1k s1k 
bahsediyordu. SUlllt Rahmi: 

,(Arkasi var ), 
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Deniz ortastnda rastlad1klarJ frans1z kaptan1 Papan1n 
oldiigunii soylemi§ti. Murat reis bu habe;i ahnca 

karJsJna ko~tu: "Riiyan ~1ktJ, Jiizetta!, 
Pire limanma baskm yapan 

korsanlar 
Murat reis, Kara Alinin sesi

ni duyunca yatbgt yerden ftrlaytp 
kalkh ve kamaradan d1far1ya 
~tkb: 

~ - Nerede o hahk~I?. . --,- . 
Kara Ali, giivertede duran sa

~nzh bir Rumu gostererek: 
- t,te, dedi, ileride futma var· 

m1,. Koya stgmmak i~in buraya 
gelmi,. · · Bizi hurada goriince ge
miye yakla'h ve bize hu havadisi 
verdi. 

Murat merakla giiverteye kos-
tu: • ~ 

- Pireye Venediklilerin baskm 
yaphgmt nereden duydun? 

Bahk~t korkudan titriyordu. 
Muradm heybetinden korkmuftU. 
!'ekeliyerek cevap verdi: 

- Ben Pireye gidecektim. V e
nedik korsanlarmm Pire limam· 
na haskm yapbklarm1 .itddince 
diimeni ktrd1m ... Yolda ft;tmaya 

_tutuldum. Buraya geldim. 
Murat bahk~tmn gozlerine dik

Jtatle baktJ. 

. Saktzh rumun yalan soyleme
Ciigi anla91hyordu. 
_ - iki hiiyiik gemi iJe kaptan 
(Andiriya) nm Pireye ~irdigi mu
hakkakbr. 

Diyordu. 
Murat elini bahk~Imn omuzuna 

!Urarak sordu: 
. - Sen namuslu bir adama ben
ziyoraun! Dogrusunu soyle baka
_lnn.. Daha neler ifiUin? 
-~ehirdeki zenginlerin amhar

lanm soymu,Iar ... Ve kartt gel en 
yerlilerden hir ka~ ki,iyi oldiir
~ii,ler. Bunlan duydum. 

- Batka ... ? 
Bahk~I korkak bir sesle fU soz

~eri de ilave etti: 
- Alina valisi timer beye ha~ 

- 'her gondermitler . . . Korfo limam-
_Dl da hasacaklartru bildirmialer. , 

- Korsanlarm simdi nerede 
~bulundugunu hili yo~ musun? 

- Pire a~1klarmda dola,bgmi 
gordiim. 
_ - Bayagt hir htrstz ~etesi gihi, 
Pireyi soydular demek .. . ?! 
_ Kara Ali Muradm gozlerine 
bakb: 

- Burada ne duruyoruz, reis? 
~u herif~ikleri tepelemek i~in 
derhal yola ~Ikahm. 

Zaten Murat reis te hunu diiaii· - ' 
~iiyordu. 

Saktzh bahk~tya: 
- Bizim avdetimize kadar sen 

Koyciikte kalacaksm! 
Pire haskmt tahakkuk etmezse, 

bizi aldatmanm cezasm1 ipte go
receksin! 

Dedi. Murat reis bir filika in· 
dirtti ve bahk~JYI kale muhafiZI 
Hamza beye gonderdi. (Marma
ra kartah) nm Pireye gitmek iize
re derhal yola ~tkacagmt bildir

cli. 
Y elkenciler hem en ithaf.tna 

ge~mi,Ierdi. 
- Hava yelkenler icrin crok mii
&ait idi. Y olda kiirek~iler zahmet 
crekmiyeceklerdi. 

(Marmara kartah) o giin sa
bahleyin Koyciikten ayrtldr. 
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... .. .................................. 
Yolda Franstz bandtrah hi.r 

~iiccar gemisine raslad1lar. 
Bu gemi Venedige de yolcu gO

tiirmiistii. . 
Murat tiiccar gemisine yaklatti. 

Maksad1 Venedik hakkmda hiraz 
malumat almakb. 

Venedikte son giinlerde neler 
oluyordu?. 

Murat reis Franstz gemisinin 
kaptamna sordu: 

- Venedikte ka~ gun kaldmiz ?. 
- 0~ giin. Daha fazla kala· 

mazdtk. ~iinkii ~ehir matem i~in
deydi. 

- Kim oldii acaba? 
- Papa hazretleri, 
Murat reis genis bir nefes ala· , 

nk gogsiinii sis.irdi: . , 
- Tuhaf 'ey ... Bizim haberi

miz yok. Zavalh Papa! oldii 
ha ... ?! 

F ranstz kaptani miiteessirane 
ba~ml salladt: 

- ~ok iyi hir adamd1. Y eryii
ziinde eti bulunm1yan hir din ada
mlydt. Allaha kavu~tu. 

Murat, Franstz kaptanile konu
fUrken, Koyciik kalesinde gordii
gii delinin hayali goziiniin oniin
den gitmiyordu. 

Murat Fransiz gemisini serbes 
bnakmu;h. 

' 
Ayn1di1ar ... · 
..Biri garha, oteki de farka dog

ru yollarma devam ettiler. 
Murat papamn oliim haberini 

tluyunca hayretten hayrete dii~
miiftii. Giiverteden kosarak asa-, . 
gtya indi. Jiizetta kamarada ye· 
mek haztr1Iyordu. 

Murat kansmm ellerinden tu
tarak: 

- Jiiz.etta .. Riiyan dogru imi~! 
dedi. Papa olmiif. Venedikliler 
matem icrinde imitler. 

Jiizetta hirdenhire usalad1: ' . 
- Bu kara haberi F ranstz kap. 

tam mt verdi. 
- Evet. Fakat, hu haherden 

sen memnun olmamtf gihi gorii· 
.. ' N. . ' nuyorsun. I«;In ...• 
J uzetta hirden silkindi ve elini 

hatma gotiirerek, 
takagtm ogdu: 

- Sabahtanberi uykusuzluktan 
batJm agnyor. Bugiin biraz uyu
yabilsem, ne iyi olacak. 

- Gemi ~ok yalpahyor ... Uyu
yabilecek misin, bilmem? 

- Ben denizden, futmadan 
miiteessir olmam. Elverir ki gozii
me uyku ~irsin. 

Murat sevin~le soyleniyordu: 

- Riiyamn birincisi tez ~tkb. 
Allah hilir amma, oteki de ~a
buk ~Ikacak galiha ... ! Bakahm, 
esir alacagtmtz, o me~hur adam 
kim olacak?! 

Murat kamarada fazla durama
rnlftl. Jiizettaya Papanm oliim ha
berini verdikten sonra tekrar gii
verteye cr•ktJ ve diimen ha,.mda 
Kara Ali ile konufmaga ha,Iadr. 

Jiizetta deniz ortasmda aldrgt 
hu kara haberden hi~ te memnun 
olmamt~h. ifini h1rakti ... Yatagt
nm kenarma uzand1... Gozlerini 
kapadr. .. Dii,iinmege ha,Iadt. 

Jiizetta, Papamn oliimiinden 
ni~in memnun olmamtth? Neier 
dii~.iiniiyordu? Bu met~um haber 
onu ned en miiteessir etmisti? . 

.(Arkasl var) 

AK$AM 

Radyo 
2 Temmuz pazartesi 

Istanbul : 18,30419 franSizca ders 
19419,30 Ru~en Ferit bey tarafmda.r: 
musiki miisahabesi, 19,30421,20 Turk 
musiki ne~riyatJ. (Mesut Cemil, Rusen, 
Cevdet, lc!emani Cevdet, $eref, ibrahim 
bey1er ve Vecihe, Bel.ma hammlar), 
21,2042 I, 30 ajans ve borsa baberleri, 
21,30.22.!.30 stiidyo orkestrasJ, hafif 
rnusiki. · 

Varfova (1414 rn.) - 19, 15 dans 
musikisi, miisahabe, 20,40 plak iie ope· 
ret popiiri.si, 21, 15 popiiler senforuk or· 
lestra konseri, 22, I I piyano sonatla4 
nndan miirekkep konser, 23,25 dans 
musikisi. 
Bukr~ (364,5 m .) - 19 konser ve 

miisahabe, 20, 15 radyo orkestrasJ, 21, 1 5 
oda musikisi, 21,45 ask sarktlannm 
giifteleri, 22 taganni, 2i. 30 piyano kon
seri. 
Budap~te (550,5 m.) - 20 piyano 

Jconseri, 21,20 plak ile opera, 22,45 
Budape~e musiki heyeti tarafmdan 
konser, 23, 15 ~gan musikisi. 

Prai ( 4 70,2 m.) - 19, I 0 plak, al
manca net~riyat, 20, 1 0 kan~tk ne~riyat, 
21,45 Frans1z modern musikisi. 
. Roma (420,2 m . ) - 21,45 Campa

nden naklen dinleyicilerin arzulanna go4 
re par~alar, 2 3 varyete, 24 haberler 

Yiyana (506,8 m.) - 20,20 Ho~al 
musiki takuru (kuartet), 22, 1 5 tesbit 
edilmemi~tir, 23 haberler, 23,35 p]yano 
konseri, 24,05 tagann.ili cazbant. 

3 T emmuz aah 
fstanbu1 : I 8,304 I 9 plak ne~riyati, 

19- I 9,30 Mesut Cemil bey tarahndan 
~ocuklara masal, 19,30421 ,20 Turk mu
siki ne~riyah. (Kernan Re~at bey, tam4 
bur Mesut Cemil bey, kanun Vecihe ha
mm, Muzaffer bey, Vedia R1za ha
nrm), 21,2042 I ,30 ajans ve borsa ha· 
berleri, 21,30-22,30 ra<lyo orkestrast 
taraftndan dans musikisi. 

Varfova ( 1414 m.) - 18,15 Solist 
.konseri, 19, 15 hafif orkestra konseri 
miisahabe, v e sa1re, 20, 15 operetlerde~ 
{!a~TkJJar, miisahabe, 2 I ,15 «Le Chateau 
I-Jante» isimli opera, 23,45 dans plak
lan. 

.MUIIIIUIUUJIIIJUIIIIIIIIIJIIUIIUJJJIIJIIIIIIIUUUIUJIJJIIIIIIIIIIUitiiiUJIIm 

Ada t;enllklerl ba$11yor 
Adalart giizellettirme cemiyeti

nin k1~tanberi hathyan faaliyetin
den s1rast dii~tiik~e karilerimizi 
haberdar etmi,tik. Bu yaz mev
siminde Biiyiikadada yap1lacak 
f.enlikler 12 temmuz per~mhe 
ak,amt Y atkliibiiniin emsalsiz 
tarase ve bah~elerinde verilecek 
olan «Adalar reviisii» ile haslam1s 
olacakhr. ' ' 

Bu yeni revii Ekrem ve Cemal 
Re,it beyler taraftndan sureti 
mahsusada haztrlanmtf, on dort 
tab1odan ibaret gayet eglenceli 
hir mevzu oldugu gibi kudretli 
sanatkar Ertugrul Muhsin beyin 
nezaret ve idaresi altmda ~ehir 

tiyatrosunun giizide artistleri ta
rafmdan temsil edilmesi itibarile 
de halkm ~ok hofuna gidecegi 
fiiphesizdir. 

Reviiniin temsili bittikten son
ra ge~ vakte kadar dansedilecek
tir. Davetlilerin stcakta rahats1z 
olmamalart i~in elbise serbest ht
rakrlmif.ltr_. Sabaha kart• saat ii~te 
fehirden gelenlerin avdeti i~in bir 
vapur hareket edecektir. 

Davetiye almak i~in timdiden 
Biiyiikadada Yatkliibiine ve Te
pehaffmda ~ehir tiyatrosu (Dariil· 
hedayi) idaresine miiracaat edi
lehilir. 

AK~AM 
Abone Ucretleri 

Ecnebl 

SENELIK 1400 k1lJ1If 2700 kuru, 
6 AYUK 750 • 1450 • 
3 AYUK 400 :a 800 a 
1 AYLIK 150 :a 

Posta illiharlma dahil ol1J1ayan 
ccnebi memleketlt-tr: Senel 1~i 
3600, all ! ayhi,tt 1900, 11<; 

ayl1(p. 1000 kuru~tur. 

Adres teuuili i<;in yirmi be~ 

knru~luk pul gMdermek laztmdtr. 

Rt::biulevvel : 20 - Hu:.! tln:.m : u8 
f . lmuk GOn~ OA}e lkmdi Ak._"61ll Yalat 
E 6,'18 8,48 4,34 8,~.- 12 2,02 

\'a. 2,13 4,!3 12,18 16,18 19,4S 21,f7 

ldarehane: Babuili civan 
A cunuslnk Sk. 
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Sahife 9 

Her ak~am ~~ 
bir hikaye I 

\ 
Yrlanll kadrn 

Bir giin hicr iimit edilmiyen bir 
haber mahallede top gibi patladt: 

- Ytlanh kadtn evleniyor! 
- Hani o hi~ evlenmiyecekti?. 

«Ben ytlanlarJmla· evliyim, koca
yt ne yapaytm?.» diyordu ya ... 

- Bari artik ydanlarJDl sah· 
verse... Alacak adamcag1z onu 
yt.lanlarile ne yapsm ..• 

- .Y1lanlardan vaz ge~ecek ga
liba... Damat istemiyormu~. « Y a 
onlar, ya hen» diye dayabntf. 

- Ne garip merak!. Herkes ke
di, kopek, kut beslerken sen tut 
ta ytlan besle ..• 

Evet, ytlanh kad1n yani ~ahin
de hamm arbk evleniyordu. Kati 
kararmt vermitti. Nahidi deli gihi 
seviyordu. Nahit giizel adamd1, 
nazik adamdt, dogru adamdt. Bil
hassa ~ahindeye ~tldrr1yordu. La
kin delikanh: 

- Bu soguk hayvanlardan tiiy
lerim iirperiyor. Rica ederim at 
hunlan diye iiltimatomu vermis
ti. Y1lanlarmdan aynlmak Sahi~
de hamma ~ok ag1r geliyordu. Bu 
ytlan beslemek merakt nereden 
akhna esmi,.ti?. Bunun o da far
kmda degildi. Ytlanlanna son de
rece merbuttu. Hele hunlann i~in
de di,Ieri sokiilmiif hir yllan var· 
dt. Engerege henziyordu. Sabin
de hamm hunun i~in baydudt. Bu 
yiizden ismi «Engerekli kadm» 
kalnush. 

' 
Nihayet engerekli kadm evle

nince bunca zamandanberi kendi
sine arkadafhk eden engeregini 
fulatrp atacakh. 
~ahinde gunlerce agJad1. Nikah 

zamam yaklaftlk~a i~ine keder 
bastyor, kutusundan engeregini 
~tkar1p uzun uzun seviyordu. San
ki hayvancagtz da hammmdan 
ayrtlacagmt anlamif gibi idi. Bir 
sevgili gibi $ahindenin boynuna 
dolamyor, ensesine siiriiniiyor, ha
f.Ini yanaklarma degdirerek ham
mma yaltaklamyordu. 

Nahit biitiin bunlart tiiyleri ur
pererek seyrediyor: 

- Aman ne hain baktflan var .. 
diyordu... Bilhassa bana nas1l 
kinli kinli baktyor! 

~ahinde cevap variyordu: 

- Degil Nahit ... Sana oyle ge
liyor ... 

Nihayet biitiin haztrhklar hitti. 
Ev dayandt, dotendi. Terzi kendi
sine 1smarlanan elhiseleri getirdi. 
Nikihm ktytlmast i~in laz1m olan 
muamelelerin hepsi tamamlandt. 
Perfembe giini.i nikah Beyoglu 
belediye dairesinde, nikah me
mum ismet bey tarafmdan ktyt
lacakb. ~imdi en miihim mesele 
kalmtfh. Y tlanlart, bilhassa enge
regi fehir haricine ~1karmak, on
Ian insanlarm oldiiremiyecegi bir 
yere sahvennek. .. 

~ahinde yalmz kald1g1 zaman
lar hiingiir hiingiir aghyordu. Na
hidin yanmda hiiziinlii duramaz
dt. Gen~ adamm: 

- Engerekten ayrtlmak seni hu 
kadar iiziiyor demek ki?. demesi
ni istemiyordu. Hayatmda en ~ok 
sevdigi arkadast Feriha da olma-, 
sa ~IIduacakb. Bereket versin ki 
Feriha onu hoi bol dinliyor, tesel
li ediyordu. Feriha da $ahindeyi 
fevkalade severdi. Hisli hir ktzdt. 
Hatta bazan arkadaf.IDI teselli 
ederken o da kendisini tutamaz, 
karfthkh beraber aglarlardt. 

Per~embe giinii geldi crattt. ~a
hinde aghya aghya ytlanlartm hi
rer hirer optiikten sonra kutularJ
na koydu. Onlan bah~tvan tehir 

haricine gotiiriip buakacakb. ~aoa' 
:"(. -4 

hmde bah~Ivana: 
- Aman onlann evden gidisini 

h 
. . \., 

enun goziim gormesin . . . Biz ni• 
kiha gidince sen de onlan g0tii .. 
riirsiin! ... diye stkt sw tembih et .. 
ti. 

Gozleri yath hah~eye ftrladt. 
Boyle aglarken Nahitle karulaa
mak istemiyordu. Bah~enin ko!~ .. 
sindeki ~ardaga ileriledi... Men .. 
dili gozlerinde, hashg1 yeri gor• 
miiyordu. ~ardaga yaklafbgi sna• ' 
da kulagyna ftstlhlar geldi: 

- Amma ~ocukluk ediyorsun 
yavrum... Boyle aghyacak ne 
var? .. Beni de miiteessir ediyor• 
aun ... Unutma ki seninle evlen• 
memize imkan yoktu. Ortada ko

can var. Onu ne yapardtk? Halbu"' 
ki $ahinde senin en iyi dostun 
en samimi arkada~m. Eger onun• 
Ia evlenirsem sana daha yakni' 
olurum, seni daha iyi goriiriim; 
daha s1k hulufahiliriz. Kocan da 
hi~ fiiphelenmez . Diisiindiik ta-' , 
pndtk. Bu evlenme karartm hera• 
ver vermedik mi? ... ~imdi ne i«;in 
aghyorsun?. Sanki ben istiyerek 
mi evleniyorum. Onu zerre kadar 
sevmedigimi sen crok iyi hilirsin. I 

- Ne yapaJlm Nahit ... Son gii~
niinde biitiin tahammiiliim elim• 
den gitti. Arttk dayanamtyaca• 
gtm. Onun senin karm olmas1na 
tahammiil edemiyorum. 0 sana li· 
YJ.k degildir, itte bunu ~ekemiyo-

·rum Nahit... ' 

- Biliyorum. Biliyorum. Onun 
bana laYlk olmad1gtn1 biliyorum. 
Fakat ne yapay1m ... Madem ki se
ni seviyorum, madem ki sana da· 
ha yakm olmam liz1m . . , 

$ahinde kulaklartna inanami .. · 
yordu. Hayatmda }'llanlardan 
sonra iki ki9iyi sevmi,ti. Nahit ve 
Ferihayz. .. Onlan diinyamn en 
iyi insanlart olarak tammi,b. Bu 
sozler hu iki kitinin mi agzmdan 
~tk1yordu. 

Kahil degil... lnanmak kahil 
degil... ~ardagm kap1sma dogru 
ileriledi. Feriha, Nahidin dizin· 
de yahyordu. Delikanh onun kum
ral sa~larmt parmaklarile oksu-, 
yordu. 

Onu ~ardagm kap1smda goriin
ce telifla yerlerinden firladilar, 

dogruldular. $ahinde hicr hir ~ey 
soylemedi. Kotarak i~eri girdi. 
Nikah i~in giydigi siislii elbiseyi 
yutarcasma ~·kardt, bir koteye 

atb. Bah~tvana hagrrd1: 
- Y1lanlan getir .. Kutuyu a~.; 

Arhk onlar hu evden ayrtlmrya• 
caklar ... 

Ve engeregi kucagma aldt, onu 
sevmege haflad1: ~ 

- lnsanlar ~ok daha engerek 

yavrum ... Onlar senden ~ok daha 

ytlan! . ... Bir ytldrz 

Yeni ne~riyat 

YALAZA 
Enh;te ve baldlzlar 

Biiyiik milli roman 

( AK~AM ) m Adana muhabirl 
Blirhan Sadak bey taraftndan ka· 
leme ahnml!f giizel ve merakl1 hir 
romandar. Karilerimize tavsiyo 
ederiz. 

Ak~am matbaasmda basdnu#zT 
fiyeti 60 kuru#ur 
Tevzl merkezl : 

AK~AM KiTAPHANESi 
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1 - it~ ar1yanlar 

Clltllk sahlplerlne - Bir ecnebi 
draat mutehass1s1 c;lftliklerin idaresini 
ufi kardan hisse alrnak Uzere deruhte 
eder. Beyo~lu posln kutusu. 2073 - 2 

Klmsealz blr TDrk genet -
Lise mezunu, mt'lkommel Yugoslav ve 
biraz frans1zca bilir her nas1l uir I~ 
olursa olsun kabul eder. Ak{larnda M. A. 
rurnuzuna mektupla mflracaat. - 1 

Orta mektep mezunu - Fran· 
sJzca YO daktilo bllen genet bir Tt'lrk 
hamrn1 l~ anyor. Kefnlet verebilir. Ak
~am'da (C. N.) adresine mnracaat. - 2 

Muhaslp - Daktilo, frans1zca, al· 
man<'a bilen c:ok tccruuell bir muhasip 
~~ anyor. Gande uirkar, saat ic;in defter· 
lerinizi ve muhaberatmJtl temin eder. 
Aksamda 41Katip, ramuzile muracaat. 

. - 7 

Usta bir ah~l ve haatabakiCI 
aran1yor - Ortakoy ~ifa Yurdu ic;in 
usta lllr ahc;1 ilo hastabaktci bammlara 
ihtiyar, vard1r. Taliplerin her gUn saat 
10·12 ye kadar idare memurlu~una rna· 
racaat etmeleri. OrtakOy tramvay yolu, • 
Muallim Naci Cad. No. 116. - 5 

Daktllo aramyor - Spor fed&· 
rasyonlan merkPzi ic:in bir daktilo ara· 
myor. J.'rnns1zca, almanca ve tllrkc;e 
bihnesi vo llso derece!-inde tahsili ol· 
ma~n ~rlt1r. Kadm vaya erkek olabilir. 
'l'a!ip olar:lanu nsikalarile birlikte her 
gnn O[;leden sonra Cagat"glunda F1rka 
merkezindeki Federasyonlar bnrosu mtl· 
dOrlngnne maracaatlan. - 1 

Teavlyect, tornac1 ve pulon
yac• glbl sanatlar•· - Pratik bfr 

aurette ogrnemok istiyen sanayl mektebi 
mezunlnn turcih edtllr. Ehliyetino gore 
Qcret verilir. Sirkeci Demirkap1 NObet· 
bane caddesl 6 numaraya maracaat. 

- 1 

Memur lsteniyor - lstanbulda 
vo vilayetlerde tahsildarhk yapacak 
mernurlara ihtiyat; vard1r. Nakti ve maU 
J eft.Iet ~rttJr. Arzu odenierin tahriren 
Galata (1459) posta. kutusuna mnracaat· 
lan. - 1 

Daktllo han1m aran1yor -
Ya1.1 makinosi ve irnalathane i~lerinde 
~ah~bilecek daktilo bir hamma !htlya~ 
vardu. Her gUn saat 10- 12 ye kadar 
Sirkeci Sanasar han 38 numaraya 
mtlracaat. 

3 - Sat,ltk e,J'& ................. 
Acele aat1l1k kotra - 6 metre 

boy 180 santim geni~lik 8 kl~l aiu. 
lstinyedEJ llehmot ef. maracaat. - 9 

KUbik oda tak1m1 - Desen, ~lk. 

malzeme, i~Qilik fevkalflde mnceddet 
alt1 par<;a 6 'l'cmmuz S. 18 bu~ukta 

Sandal bedesteninde sat1lacakhr. - 1 

Sahllk motoslklet - Azirnet 
<lolay1sile acele snhhk QOk ucuz bir 
Ariel mnrka motosiklet. Adres: htanbul 
Bahc;ekap1 Ceh\1 Dey han No. 8. - 1 

Sat1l1k matbaa maklnesl -
41 X 57 santimetre geni~li~lnde kAgtt 
oa:"1 mastamel ve noksans1z bir mat· 
baa makinesi lllaktuan 200 liraya sat1· 
hkttr gOrmek istiyeulerin Sirkecide 
Nur ham altmda Ahmet Remzi ve ~erild 
ma~n1.asma mnracaatlan. - 1 

Spor kOplk blr otomobll acele 
sat1hktar - Yaz ve k1~ ictln kullam~ll, 
ict ve d1~ laslikleri yenidir. ~i~hane 
garajt mudara lvan efendiye mnracaat. 
'l'elefon: 42638. 

Sattllk denlz motDrO - Seldz 
ki~ilik alb metre boyunda yeni tekne 
:Fiat mot(lrtl ve deniz ~nj1mam on mil 
ourat, 260 liraya acele l&ttl!ktlr. lsttn· 
ye<lo pernkar lhsan efendiye muracaat. 

4 - Kira.hk-SatJIJ'k 

Modada satlhk asrl hane -
7 oda, S sofa, 3 camekanh tara~a, ban· 
yo, .;ama~trhane, f}ofaj santral, bahctt, 
19000 lira. ![Oracaat: Cumalarl, Moda 
caddesi No. 209. - IS 

11,000 llraya Modada aallllk 
aparttman - Muracaat Moda cad· 
de&i 209 No h haneye, cum alan 11·19 ye 
hdar. - 6 

Sat1llk arsalar - Ayaspa~ada 
OtlmU~ suyunda denlze emsalsiz neza· 
retli 2956 metroluk arsadan mUfrez 
arsnlar sattllkllf.. EminOnOnde Rthtlm 
filirketlnde Ernin Ali beyo. Tel: (20806). 

- s 
Sat1lak piA) - Ye~ilkOy plaj ve 

banyolan baton malzemesile devren 
sat1hktlr. Per~embe pazarmda. Asian 
hantnd& 4 nncn kat U No da Muammer 
Tahsln boye mOracaat. - 3 

Acele sat1llk hane - Beyo~lu 
eski Margrite yeni Knfla <;1k1 sokak 
16 No h karglr bane acele satlhkttr. 
S1rasmdakl 8 No h haneye maracaal 

- 3 

Devren aat1hk bakkal dOk• 
kAnl - Unkapam Ye~il tulumbada. 
Salih paf?a caddeslnde 32/1 numarah 
bakkal dnkkam sahibinin ta\!raya azimetl 
mOnasebetile devren sahbktlr. Her gnn 
mezkur dnkkAna muracat oiunmast. 

- s 
Devren aatlllk dOkkAn - De· 

yaztt, Aksaray tramvay durak yerinde 
16 No h tntuncn ve sucu dO.kkam dev· 
ren satlhktlr. Teiafon 20504 - 4 

t'lek bakkallye. ktraathane, 
otel, maleblcl, lokanta devret
mek latlyenler - Sirkeclde Halep 
oteli kar~llsmda Vezir Bahc;esi mnsteclrl 
Saleyman efendlye mUracaat etsinler. 

- ' 
Sat1hk kAglr ev ve dOkkAn -

10 oda, elektrik, terkos, sarm~, kuyu, 
ve havagaz1 tesisatlm havl npartlman 
olmaga elveri~li kargir t\V ve altmdakl 
dO.kkAn sat1hktu. l!Uracaat saat 9 dan 
12 ye kadar hergnn Beyoglunda m'ktep 
Mkak 88 numaraya. - 2 

Klrahk kDfk - Bak1rkoyande In
cirli caddesinde 68 numarab, istasyona 
yalon, havadar, vasl bag ve babc;e ve 
tath suyu, bamam1 havl alt1 odah kO~k 
mutedil fiatle kirahktlr. Gezmek ve 
gora~mek i~in i~lndekilere maracaat 
edilmesi. - 1 

Klrallk kDfk - <;ifte Havuzlarda 
sab1k Arnerikan mektebi ittisalinde 6SI 
numarah sahildeld kO~k kirahkt1r. lc;in· 
dekilere rnnracMt. 

Sat1hk mDkemmel hane -
Beyoglunda lngiliz sefarethanesi arka• 
smda Asian sokak 12 nurnarah bane 
sat1hkt1r. 12 oda, salon parke, yagh boya 
d1varlan, arkas1 bah<;e. Yalmz 12 ye 
kadar mnracaat. - 2 

Klrallk flrln - LAleli tramvay 
lstasyonundaki bOyQk ekmekQl fmm 
tesisatile beraber derhal teslim olunmak 
nzere kirahktlr. Oezmek istiyenier fmn 
lc;indeki bek~iye, gora~mek ic;in Cagal
o~u Orban bey Ap. No. S, Dr. Ali Esat 
beye mO.racaa.l - 8 

UskOdarda- Ftstlk agacmda yedl 
oda, alhnda dOkkan (kAgir) acel& sat..· 
hkt1r. Fazla izahat almak tstiyenler 
Sirkecide Kemal Bey sinernas1 kar(ll· 
smda 37 No. ll dakklnda Salih efendiye 
mOracaatlari. - 6 

Sat1hk hane - Rumeli hisan Qeft 
me sokattmda 86 No.ll iskeleye OQ 
dakika, Bogaza ve Anadolu cihetine 
nezaretll O.ct kat nzerinde 10 oda, iki 
1okak kap1s11 iki mutfak, kuyu, terkos, 
elektrik teslsatlm, rneyvah genlf babc;elf, 
iki k1sma kabili taksimdir. Her gUn 
mezkOr haneye mnracaat. 

Klrahk apartlman - U.lellde 
Koca Rag~p sokagmda Re11it bey apar• 
ttmammn ikinci kahnda dOrt odal! blr 
daire kirahkttr. Oormek 1Qin kaptc1ya 
mnracaat edilmesl. - 8 

Satlhk k6fk - Ziraat Bank&Sl 
esbak mtldorn umumlHl ~vket beyln 
Caddebostanmda kAfn kOfkO satiliktll'. 
Envai e~Q&n mllsmire ve gayrl mllemi· 
reyi haTl olan arazisi denlz Te cadde 
clhetinde n~r dorder dOnQm olmak 
Qzere alb parQ&ya aynliiUftlr. Istanbu· 
lun en gazel mevkilerinden blrldlr. Ta· 
lip olanlann derununda bulunan sahiblne 
mnracaat etmelerl. - 5 

Sat1l1k araa ·- Llleli cadde81 
HAkim Rtza B. apartlmanma biti~k. 
kazlliDlf, su ve ta111 mevcut, ev ve 
apartlman intasma mo.sait blr arsa sab.· 
hkt1r. Arzu edenlerin lstanbul verem 
dispanserl Ba~tabibine mt1racaatlar1 rfea 
olunur. Telefon: Dispanser 202-'8, lka· 
metgA.h 2218i. - 17 

Klraltk dalreler - Kad1kOy Yei· 
de~irmeni Dnz sokak 64 No. da Ankara 
a~artlmanmda ehven fiatle kirahk da· 
lreler ve odalar mevcuttur. KaptCLya 
mU.racaat. - 5 

Sat1hk bat ve kDfk - Sanyer 
Yenimablle UstUnde iskeleye 10 dakika, 
Bo~az ve Qamhcaya nezaretli, bOyO.k 
meyvahg1, t;iQek, sebze bahc;esi, bol 
sulan, aya7.mas1, ~irtlik tarzmda mO.· 
kemmel 5 odah kO~k, ahm havidir. 
S:myerde manifatura<;t Sad1k beye mO· 
BCMt, - 6 

KadlkDy, KIZIItoprak - !stasyo. 
nuna S dakik'l, bir tarafl demiryolu, 
dlger cephesi Bagdat caddesi ve Fener· 
bah~e stadyomu c Papaz bahc;esl • na· 
mile maruf, 35000 ar~m o.zerin<le koru, 
gazino ve evi, sebze bahc;esi ve evi 
dOrt bostan kuyusu n iki daireli h!\neyi 
l1avi m Olk satthkttr. Taliplerin aym 
mahalle vayahut Istanbul Bahkpazar 
48 numaraya mtlraraat. - f 

KArh blr lrat, acele sat1hk -
l3Pyoglunaa Kulekapmnda sinerna s1ra· 
smda No. 516 dukkan acele satJhk. 
Dnkkfma maracaat. 

Saf1l1k arsa - ~~~tide Osmanbey· 
den yukan, Gazi 1nkllap .Mazes! ittisa
lindo ehven fiyntla arsalar. Telefon: 
20524. Boyac1yan No. 62 Sirkeci. - 6 

6 - Milteferrik ................. 
lnglllzce derslerl - Lise ve orta 

mektep talebelerine ~ok tecrabeli 1ngiliz 
muallimi bususi dersler , vermektedir. 
'Ocretlerl gayet mutedildir. Akpmda 
"GB, rnmuzuna tahrlren mnracaat. 

- 9 

Sanayle alt yenl lmaiAt ve 
lstlhaalat yapmak lstlyenler -
Yeni usullerle planlan O.zerlnde tacrabe· 
lerle izahat almak ic;in Sirkeci Demir· 
kap1 Nobethane caduesi 6 numaraya 
muracaat. - 1 

Husust rlyazlye derslerl -
YO.ksek mnhendis mektebi talebesiyim; 
lise ve orta mektep talehesine husust 
riyaziye dersleri veriyorum. Arzu ed~n· 
lerln Ak~amda uo. N., rnmuzuna tah· 
riren mnracaatlan. - 7 

Almanca derslerl - lJ'st:ln ted
risi mO.kemmel olan bir Alman hntml 
almanca derslerl vermektedir. Cumadan 
maada her 1o.n saat 4 ten 7 ye kadar 
rnO.racaat: Mella Nezih H. Taksim Mis 
so~ 9. 7 

Mektuplanmza almnruz 
Gazetem.iz idarehanesini adre.! 

olarak g6stermi~ olan kari'lerimizden 
MDA • BS • M·FR 

ML ·ABK • RT ·LM 
0 Z • BB • AM 

umla.nna ·1elen mektuplan idareha· 
Demlzden aldlrmt.Ian mereudur. 

Ka'rtal .sulh l!lahkemesi AH. $A ha· 
kimliginden: 
Miiteveffa Rernzi Tahir ~a terekesinin 
tasfiyesine verilen karara binaen tere· 
keye d.ahil Ka.chkoyiinde Caferaga ma
hallesinde Pa.paz oglu sokagmda eski 
,17 • 19 ve yeni 17 No. h yamn kargir 
bodrum katindan maada ii~ kat ve ~ah 
aras1 ve bir tara .. ayl havi olup 9 oda 
ve bir salon ve banyo mahalli ve 
kiler ve mutbak ve ~~trhane ve 
balkon ve mii~ternilati saireyi ve bah· 
~eyi muhteovi olup ehli. vukuf~ 7000 
lira kaymet atkdir oiunan bir hap ha.-
ne .ile Maltepede Bakkal koyii yolunda 
kain 8 oda ve bir ~ab odas1 bir mut• 
bak hamami ve mii~temilati saireyi 
havi ko.,k ilc yanm. karg.ir iki oda mut• 
bak hala al~da garajl havi tam.ire 
muhta~ kii~Uk bina vc ~ mU... 
mire ve gayri miismireyi havi ve 
eamic; ve kuyu ve etral1 ha~h Cluvar 
ve kJsmen tel orgli ile muhat derunun• 
<Ia bir masura.lrk Kayt~ dagt •uyu cari 
J 0 doniime karip bah90ye keza ehU 
vukuf~ 7200 lira k!}'met takd.ir olun• 
Cluiund.an 1 aguatoa J934 ~ba. 
giinii aaat 1 0 ile 1 2 e.ms!nd.a ~~ 
Ka11tal 8Ulh mahkemesinde yaptlacagi 
ve artmna fl&rtnamesin.i.n I 5 temmuz 
9 34 tarihin.den itioaren herkes tarafm· 
dan goriiiebilecegi vo tayin edilen 
zaman'da artirma bedeli gayri me:nkul
lerin muhamrhen kiym.etinin yijzdo 
yetmif befini bulnWlagi ta.ltdirde en 
eon artlramn taahhiidii baki kalmak: 
iizere al'l:nmarun .15. giin daha temdit 
edilmif oiacagi ve J 5, inci giinii gayri 
menkuliin en ~ok arhrana ;hale oluna• 
~~ ilan ohmur. -- (843), 

, 2 Temmuz 1934 

Radyonuzu hakiki bir musiki 

aleti yapmak ister misiniz? 

• • • • 

PiK -UP 1n1 il~ve ediniz. 

Sesi bozmadan 
Kuvvetle~tiren 
Y egane elektrik 
Diyaframidir. 

Salle;: mahalll• •. Sahlblnln Seal, 210 lstiklal caddesi 
~ seyot•u ve Acentelerl 

iSTANBUL AMERiKAN KOLECi 
KIZ KISMI 

Amerikan k1z Knleji, Amavutkoy 

Tel. 36.160 

ERKEK KISMI 
Robert Kolec, Sebek 

Tel. 36.3 

Mektep lngilizceyi en lyi ogreten bir mUessesedir. Almanca veya Frans1zca 
ihtiyari olarak mntehass1s muallimler tarafmdan Mretilir. Aile bayat1 ya· 
~atlllr. Millt terbiye ve knltnre sonderece ehemmiyet verilir. 

BAKALORYAYA HAZIRLAR 
Katnphanelerl makemmeldir ve talebenin Tukuflanna, tikrl terbiyelerlne 

hizmet eder. K1z ve erkek beden terbiyesi ve sporlan Ue gen~Ierl bedenen 
yO.kseltir. 

MUHENDiS KISMI A~eli v_e. naz~ri. ~lektrik, makine ve nafia 
miihendtsl yeb~hrar. 

Robert Kolec'de kay1t gOnlerl : 

1 Agustosa kadar Cuma giinleri 9-12 ye kadar · 

1 Agustostan itibaren Cuma ve Sah glinleri 9-12 ye kadar. 

Amertkan K1z kolectnde kaytt gDnlerl : 

15 Agustostan itibaren Cuma ve Sah gUnleri 9-12 ye kad.r. 

Fazla maltlmat i~in mektupla da miiracaat edilebilir •• (631) 

Herekede iddlall pehllvan glire,lerl 
Ilereke ldman Yurdu menfaatlne 13 temmuz 9S(. cuma gllnU yap1laeak 

dahuliyeli sQnnet dO~nnn ve pehllvan gare~leri 
aa,a eo, bafaltl 30, orta 20, deste 10 llradar. 

TO.rktye ba~ pehli van! an i~tirak edeceklerdir. Dubuliye ehvendir. Hokkaba:a, 
Karagoz ve Orta oyunlan vard1r. Fazla tafsiltit Hereke ldman Yurdu 

ri asetinden almabilir. Dohuliye 100, 60, 25, 10 kuru,tur. 

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

Bankast: Adapazar• TUrk Tlcaret Bankas1d1r -----Adapazara Turk Ticaret Bankasan1n Merkez ve ~ubelerinin 
bulundaiu mahallerle memleketin bellibath Ticaret merkezlerinde 

__ __ ACENTALARI VARDIR 
- !Tel: ITIMATitstanbul Galata ltimad1 Milll Ham Telefon: •1137 

KARYOLA 
Like, bronz, nikel ve ~ocuk 
karyolalarmm enva1 ~etidini 

ucuz fiyatla lstanbul Riza Pa§a yoku,unda 66 No. 

A$Ri MOBILYA MAGAZASINDA 
buiahilirainiz. Telefon: 23407. AHMET FEVZl. (791) 

Karaclter • Mlde • Barsak • Tat • Kum hastahklanna 

TUZLA iCMELERi 
VE OTEL:I: 

Hergnn kiSprliden 6,30 • 7,35 • 8,05 • 9,50-11-13,15-15,10-16,45 de 
Haydarpafaya giden vapurlarm trenleri i~melere giderler. 

YUksek milhendls mektebi sat1nalma 
komisyonundan: 

1 - Mektep bah~esinde yaphnlacak olan ve bedeli ke~fi "3460" 
llradan ibaret bulunan "Demontable, pavyon 11/7/934 tarihine 

mOsadif ~ar§amba gnnn aaat "14"te kapab zarf suretile. 
2 - Mektebin Revlri i~in liizumu olan eczayi bbbiye 11/7/934 

~artamba giinU saat "15, te aleni miinakasa suretile ihale 

edilecektir. 
Yukar1da ywh in§aat ile eczayi tibbiye miinakasalarma i~tirak 

edeceklerin muayyen saatten evvel muvakkat teminatlarim 

yabrmalara ve arzu edenlerin bu baptaki in§aat §artnamclerini 
.. 2, lira bedel mukabilinde vezneden tedarik edebilecekleri 

ilin olunur. (3449) 

I 
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Yirmi defa miikemmel tra~ olduktan sonra bardakta biliyerek tekrar tekrar yaln1z bir adet 

HASAN TRAS BICA6iLE ayh1rca tra§ olmak miimkiindiir. 
Bu fevkaladc Hasan tra~ ba~agmm oyle meziyetleri vardar ki sayma~la tiikenmez. B:r adet Hasan ba~agman, bir, iki, ii~, dort numarah gayet keski 1 

taraflara vardar. Her bir numara ile be~ giin arka arka sara iJe tra~ olunuz ve bir numarah taraf korlenmeden ikinci numaraya ge~meyioiz. Birden 
dort numaraya kadar ba~akla laakal yirmi defa tra§ olursunuz. .Sonra alelade bir bardagan i~i loparlak tarafma Hasan tra~ bu;agam ku\'vetli 
siirterek eskisi kadar keskin bir hale ifrag miimkiindiir. Bu suretle yalmz bir adet Hasan ba~agile aylarca huzur ve ne~'e i~inde tra~ olacak~amz. 

HASAN iSMiNE VE MARKASINA DiKKAT. 
Bir adedi be~ kuru~tur. Hasan Ecza deposu Toptanc1lara tenzilat. 

Zaflyetl umumiye, l!)tahstzllk 
ve kuvvetsizllk halattnda bii
yiik faide ve tesiri goriilen 

F osfatl1 ~ark Malt · Hulasasi Kullan1n1z. 
Her eczane
de sattllr. (79?1._ 

Deniz yollar1 
I~LETMESI. 

.Acentcleri: KarakOy • Koprtb&f\ 
'fel. 423G2 - Sirkeci MllhQrdanade 

Han Tel: 22740 

Trabzon yolu 
ERZURUM vapuru 3 

Temmuz 

Sah 20 de Galata rahhmm· 

clan kakacak,. Gidi~te Zoo• 
guldak, lnebolu, Sioop, Sam• 
sun, F atsa, Gireson, Vakfake
bir, Trabzon, Rizeye. Donii~te 
bunlara ilavcten Siirmcne, Or· 
duya ugrayacaktar. (3573) 

IZMiR S0R'AT 

iskenderiye yolu 
i Z M i R vapuru 3 

Temmuz 

Sallll de Galata rahtammdan 

kalkacak. Dogru izmir, Pire, 
iskenderiye'ye gidecek ve 
ve dooecektir. ..3574, 

Barttn yolu 
BURSA vapuru 2 

Temmuz 

Pazartesi 19 da Sirkeci 
rahlJmmdan kalkacakhr. (3575) 

DOY~E LEV ANT Linye 
Hamburg 

Bamburg, Brem, .Anvera, IStanbul n 
Ealtrisiyah arasmda azimet ve avdet 

muntazam postalan 

Hamburg, Brem, Stetin, Anvers n 
Rotcrdam'dan limamm1za muvasal<l\1 

beklmen vapurlar 
Arta vapuru 4 temmuza dogru 
Aguila It 8 » » 
Troja » 11 It » 

Ulm vapuru 23 Temmuza do~ru 

Burgaz, Varna, 1\0Slence, Kalas n 
ltrail J~in lhnamm1zdan bareket 

edecek vapurlar 

Arta vapuru 4-5 temmuza dogru 

Aquila vapuru 8-9 Tommuza 
do~ru. 

Ulm vapuru 23·26 Temmuza. do(;ru 
Yakmda Hamburg, Brem, Anvers 

ve l~otordam Hmanlan !~in 
bareket edccek vapurlar. 

Heraklea vapuru 4-G temmuza 
dogru. 
Akka vapum 8·0 Temmuza doltru 
Galilea ,·apuru 10 • 11 'l'emmuza 

do~ru. 

Aquila vapuru 14 • 15 Temmuzn 
do~ru. 

Fazla tafsilat i~in Galata'da Ova· 
kimyan hanmda Laster S:lbermann 
n ~tlrekas1 vapur acenta!Jgtna mU· 
racaat. Telefou :44647 • 6 (768) 

DAKTILO 
lstanbulda bOynk bir ccnebl mn

essescsinde istJhdam olunrnak Ozoro 
blbakkm tecrObeli ve muktedir, fran· 
s1zca. bilen bir ~·ork dakttlo hamma 
derhal ihtiyac; vard1r. Mufassal i&lhl'a 
ilo "B .. , rnmuzilo 1stanbul 176 nu· 
marah posta kutusu adresine tahriren 

muracaat. 
Sabibi : Necmeddin Sadak 

~IDIIIDi _,riyal miicliirita Eait Iabiia 

VAPURCULUK 
TORK ANON1M ~tRKETl 
Istanbul Acentahgt 

Liman han, Telefon: 22925 -
Mudanya Y olu 

SAADET ve BARTIN 
npurlan Cumarte!:li gnnonden maada 

I HERGUNsaat 9.30 da Topbane I 
nliturundan kalkarlar. 

PETROL NIZAM 
SA<; balum1 i~in en iyi bir ila~br. 
Sa~ diikUlmesioi ve kepekleri 
durdurur. 

Scandinavian Hear East Agency ~-· Kimyager --• 
Galata 8 nc1 Vak1f han (Sab1k H U S A M E D D i N 

Arapyan han) 4 DncD kat 
Tel • .44957 • 8 • 40913 Tam idrar tahlili 100 l.."Uru~tur. Bilfl· 

mum tablilat. Bah~ekap1, Emliik ve 
STenska Orient Linien Gothenburi Eytam Bankas1 kar~1smrla 

Gothenburg, Stokholm, O~lo Danzii, lzzet bey ham - ( 733 ) 
Gdynia CopennlJag .Abo Renl ve 
bOtnn baltJk 1imanlar ~ark ve Xar. 
denJz t~bca limanlan arasmda 16 
gt'mde bir a2irnet ve avdet i~in mur 
tazam pcstalar. 

Gdynia • Danzig • Gothenburg n 
Oslodan beklenen vapurlar. 

Viklngland vapuru S Tcmmuza 
do~ru 

Hemland vapuru 11 Temrnuza 
dogru 

Roland vnpuru 23 Temmuzn <lo~ru. 
Nordland vapuru 10 a~ustosa do~ru 
Yakmda l~tanlmldan Hamburg Roter· 

dam • KopEnhag, Gdynia Gotenburg, 
Dantzig • Stokhulm, ve Oslo, llmanlan 
i~in llareketeder.ek npurlar. 

Vlklngtand \'apuru 6 Tcmmuza 
do~ru 

Hemland vapuru 11 Temmuza 
dog-ru 

Roland ,·apuru 2.> Tcmmuza dogru. 
F01zla taf~:ilat i~in Galata'da e mea 

Yai1f han (tski .Arapyaa banmda) • nncQ 
htta kA.in acentah~ma muraeaat. Tel. 
~ • 4957 • 8 • 923. (7f1()) 

f\OMANYA HOKOMETi 
lDAREI BAHRIYESI 

Limamm1zdan l1areket cdecek vnpurlar. 
Pren~lpeza Marla vapuru S 

Temmuz sal! saa~ 16 da (SeUini~c) 
Recele Karol vapuru 4 Ternmuz 

<;.ar9amua saat 12 de (KO£~Uinoo) yo 
Pren~lpeza Maria vapuru 8 Tem

muz pazar saat HJ da ( Varna ve 
KO::;toncc) ye 

Ko,.,tonccden bOt On A vrupa i~in hare· 
kct eden t::enlerle aktanna. :Merkozi ve 
~hnali avrupamn blltlln ba~hca istasyon· 
lan i<;in dog-ru bilet. Romanya ve Lehis· 
tamn bnton vil:iyotlcrllc '!'una llmanlan 
i~in kon~mento mektuplarile "~yay1 
ticariye sovld. 

Fazla taf:silat Galata merkcz nhbm 
Hamnda kdin umumi accntcligine mO· 
racaat. Telcfon 44:828. (8S9) 

Tapu ve kadastro umum miidiirlii
gi.ind~n 

Samalyada Kocamusta.fap&.f<l ma
hallesinin T opra'k aokafpnda eski 8 
numarah arsanm sahibi Prodoromo
sun vefall dolay1sile veresesi Ko~o ve 
Mihal tarafmdan intikali i~in miira
caatta bulunulmu{ltur. Katip ibrahim 
efendi ve Sulumanashr kilisesi vaklfla
nna ait ibraz olunan iki kata tapu se· 
nedinden miistesna Sulumanashr kili
se vakfmdan olan senedin defter vak
fmda evvelki sahibi ve fnrigi olan 
sobac1 Vuhan nnmma olan kayat mev
cut olmasmda miibrez ~enedi hukuki 
kaymetini kaybetm~ vesaikten ad
dile 15 15 numarah kanun nhkamma 
tevfikan tahkikatl mahalliye icrast 6U· 

retile tasarruf tsebit edeceginden bu 
vakaftan olan muayyen mahalle bat~ka 
tasarruf iddia edenler var ise on giin 
zarfmda Istanbul tapu idaresine miira· 
caatlan 

istanbul ikinci iflls 
memurlugundan : 

Mi.iflis T ophanede Kumbaract yo
ku~unda rnaranga~: fabrikas1 sahibi To
doraki biraderler ~irketine ait yenile
me muamelesinin ikmali ic;in alacak
hlarm 7 ternmuz 9 34 cumartes( gi.inu 
aaat 14 te ikinci illas dairesind~ haztr 
bulunmalan ' ve ellerindeki vesailc ve 
vckiletname euretlermi getirmeleri ilan 
ohmur. {834) 

istanbul ikinci iflas 
memurlugundan : 

Miiflis T rikotaj Anonim ~rketine .Ut 
dosya yenilenecdktir. ldare azast Mu

niir bey istifa etmi~tir. Alakaclal' ala
oaklalann 7 tem.muz 934 curnartesi 
giinii sa.at 14 te ikinci iflas dwresin-
de haztr bulunmalcm ve eHerindeki 
vesaik ve ve'kalet:name suretlerini tevdi 

etmeleri ilim olunur. (836) 

Naf1a V ekiletinden: 
Filyos • Eregli hatbnm Filyos ile <;atal agza arasmda klin takri· 

ben 15 kilometrelik ktsmmm intaab kapah zarf usulile miinaka· 
saya ko~ulmu,tur. Miinakasa 15 Temmuz 934 taribine mlisadif 
pazar giinii saat 15 de Ankarada Nafaa Vekileti Miiste~arhk ma• 
kammda icra edilecektir. Taliplerin cari seoeye mahsus Ticaret 
odas1 vesikas1 ve 56250 lirahk teminab muvakkatelerile ayna gUn 
ve saatte komisyonda bulunmalara laz1mdar. Talipler bu husustaki 
§artnameleri elli~er lira mukabiliode Ankarada Naf1a Vekaleti 
Malzeme MudiirliigDnden tedarik edebilirler. (3378) 

istanbul S1hhi MUesseseler Satmalma Komisyonu Reisliftinden: 
87,000 adet giinliik yumurta 

Heybeliada Sanatoryomuna 1934 mali senesi i~in luzumu olan 87.000 
adet gUnliik yumurta olbaptaki §artoamesi ve~hile ve 17 Temmut. 
934 sab giinii saat 14 te kapab :zarf usulile ibale edilmek O:r.:ere 
miinakasaya konmuitur. lsteklilerin miiracaatlara. (3339) 

BU ALAMET1 MAR· 

KAY A Dikkat Ediniz. 

Miikemmel cmsmm 
uzun miiddet dayan· 
masman ve en dun 
fiath en kii~iik modele 
kadar biitUn sogutma 
dolaplarmm i§leme sarfayahnoaki iktisadm bakiki garanbsJdir. 

DUN SIR FIAT I CiN .Memnun kalnmazsuuz 
MUSAVI BIR FIAT ICIN ayui cins alamazsnuz 
YUKSEK BIR FiAT ICIN daha 1~lsini bulamaszm1z 

11WESTiNGHOUSE11 soOutma dolaplannt tercih ediniz 
Satl~ mahalli: SIDNEY NOW1L ,.e ~Drek~s1 Galata BiWDk TOne! Han No. 13 13 

MODELi 

YE:tli KODAK 620 
616 

Fototraf makineleri 
KODAK 620 = 6/9 I Makinelerin 
KODAK 816: 6.50/11 en ufag• 

Rolfilim makinelerin incileri 

Bir defa Kirilntls. 

En !Jik 
En satlam 

Objektifleri 
kuvetll ve parlak 

l\Iakanizmas1 daima sabit 

100 ofo muvaffakiyet 

kopyalartniZI 11Yeloks,, killdtna baStlrtniZ 
Resimler daha canb ~akar, detaylar kaybolmaz, aenelerce 

sararmadan dayamr. 
Kopyahmn arkasmda .. VELOX~,. kelimesini teminat 

olarak arayamz. 

Hililiahmer 
Cemlyetl Merkezi Umumislnden : 

28 Haziran 1934 Per~embe gUnii Gaz maskesi fabrikasa i~in 
yapalacak pazarlaga i~tirak edenlerin laz1m gelen ~artlan haiz 
olmadtga goriildiigiinden pazarhk on bet glin miiddetle te'hir 
edilmi~tir. Talip olanlaran tartnamenin (12) nci maddesiode 
zikredilen vesikalart hamil olmak lizere Temmuzun on ikinci 
Pef~embe giinii saat on be~te Hililiahmer Merkezi Umumisine 
mOracaat etmeleri llin olunur. 

37) 

YOksek MOhendis Mektabi Satmalma Komisyonundan : 
Mektebin Mayas 935 aayesine kadar ihtiyac1 olan ya~ sebzenin 

28/6/934 tarihinde icra kdman kapah zarf miinakasasmda verilen 
fiatler fazla goruldiigunden pazarhgmm aym tartname dabiliode 
4n/934 c;ar~amba iiinii saat 14,30 da yaptlacai• ilin olunur. (3567) 
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Hergiin, her yerde istekle aranmakta ~ olan 
... 

-

Yal:a.1.z 

II 

• 
I 'n1n 

Halls, nefis ve kOpUkiU kahvesidir. 

Satl§ _yeri: 
-

' -
YALNIZ MISIRCAR$1SI KAPISI KAR$/SINDA 

K ·u 1R U · K-A H V E C I 
1MEHMET EFENDi · MAHTUMLARI 

TIC ARE T H A·N E SiD i R 

HI~ bir .. yerde .. $Ubesi ve alikas1 yoktur 


