
Butiin Tiirkiye 
Mehmet Efendi 

.Mahtumlar1 
Kahvesini i~iyor 

!st. lflstr~ar~tSl lcapt81 t&lllstnda 

Sene 16- No: 5650 - Flail her gerde 5 leu~ SALI - 3 Temmuz 1934 

Biitiin Tiirkiye 
Mehmet Efendi 

Mahtumlar1 
Kallvesini i~iyor 

lat. lllm~f1Sl kap111 k&rfls!Dda 

Telefon: 24240 (I dare)· 24249 (Tahri~) ~ 24248 (Matbaa) • 20113 (Kli~e) 

SoJda mubterem ,-- mitafiri-;11- . •• Gazi Hz. - K;nahada Yapurunda aorn,nyorlar, ortada Ei• Trabzona mnteYecciben baraket ediyor, 
aatda Gazl HL Ye l1met pata Egenin gidi4iai takip ediyorlar 

Almariyada yeniden bir ~ok 
kimseler idam edildi 

Berlinde ba§vekilet ve diger 
nezaretler muhafaza alttna al1ndi 

Paris 2 - Son hadiseler miina· 
sebetile Berlinde resmi bir teblii 
netredilmittir. Tebligde bir tak1m 
'Vatan hainlerinin ~Ikardtklan ha· 
diselere karfl cumartesi giinii bat
lanan temizlik hareketinin pazar 
ak,amt bittigi bildirilmekte ve hii· 
tun milletin Hitlerin arkasmda 
hulundugu ilave edilmektedir. 

Bu teblige ragmen Almanyada 
tabii vaziyetin avdet etmedigi an· 
iaf.tlmaktadir. Havas ajansmm al· 
drgt malumata gore Berlinde ye· 
niden bir taktm kimseler idam 
edilmiflerdir. Bunlarm isimleri 
heniiz malum degildir. 

Marefal Hindenburgun yaki· 
t11lndaki bazt kimsel~rin de tevkif 
cdildikleri soyleniyor. Hiicum kt· 
talaTI Prus:;ra erkam harbiyesine 

mensup sab1k Kayserin oglu 
Ogiist Vilhelmin Berlinde nezaret 

Nezaret attanda bulundurulan 
batvekll muavinl von Papen 

altmda bulundugu iddia e.:lilmeli
tedir. } 

Berlinde bir haC:Iise ~·kmasin-

·K1y:afet degi§ecek, zarif 
· diikkinlar· a~dacak 
: Leblebiciler Avrupa ve Amerikaya 
· ihracat imkanlartni ara~ttrtyorlar 
, celt hilenin, k1h~ kutananm» 
~erler. Biz ihracahmrzt artbrmak 
i~in tedhirler diitiine durabm, leb
~ebicilir cemiyeti hundan bir miid
det evvel ta Habe,istana 36 tene
ke leblebi ihra~ etmit-tir. 

istanbulleblebicileri hem de bu 
36 teneke leblebiyi gayet zarif hir 
tarzda, gayet asri bir reklam usu
lile Habetistana gondermi,Ierdir. 
Bundan hir muddet evvel Habe
,istandan Istanbul leblebicilerine 
bir muracaat yap1lmts ve Turk . . . 
leblebilerinin lezzetini anlamak 
i~in sekiz teneke nii.munelik.lehle
bi ist~nilmistir. Bunun ii~erine . . 
leblebiciler sekiz ~·k teneke bul-
mu~Iar, b.unlarm i~ine tuzlu, t-e· 
kerli ve sadc olmak iizcre leblehi
leri doldurmu~lardtr. Her teneke
nin i~inde de Habet dilile kagtt-

Iar yaztp bt;akmttlardtr. Istanbul 
leblebicileri bu kaglllara «afiyet 
olsun, leblebilerimizi ~•br ~1hr ye. 
yiniz ve safamza bakmtz» ciimle. 
sini yazmtflardtr. 

Lezzetli leblebiler ve bu giizel 
ciimle Habetlerin o derece hofU• 
na gitmit-tir ki hemen lstanbula 
36 teneke lehlebi tsmarlamtflar
dt!· Bu suretle «afiyet olsun, leb. 
lebilerimizi ~tbr ~tltr yeyiniz ve 
safan1za hakmiZ» ciimlesi leb. 
lebicilerimiz ic;in en asri, en mii
kemmel bir rekl.am vas1tast ol
mu~t~r. 

Kii~iikpazarda Leblebiciler ha
~mdaki leblebiciler cemiyetine 
gittik, reis Arif usta ile, cemiyet 
umumi katibi F ehmi beyle goriit
tiik. Sorduk: 

[Devam~ 4 iinc:u aahifede] 

dan korkulduiu i~in batvekilet 
ve diger nezaretler muhafaza alti· 
na almmltlardtr. ~ebir idarei or
fiye alhnda bir memlekete ~ n
ziyor. 

Doorndan gelen haberlere gore 
eski imparator, Almany~Ciaki aon 
hadiselere tafMifbr. Sabrk impa· 
rator vaziyetin boyle bir tekil ala
cagtnt ~atiyen beklemedigini soy• 
lemittir. 

6arlp bir hareket 
Berlin 2 - Nazi hiicum kttalan 

eski erkan1 harbiye reisi M. Roh· 
me intihar etmesi i~in bir silili 
Y'erilmit-tir. M. Rohm intihar et· 
meyince kurtuna dizilmittir. Bu 
hadise bir ~ok dedikodulara sebe. 

' biyet vermektedir. 

PaTis 2 - Hitler, eski arka'dap 
~e senli benli goriittiigii yegane 

[Denml 2 iDd ~] 

. 

ltalyan filosu 
Draflan ayrtldt 

F.ilo me~hul bir istikamete 
dogru gitmi§tir 

Paris 2 (A.A.) - Hava. ajan
sinrn Belgrat muhabiri bilcliriyor: 
Heniiz Dr~ta bulunan ltalyan ge
mileri cliin merhul bir istikamete 
'cloiru giclerek limanclan aynlmq· 
larclu. 

Amerikada kurakhk 
- Nev York 2 - ~iddetli aicali
lar devam ediyor. Sokaklarda bir 
~ok kimseler stcaktan diifiip ba· 
ytlmtfbr. Bir ~ok yerlerde susuz
luk hissediliyor. 

ilan sahlplerlne 

Reklumlartmz i,in en tesir/1 
va en verimli vaszta AKSAM 
siitun laTl dt r. l;iinkii: 

AKSAM 
Biitiin Tiirkigeae en /azla 

. sail$ gapan gazetedir. 

~ahin§ah Hz. diin ak§am 
T rabzona hareket ettiler 
Iki devlet reisinin vedat ~ok samimi oldu. l\iuhterem 

misafirimiz Istanbul halktntn gosterdigi samimi 
hiisnu kabulden ~ok miitehassis oldugunu 

Muhiddin beye soylediler 

••hln$ah Hz. Kanallada vapurundan Ege vapuruna ge~lyortar 
f Bir haftadanberi lstanbulun Dolmabah~ saraymda istirahat 
misafiri olan ~ahintah Hz. diin etmitler, bir taraf.a ~Ikmamttlar
aktam Ege vapurile lstanbuldan d1r. 
lfrabzona hareket etmitler ve hii· Saat on bette Caz.i Hz. Sakuo. 
yiik merasimle tetyi edilmitlerdir. ya motorune binerek Bey1erbeyi 

~ahintah Hz. dun ogleye kadar [l).yami 2 iDei aallifed•l 

Edip - Yeni yazd1gun romanin mevzuu Ankarnda c~en bir cooiil mac:e-
rasJd1rl .•• 

Misafir - Ankarayt tnmr mJSimz?" 
Edip - Evet, ~ocuklu~umda. peder Hal_ep w.lisi ikea oradan ge~mi~timl ••• • 



Sahife 2 

$ahin~ah Hz. 
(Btq taralr 1 inci 64hilede) 

aaraymdan Dolmabah~eyi ~trif 
etmifler ve muhterem misafiri
mize miilaki olmutlar ve salon· 
Cia bir muddet gorutmutlerdir. 

Bundan sonra iki devlet 
·yeisi otomobillere binmisler-

• 
dir. Diger otomobillere de 
ba~vekil lsmet pafa, Hariciye 
vekili Tevfik Ru,tu bey, ~ahintah 

• Hz. nin mihmandarlar1 ve maiyeti 
erkiim Linmitlerdir. 

Otomobiller saat on be~ bu~uk
ta T ophane salonun onunde 
durmuttur. Burada bir ktta asker, 
polis, mrzrka seliim resmini ifa 
ediyordu. Istanbul valisi ve bele
diye reisi Muhiddin beyle kuman
dan Halis pafa ve istikbal resmin
de bulunan zevat iki stra olarak 
mevki almrtlardt. 

~ahintah Hz. tetyi resminde 
bulunan zevata iltifat etmif, vali 
ve belediye reisi Muhiddin beye, 
Istanbul halkmm gosterdigi sami
mi kabulden dolayl pek mutehas
sis oldugunu soylemitlerdir. ~a
hintah Hz. tetyi resminde bulu
nan zevahn ellerini srktJktan son
ra Gazi Hz. ile birlikte Kmaha
da vapuruna binerek Ege vapu
runu tetrif etmitlerdir. 

Kmahada, Ege vapuruna y.a
Dafmca iki devlet re1s1 ~ok 
~amimi surette vedalatmt~lardu. 

Ege saat 16,30 da demirini al
mrt ve Bogaza dogru hareket et
mistir. Bu strada etrafmda bir . 
~ok motorler ve sandallar hulu-

nuyor, limandaki biitun V4pur
lar duduk ~hyordu. Egeyi Y a
vuz ve iki torpito muhribi takip 
ediyordu. 

Ege vapuru ~ar,amba sabah1 
Trabzona vas1l olacakbr. $ahin
tah Hz. o gun karaya ~1kacaklar 
ve geldikleri tarik ile lrana done
ceklerdir. 

lstanb ul halkma iltifat 
Istanbul 2 (A.A.) - $ahin,ah 

Hz. istanbula veda ederlerken 
muhterem Istanbul halkma iblag 
edilmek uzere vali ve belediye 
reisi Muhiddin beye bizzat f.U be
yanatta bulunmuttur: 

«<stanbul halkmm hakktmda 
-gosterdigi samimi ve fevkalade 
tezahurat ve asan u;tuhabbetten 
miitetekkir ve mutehassisim. ls
tanbula daima saadet dilerim. Bu 

' 
tebir guzeUigi iie, medeniyetile 
dunya tehirlerinin i~inde miim
taz mevkidedir. Boyle bir tehrin 
idaresi batmda bulunmak ne kty
mettir. Ve bunun size emanet edil
mesi tahstmzm kadrii k1ymetini 
gosterir. 

Istanbul 9-ehri butun tark ~ehir
lerinin basmdad1r. Bu sehirle bu-. . 
tiin •ark alakadard1r. Bir tark 
devleti ve Turkiyenin samimi bir 
dostu bulunmak itibarile lranm 
lstanbulla alakas1 tabii t;ok derin 
ve kuvvetlidir.» 

Matbuatm hediyesi 
Matbuat umum mudurlugii fran 

~ahintaht Hz. nin memleketimizi 
tereflendirmelerinin takarriir et
tigi gundenberi, Tiirkiye matbua
tmm bu seyabat etrafmdaki netri
yahm bir kolleksiyon halinde ha
ztrlamif. ve umum mudiirlugun Is
tanbul miimessili Netet Halil bey 
tarafmdan dun Ala Hazreti Hu
mayuna takdim edilmi§tir. 

Kol\eksiyonun iizerinde, «Tiir
kiyenin biiyiik misafiri Ala Haz
reti Humayun R1za Pehlevi Hz. ne 
ifiirk matbuabmn tazim hatrrasi» 
~iimlesi yazthd~r. 

~ahintah Hz. ne, ayr1ca daha 
Lir ~ok hediyeler takdim edil-

• 1 AK~~M 

( »Ju. Sab&wa. •relgraD.ar ) 

Almanyada yenideD bir ~ok 
kimseler idam edildi 

(BCZf taralr 1 inci sahilede) 
dostu olan yiizbast Rohmiin kur-• 
tuna dizilmesi meselesinde epey-
ce tereddutler ge~irmi,, nihayet 
buna karar vermiftir. 

Yeni rezaletler 
raris 2 - Havas ajansmm Ber

lin muhabiri bildiriyor: M. Hitler 
diin Alman milletine hitaben be
yanatta bulunacaktt. Henuz bu
nu yapmami,hr. Berlinde halkm 
hatvekalet binasma yaklaf.lllasma 
musaade edilmiyor. 
· Halk arasmda buyuk enditeler 
vardrr. Halk vakayii henuz lama
mile anlayamami,hr. Resmi teb
liglerde kur,una dizilenlerin Mii
nihten uzak bir sayfiyede sefahe
te dald1klarmdan bahis vardu. 
Muoih sokaklarmda k1yam ba,Ia
digi suada buna ihtimal verilmi
yor. Sonra Nazi reislerinin sosya
listlerle nas1l birlettikleri de anla· 
fJlamiyor. 

Hiisrev bey 
~ahin~ah Hz. taraf1ndan 
diin sabah kabul edildi, 

arz1 veda etti · 
$ahinf&h Hz. nin yakm muhi· 

linden elde ettigimiz malumata 
nazaran Tiirkiye cumhuriyetinin 
Tahran biiyuk el~isi Rrdvan og
lu Hiisrev bey, diin sabah Dol
mahaht;e s.araymda Rtza ~ah 
Pehlevi Hz. nin huzurlarma hu
susi surette kabul buyurularak 
Tahran el~ligi vazifelerinin hi· 
tam bulmas1 dolayiaile ~ahintah 
Hz. ne arz1 veda etmi~ ve yar1m 
aaat kadar huzurlarmda kalmlf• 
lard1r. 

R1za $ah Pehlevi Hz. $Irf aile
vi ve s1hhi esbap dolayJ&ile Tah .. 
l"andan aynlan buyiik el~imize 
Tiirk - Iran dostlugu ugrunda de
vam eden mesaisinden dolay1 
hassaten tetekkur ve takdirat be
yan buyurmu~lar, aynld1klarm-; 
dan dolay1 teessurlerini beyan 
etmitlerdir. 
. Y eni Tahran sefiri Enis bey, 
$aliin{.ah Hz. ile birlikte T ahrana 
hareket etmittir. ---lzmir imamlan yalmz vazife 
esnasmda cObbe giyecekler 
lzmir 2 - Vilayetimizin imam 

ve rnuezzinleri bafta muftii oldu
iu halde sankla ciibbeyi yaln1z 
dini vazife esnasmda kullanmaga 
ve bunun haricinde umumi kis
veyi giymege karar vermitler ve 
bu karan hemen tatbik sahasma 

koymutlardir. ............. _ 

Meclisin yaz tatili 
Ankara 2 - Meclisin pertem

be giinii yaz tatiline karar ver
mesi muhtemeldir. Bu celsede 
batvekil lsmet paf&DID bir nutuk 
irat etmesi ihtimali vard1r. 

lngiliz sefiri 8emlikte 
Gemlik 2 Hususi) - lngiliz 

sefiri bindigi yatla bugun buraya 
geldi. Karaya ~1karak tznik golii
nu gezdi. Aktam• tekrar yatla is
tanbula hareket etti. 

Codos ve Rossi 
Paris 2 - Bahrimuhiti tayyare 

ile &fan tayyareci Codos ve Rossi 
vapurla Fransaya donmii,Ier, ha
raretli aurette kartil:anmitlardir. 

Von Papen nezaret altmdad1r. 
M. Goebbels bu kanh hareketle
z-in tenkit~iler i~in bir ihtar oldu
gunu soyliiyor. Fakat buna rag
men tek tiik sesler yukselmege 
ba,Iami~llr. Sosyal demokratlarm 
15 sene siiren idareleri esnasmda 
ortaya ~1kan rezaletlerin bugun
kiiler yanmda pek ehemmiyetsiz 
kaldJgl soyleniyor. 

Bugiinkii umumi siikut Hitlere 
itimat manasma gelmemektedir. 
Vaziyet karJfikhr. 

6oebbelsin nutku 
Berlin 2 - Propaganda naztn 

M. Goebbels dun aktam radyoda 
bir nutuk soylemiftir. Bu nutukta 
miirteci anastrm yeni bir ihtilal 
haz1rlamak i~in ecnebi bir mem· 
leketle munasebette bulunduklarl• 
n1 ve Hitlerin_' icabmda merhamet
sizce hareket etmesini bilen bir 
adam oldugunu isbat ettigini kay
deylemittir. 

Miinasebetsiz 
~arkrlar yasak 

Yunan harbiye nazu1ntn 
kolordu kumandanlar~na 

• emn 
Atina 1 (Hususi) - Yunan 

harbiye naztn ceneral Kondilis, 
Yunan liolordu kumandanlarma 
1onderdigi bir emri yevmide, Yu-
nan askerlerinin, Turklerin milli 
haysiyetlerine dokunabilecek 
olan .f&rktl&Tl aoy}emelerini SU• 
reti katiyede menetmiflir. 

Yunan harbiye naz1r1 bu emri 
yevmisinde, Osmanh imparator
lugile Yunanistan arasmda ce
reyan · etmif olan muharebelerin 
ebediyen bittigini, bugun iki 
komtu cumhuriyetin samimi bir 
dostluk ve itilaf ile biribirine 
baglanml~ oldugunu, iki milletin 
sulh ve miisalemet dairesinde 
tetriki mesaisi, maddi refah ve 
uadeterini temin edecegini, bi
naenaleyh bu tetriki mesaiyi ve 
dostlugu zarara sokabilecek olan · 
miinasebetsiz ve muz•r tarkila
rm Yunan ordusundan sureti" ka· 
tiyede kald1nlmasmt emreyle
mekte ve bu emrinin ademi tat
bikmdan dolayi, cuzii tam ku· 
mandanlarmm mesul tutulacag1· 
m da ilave eylemektedir. . 
Kabinede degi~ik-

lik olmryacak 
Ankara 2 (A.A.) - lcra vekil· 

leri heyetinde baz1 tebeddiilat 
olacag1 hakkmdaki tayialar her 
turlii asll ve esastan aridir. Ana
Clolu ajans1 bu f&yialart tekzibe 
mezundur. -----

lsmet pa§a gitti 
Batvekil lsmet pafa diin aktam 

Ankaraya hareket etmit-tir. lsmet 
pafa, vali ve belediye reisi Mu
hiddin beyle diger bir ~ok zevat 
tarafmdan tetyi edilmittir. 

Batvekilin, fuka grupunun bu
giinkii toplanttsmda bulunmast 
muhtemeldir. • 

Ba~vekil lsmet pafa, Sovyetle
rin Berlin buyuk el~iligine tayin 
edilen Ankara buyiik el~isi M. 
Suri~in terefine diin bir ogle ye· 
meii vermittir. 

Propaganda nazu·i kurtuna di
zilenlerin iptilmemi~ sefahette 
bulunduklarmt, Hitlere kart• kt· 
yam eden herkesin ba~1 tehlikede 
oldugunu soylemiftir. 

Von Papenin yerine 6iiring 
Berlin 2 (A.A.) Reuter 

ajanst muhabirinden: Hala kcndi 
evinde mevkuf bulunan ba~vekil 
muavini M. Von Papenin yerine 
ceneral Goeringin ge~mesi muh
temeldir. 

Londra 2 (A.A.)- Dun gece 
Almanyadan gelen dort liiks oto· 
mobil Danimarka hududunu ge~· 
mittir. Bunlarm birinde eski Al
man veliahtmm bulundugu soy· 
lenmektedir. Diger taraftan umu
miyetle dogru haber alan bir 
membadan bildirildigine gore 
'dun Almanyada Flensborga gi
'den 500 Danimarkah milli sosya· 
list Allman arkadatlan tarafmdan 
Danimarkaya iade edilmi,tir. 

Hakimler kanunu 
Adliye vek;Ji miihim 
beyanatta bulundu 

Ankara 3 - Dun biiyuk Millet 
Meclisinde hakimler kanunu mii
zakere edilmittir. Muzakere ea-

. nasmda adliye vekili Saracoglu 
~iikrii bey uzun beyanatta bulu· 
narak Turk hakimlerinin yeni ka· 
nunlar1 tatbikte, yeni hukuk zih
niyeti benimsemekte biiyiik mu• 
vaffakiyet gosterdiklerini soyle· 
mit, fena niyetli davac1larm bey· 
hude yere mahkemeleri itgale im
kan bula;.Iyacaklanm ilave et· 
mitlir. 

Vekil bey ceza muesseselerinin 
ISlahi etrafmda ahnacak tedbir· 
leri de izah etmittir. 

Bundan sonra maddelerin mii· 
zakeresine ge~ilmi,, maz~retsiz 
olarak faailasiz bir ay ve fas1lah 
iki ay vazifesine devam etmiyen 
hakimlerin vazifeden affedile
cekleri hakktndaki 88 inci madde 
uzerinde munakata olmut ve bu 
miiddetin eksiltiJmesi i~in mad
denin enciimene iadesine karar 
verilmi,tir. 

Kanun 129 uncu maddeye ka
dar miizakere edildikten sonra 
Meclis ~artamba giinii toplanmak 
iizere i~timaa nihayet vermi,tir. 

Belediye iktisat mDdDrU 
" lhtiklr yoktur , diyor 

Piyasada ihtikar olup olmadigl 
etrafmda miinakatalar devam 
ediyor. Belediye iktisat miidiiru 
As1m Sureyya bey ihtikar olma .. 
d1gmr, fiatlerin normal oldugu• 
nu soylemittir. _;__ ___ _ 

Batra ve 6emlikte dolu 
Gemlik 2 (Hususi) - Bugiin 

buraya dolu yagd1. Dolu tarlalar· 
da biraz zarara sebep olmuttur. 

Bafra 3 (A.A.) - Bugun saat 
on sekiz bucrukta ani olarak garp 
istikametinden gelen futma ile 
kanftk fmd1ktan iri dolu du~mut 
ve ii~ daki!~a devam etmittir. 

Bozuk teraziler 
Belediye bozuk terazileri top

latmaga batlamtthr. Dun bir ~ok 
bozuk terazi toplanm1~hr. El tera
zilerinin hemen hepsinin bozuk 
oldugu anlat•lmaktadu. 

3 T em111llz 1934 

Tiirk- Yugoslav 
dostlugu 

Yugoslavya hariciye 
nazJnnJn miihim bir nutku 

Belgrat 2 - Tiirk • Yugos1aY 
dostluk hakem ve 'ademi teca viiz 
misak1 Yug-oslavya parliimentosu 
tarafmdan kabul edilmittir. Bu 
munasebetle hariciye vekili M. 
Y evti~ bir nutuk irat ederek c;ok 
dostane beyanatta bulunmu~tur 
M. Y evti~ demittir ki: 

«Bu devlet, cografi vaziyeti v~ 
sevkulceyf noktai nazarmdan 
olan mevkii dolay1sile butiin Bal
l:an yarrmadasmm bundan son· 
raki inki~.af1 ve istiklali i~io ehem· 
miyeti haizdir. ~ugun memnuni .. 
yetle goruyoruz ki Turk milleti, 
milli hayahm kurtarmak i~in yap
Mlf o}dugu miicadelenin en mu~· 
kul demlerinde kendi tarihine ta
mamile laytk bir kahramam, Gazi 
Mustafa Kemali bulmu~tur. (AI
kitlar ve yafa sesleri). Bu kahra
man, Turk milletinin en elemli 
gunlerinde buyuk eserini meyda
na getirmek hususunda fevkalade 
olan cesaretini gostermit ve bun
dan baska bu biiyuk eseri mesut . 
hir neticeye isal etmek i~in biiyiik 
bir maharet ve kiyaset ibraz et
mi~.tir. 

Tabii hudutlar1 bugiin asri bir 
surette tansik edilmit olan ve ma
zinin butun yuklerinden ve Os
manlt imparatorlugunun sukutu· 
nu inta~ etmit olan biitun ,.erait
ten ve felaketlerden kendisini 
kurtarmtt olan timdiki milli Tur
kiye, heynelmilel tetriki me,ai &a• 

hasmda miihim ve pek faydah bir 
unsurdur. Ve bilhassa anlatma 
ve emniyet siyasetinin en miihim 
mesnetlerinden biridir. (~iddetli 

alk•tJar). 

Do~entler 
Maa~lan artualmazsa 

istifa edecekler 

Istanbul iiniversitesi hp fakiil
tesi do~entleri diin i~tima ederek 
maat meseleai etrafmda goru~

muf.lerdir. Bu goriitme neticesin· 
de docrentler, maatlan lay1k oldu
gu hadde ~tkarilmadtgi takdirde 
istifa etmek mecburiye~inde kala· 
caklanm vekalete bildirmege ka· 
rar vermit~le'rdir. 

Dot;entlerin bu miiracaatlarmtn 
esas1 fUdur: Y almz haatanede ~
hsan miitehassts doktorlar1n asli 
n:aatlan 55 lira oldugu halde hem 
fakiiltede, hem hastanede vazife 
goren t:p do~entlerinin • maatlan 
35 liradan ibarettir. T1p do~ent• 
leri ii~ ayhk tatil devresinden de 
istifade edemiyerek tatil esnasm· 
da da hastanelere devama mec• 
bur tutulmaktadirlar. 

Ecnebi profesorler de do~ent
lerin maatlarimn arbnlmas1 i~in 
fakulte medisine teklifte bulun• 
mu&lardtr. . 

Rektor Ne,et tlmer ve dekan 
Nureddin Ali beyler bu meselenin 
iyi bir tekilde halli i~in temasta 

' hulunmak iizere fU giinlerde Ar. 
karaya gideceklerdir. 

Orta tedrisat 
Ankara 2 - Maarif vekaleti 

orta tedrisab ~&lah i~n on sene• 
lik bir program haznlamaga ka• 
rar vermittir. Program mucibin· 
ce mekteplerde laboratuvarlar 
fazlalatbrilacak, bayvanat hah~e
lerl yaptlacak, talebenin hayata 
ahlmalarm1 kolay1atbran malu· . 
mat verilecektir. 
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AK$AMDAN AK$AMA 

lhtikir mUcadelesln· 
den bir safha 

lstanbulda ihtikardan ve hayat 
illahahhgmdan 'ikayet eden hal

'km biraz yiiziinii giildiirecek ve 
kendisine iimit verecek bir klpir-

'pama oldu idi: Y ani, kabzimal· 
1
Jar cemiyeti lstanbulun en i~lek 

\ muhtelif semtlerinde pazarlar 
I 

[a~arak toptan fiatine sebze ve 
meyva satmak i~in belediyeye 

llluracaat ederek musaade istedi
lerdi. 

Fikrimizce hayat pahahhgma 
l.::ar~1 miicadelenin en ameli ve 

manhki ~ekli hu kabil pazarlar ve 

I satlf yerleri olacag1 i~in ~u teteh· 
biisiin hir an evvel inta~ edilme-

t'lini ve ne netice ~1kacagmm an

la,Ilmastm biiyiik bir sabirsizhkla 
bekliyorduk. Gazetelerin yazdik-

la.rma gore, cemiyetin belediye
ye miiracaati 13 haziran tarihinde 

~ yukua gelmi,tir. 

r- Belediye, bu miiracaata 'diin 

cevap vermittir. Ahkam1 kanu· 
nlyeye mugayir olmamak ve sergi 
)"erlerinin krokileri yapthp tasvi· 

be arzedilmek tartile bu i~e mii
&aade ettigini bildirmektedir. Bu 

cevap biraz ha,tan savma gibi 
goriiniiyor. 

ltin i~inde bir garahet bulun· 
Clugu daha ilk giinlerde goze ~ar
piyordu. (;iinkii kabztmallar cemi· 
yeti belediyeye miiracaat ettikle-

rini gazetecilere soyledikleri hal

de belediye erkam boyle hir tey

Cien haberleri olmadtgml temin 
ediyorlard1. Miiracaattan sonra 
bir hafta ge~iyor da belediyede 
kimsenin itten haberi olmuyor. 

:Acaba istidaname evrak odalarm
~a nobet mi bekledi, yoksa bele
diyenin eline vast I olmadl ml? 

Gazetelerde okudugum bir ftk· 
ra nazan dikkatimi celbetti! Y e-

mit- taraflarmda yap1lmakta olan 

hal miinasebetile belediye ile kab
Zimallar cemiyeti arasmda bir 

noktai nazar ihtilaf. bulundugunu 

ianlad1k. Daha dogrusu, kahzimal
lar hal hakkmda baz1 miitalealar 
dermeyan ediyorlar, belediye de 

buna sinirleniyor. Anlasilan, ara· 
r..l • 
uan bir kara kedi ge~mit olacak. 

Belediye ile kabz1mallar cemi-

- Ne garip vak'alar oluyor Amca l 
~ey, «Fenerde oturan bir zat .•• 

lhtikar miicadelesi 
Avni bey '' Ortada 
miicadele diye bir 

fey yok,, diyor 
ihtikar miicadelesi son zaman• 

larda giiniin meselesi halini ald1. 
Bu hususta belediye daimi encii· 
men azasmdan Avni beyle goriit
tiik. Avni bey bize 'u beyanatta: 
hulundu: 

- Daimi enciimen zaruri ihti
ya~lar hakkmda narh koymak sa• 
li.hiyetine maliktir. Kanaabma 
gore bundan evvel sabf fiatleri 
ve bunlarm muhtelif semtlere gO
re ne kadar degif.ebilecegi ilan 
edilmeli, bu tedbir fayda vermez· 
se narh konmahd1r, 

Bugiin ortada bir miicadele gor
miiyorum. Nazariyeler, me~hul 
bir no~adan hareketle bir haki
kate varmak i~in fikir yormaktan 

AK~AM 

Kahve fiati 
Kilo ba~tna sebebsiz yere 

be~ kuru~ artb 

Kahve fiatlerindeki yiikseklik 
'devam ediyor. Toptan kahvenin 
kilosu 100 kuru,tan 105 kuruta 
kadar f1rlamt~br. Kahveciler kah
ve fiatlerinin son vergiler iizerine 
arH•gm1 soylemekteclirler. Hal
buki bu kafi bir sebep degildir. 
Vergilerin tatbikinden evvel, bir 
kilo kahve 75 kuru,a sahbrdt, 
vergi mucihince bir kilo kahve
'den 25 kurut ahnmaktad1r. Bu va.
ziyet katr~Ismda kahvenin 100 ku· 
ruta sahlmasl laz1m gelirdi. 

!tin garip taraft, beyannameye 
tabi olmryan ve kendilerini pera· 
kendeci vaziyetine sokan tiiccar 
da, kahveyi pahabya satmaktadtr. 
Hiikumete vergi vermedigi halde, 
fiatleri arhran tiiccar hakkmda 
alakadar makamlann tahkikat 
yapmas1 laz1m gelir. 

ibarettir. Miitahede gibi vaslta Harivte kahve dDvUyor 
varken miicerredat pefinde kafa $ehrimiz alakadarlarma. gelen 
yormaga akhm ennez. • haberlere go_re, Londra kahve pi· 

Bir varak, ustasmm yUzDklerinl yuai fevkali.de ve ani bir SU• 

~aldl rette sukut etmittir. Londra bor-
Galatada bir ah~i ~Iragi, usta· aasmda bir haftadan beri hi~ bir 

smm yashgt e.ltmdaki iki albn ahci kaydolunmamtttir. • 

yiiziigii llfirMifbr. C1rak arattln· 
hyor. h 

Itfaiye merdiveni 
Belediye' bir ka~ merdiven 

daha sabn alacak 
Belediye, ge~en sene itfaiye 

i~in otomatik hir mer.diven sa• 
tm almlftl. Bu merdiven en yiik· 
sek binalara kadar uzanabil
mektedir. Ancak bu merdiveli 
bir tane oldugu .i~in ihtiyaca kafi 
degildir. Merdivenlerin ha.fhca 
faydas1, iist katlarda kalan in· 
sanlar1 kurtarmak, itfaiye efra~ 

dm1 b.inanm iistiine ~Ik·armak ve 
buradan su stkmasm1 temin et
mektir. 

O.st kattaki bir ateti son'diir
mek i~in a,ag1dan slktlan suda:D 
ziyade yukandan su vermek Cia· 
ha miiessir oluyor. Merdiven• 
lere ~Ikacak bir itfaiye neferi 
ateti dah.a kolayhkla sondiirebil
mektedir. 

Belediye bunun i~ili itfaiye 
miifrezelerinin miimkiin oldugu 
kadar fazla merd.ivenlerle tak
viye edilmesine karar :vermittir. 

Borsa va Osmanh bankas1 
komiseri 

Borsa ve Osmanh barikas1 ko
miseri lhsan Rifat bey Londrada 
Osmanh bankas1 umumi heyet i~ 
timamda bulunduktan sonra ev
velki giin memleketimize don
miittiir. 

. , , Ge~en gece Ayvanaaray civann-~ 1 dan g~e!:_ken ••• 

Kocas101 kuyuya atm11 
lzmire tabi Kotk nahiyesi lial

kindan ~if~i $akirin kann 30 ya• 
'tnda Fa~a ile $akirin ortag1 lb'.. 
rrahim, ~akirle Ayna.kadm kuyusu 

batinda bir bahane ile kavga ~i· 
kannttlar ve $a.kiri giizlece dove
rek 15 metre derinlijindeki kuyu· 
ya atmitlardl.l'. $akirin yalnaz Cliz· 

kapagl zedelenmittir. $akir ken· 
di kendine kuyudan ~lkmlttlr. Za
btta tahkikat yapmaktad1r. 

Bugday ihracat1 
Bu sene fazla ihracat 

yaptlmas1 iimit ediliyor 
Bugday fiatlerindeki iatikrar 

Clevam etmektedir. lhracat gittik· 
~e artmaktadu. Bu hafta 250, ge
~en hafta 896 ton bugday ibra~ 

edilmittir. Bu sene i~inde yapbgt· 
m1z bugday ihracata 11 bin 100 
tona kadar ~Ilcmt~br. G~en sene
ki ihracabmiZ 516 tondan iba· 
rettir. . 

Uniimiizdeki mahsul senesinde, 
Tiirkiyeden hoi hoi bugday ihra· 
cab yaptlmasl kuvvetle iim.it edil
mektedir. 

Pavabahvede bir miktar 
arpa yand1 

Diin gece Patabah~ede, bah~i
van $akir agantn bah~esindeki ar· 
palar tutupnuf, bek~i tarafmdan 
goriilerek atet t'londiiriilmiittiir. 

A mea beye gore! .. 

:... ~nune bir adam ~dup. •• 

Zaro aga .. 
Universitede 

tetkikata devam 
ediliyor 

Zaro agamn cesedi iizerinde 
yap1lan otopsi iiniversite profe
sorlerini yakmdan alakadar et· 
mektedir. Zaro aganm cigerlerin
deki veremin ~ok eski olmasma 
ragmen kendisinin son zamanla
ra kadar nasil biiyiik bir zinde
lilde yatadigi ve bu kadar uzun 
omiir siirdiigii tetkik ediliyor. 

Zaro aganm, oliimiine sebep 
tetkil eden son hastahgma kadar, 
onun oyle uzun miiddet basta yat
bgmt, sthhatinden t-ikayet ettigini: 
bilen yoktur. Otopsi neticesinde 
cigerlerinde ilerlemit eski verem 

ir.azma tesadiif edildigi haJde bu 
astrhk ihtiyarm bundan otuz se
ne evveline gelinciye kadar ha
malhk etmesi dikkate fayan go· 
riilmektedir. 

.Oniversite laboratuvarlarmda' 
yap1alcak tetkikatm verecegi ne
tice ile tip alemi yakmdan alaka
Ciar oldugundan tetkikatan neti
cesi biitiin diinyn tababetine bil
dirilecektir. 

Alacak yiiziinden 
Mahmut, Hiiseyini agtr 

surette yaralad1 
Sartyerde Hasan ve Mahmut 

isimlerinde iki kiti bundan bir 
miiddet evvel alacak meselesin· 
den kavga etmitler ve biribir· 
lerine danlmitlardir. Aradan bir 
ka~ giin ge~tikten sonra diin bu 
iki kavgac1 gene karfilatmttlar ve 
eski meseleyi tazeliyerek yeniden 
kavgaya tututmutlardu. Bu kav· 
gada Hiiseyin eline ge~irdigi bir: 
odunla Mahmudun hatma vu11a· 
rak yaralamtthr. Yaradan biisbii· 
tiin cam yanan Mahmut ta elin· 
deki ekmek bt~agmi HU.seyinin 
kar01na, bedenine ve kas1gma 
saplamlfbr. 
:· Aldigi tehlikeli yaralardan Hii
seyin bayilmif ve ifade veremiye· 
cek bir halde hastaneye kaldutl· 
mitbr. Zabtta Mahmudu da ya· 
~hyare.k tahkikata batlamtthr. 

lhracat1 te1killtlandarma 
,- lktisat veki.leti tetkilabnda ih'
racab tetkilatlandtrma miidiiriye
ti ihdu edilmittir. Bu yeni kuru· 
lan daire, Istanbul, lzmir, 
Trabzon, Mersin gibi belli bath 
ihracat iskelelerinde ihracat tacir
leri arasmda birlikler tetkiline ~a· 
htacakbr. Ilk it olarak Jzmirde 
iiziim ve incir tacirleri arasmda 
ihracat birlikleri yapilacakttr. 

Sahife 3 

ll:a:lr -;:arpada If 
Asri lakaplar 

Y eni likaplara dikkat ettiniz 
mi?. Ben bilhassa son giinlerde 

gayet garip bir ~ok lakaplara ras
hyorum. 

Ge~en giin gazetelerden birin
de bir zabtta havadisi vard1. Elek

trik Kadri isminde bir adam ar
kadalll Murad1 iki yerinden yara

ladiktan sonra ka~m1,, faltat hiraz 
sonra da yakay1 ele vermif. 

Elektrik Kadri! .. Asri bir la
kap. Ge~enlerde hir karikatiirist 

arkada,Im da bana anlabyordu. 

Tramvayda gidiyormu~ biri pen
cereden a,aib sarkm1~, avaz avaz 
bagirMif! 

- Siirpriz.. Siirpriz.. Siirpriz 
Nuri ... 

Arhk anlallihyor ki hemen bii
tiin yeni lakaplar asri bir fekil al
:maga basladt. Baksamza Elektrik , 
Kadriler, Siirpriz Nuriler, Carlis
ton Ahmetler, Tango Mehmetler .• 

Bu gidifle Radyo Selimler, Tay
yare Aliler, Tahtelbahir Veliler 
gorecegiz. 

~amur Ahmet, Civi Selim, Pire 
~ehmet, Altmdif., ve saire gibi es

ki likaplar arhk karpuz kollu es
ki zaman elhiseleri gibi modasi 

ge~mi,, kullamlmasi ay1p 'eyler 
olacak. 

Fakat asri lakaplarm tamamile 
zemin ve zamana uymaSI i~in da
ha giizelleri bulunur. 

Mesela «bubran>>, «kriz», 
«aparbman» tam bugiin i~in bi~il
mif lakaplard1r. 

Aparttman Ahmet.. Buhran 

Mehmet, Kriz lzzet .. Fena lakap· 
lar m1?. Hikmet Feridun 

Metruk entlak 
lzmirde sablacak bag, 

bah«;e -roktur 
lzmir 'ehri ile vilayet miilhaka

tmda taksitle miizayedeye ~tkan• 

lacak ve sahlacak emvali metruke 
olduk!rll miihim miktardadu. Fa
kat bina azdtr. Ciinkii binalar 
umumiyetle ya mubacir ve miiba-

dillere verilmi' ve yahut ta emla'k 
ve eytam bankasma devredilmit 

bulunuyor. Fakat arazi, bag ve 
bah~e miihim miktardadtr. 

Emvali metrukenin miizayede

ye ~Ikanlmast i~in Maliye veka
letinden izmir defterdarhgma he-

niiz emir gelmemi,tir. Bugunlerde 
beklenmektedir. 

~ehirde bulunan emvali metru

ke 80-100 kadardu. Bunlarm i~in
de biiyiik binalar yoktur. Bunla· 
rm yans1 ev, yartst da diikkan ve 

magazadtr. Maliye vekaletinden 

emir gelince hepsi tesbit edilecek 
ve miizayedeye ~tkanlacakbr. 

-lktibu ve terciime bakkt mahfuzdw -

. . . Zavall1y1 bir iyi dogmii~l .. ~ Za
blta ,undi liebebini anyormulll .• 

'A B. - 0 halde ceplerine hak· 
mahl 

- ~ ~r .... -
A. B. - Belki bir bo~ t~i~e bulunurt 
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II lttihat ve Terakki (B~ taralzl inci sahifede) Sinemactlarin Nfuhiddin Belediyenin I\tilliyet •I -istanbulda senede ne kadar beyin beyanabna cevabi aleyhindeki hakaret dava• 
~ ta·l· .. ,·nJe es•ar pe•JeSI leblebi yenir? SJna diin devam edildi 
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- Seneden seneye leblebi sab· Vali ve belediye reisi Muhid-

y k 0 • • -'1 ••ldil illdit II 'I eksiliyor. Bundan anlatlhyor ki din beyin sinemacllar hakkmda- Belediyenin Milliyet gazetesi 
I a, up emil D191D ve na.s.u. 0 r . leblebJ' yenmesJ· de seneden sene- B aleyhine arflgvl hakaret davasma 
1_ Jl ki beyanabnt diin yazmt~bk. u 3' 

Muharrlri: M. R. ye azal1yor. I'stanbulda senede to- diin og~leden sonra ikinci ceza 
H h I · · miinasebetle sinemactlar namma akkl bey, tahkik heyeti temas ettiginizden ba sey emt,Sl• pu topu 6000 kilo lebJebi yenmek- mahkemesinde baktlmJ~br. 

h · Y k b · 'nl t n bir yazt aldtk. Bu yaztda hiilasa-uzurunda.. ntz. a up ey 8121. ~ emast • tedir. Bunun sebebi ,udur. Eski- Milliyet gazetesi ne~riyat mii-
dan sonra hiikiimetl tskat etmek ten deniliyor ki: Yakup Cemil beyin bu ittiha~ 

.llundan sonra Hakkt beyin mev
kii ~ok nazik bir dereceye gel
mi,ti. Demek ki Y akup Cemil be
yin, divam harpte itiraf ettigi 
biitiin hareketlerinin miifevviki 
Hakkt beydi. 0 halde Y akup Ce
mil beyle Hakk1 beyin vaziyetleri 
(laklibi hiikiimet tefebbiisii) nok
tai nazanndan hemen hemen bi
ribirlerinden farkstz mahiyet ah· 
yordu. 

Tahkik heyeti bu itibarla Hak
kt beyin istintakma biiyiik bir 
ehemmiyet veriyordu. 

Sabancah Hakkt bey, (Be
kiraga boliigii) niin bodrum ka
bnda ihtilattan menedildigi miin· 
ferit hiicreden ~Ikanldr ve siin
giilii nobet~ilerin ortasmda tah
kik heyeti odasma getiriJdi. 

Hakkt bey, istintak heyeti hu
zuruna ~tkartldtgl zaman, bura
da Y akup Cemil beyi gordii. 0, 
ilk isticvahmdan anlamtsb ki tev-• 
kifile divam harbe tevdi edilme-
!.ine sebep, ( taklibi hiikumet te
~ebbiisii) ile ittiham edilen Y a-
1-:up Cemil beyle mi.i~arik adde
dilmesi idi. Fakat Hakln bey, Ya
kup Cemil beyin ne soyledigini 
tabii bilmiyordu. Ancak tahkik 
heyeti huzurunda maznun arka
da~mm da haztr bulundugunu 
goriince, har halde kendisinin 
Y akup Cemil beyle karttlatbrtl
mak istendigine hiikmetti. 

Hakk1 bey odaya girer girmez, 
istintak heyetinin ilk suali evve
la Y akup Cemil beye tevcih edil-
ci. Bu sual ,,U idi: 

_ - Biraz 'evvel: «Beni te~vik I 
eden Hakkt heydir.» demi~tiniz. 
0 sozlerinizi burada tekrar ediniz 
de Hakk1 bey de dinlesin! 

Y akup Cemil bey hemen aya· 
ga kalkh ve hie; tereddiit etmek-
s:zin kati bir tavirla 'u sozleri 
soyledi: 

- Evet bana sulhten bahse
den Hakk1 beydir. Evvelce de 
size soylemi,tim. Kendisi Roman· 
yada sefirlerle gorii~mii~, Avru
J:ahlarm hizimle sulh yapmak is
tediklerini anlamtt, bana sulhiin 
liizumundan hahsetti. 

Ben de bu ihtiyact takdir et
tim, haztrhga bafjladtm. Ben dii,. 
manlarm sulh yapmak istedikle
rini Hakk1dan ogrendim, evvel
ce vaziyeti bilmiyordum. 

Y akup Cemil b ey, miistantige 
-verdigi bu cevaptan sonra ken
disile miivacehe edilmek iize re 
cetirilen eski arkada~I Hakkt be
ye donerek: 

- Hakk1, bunda ne var? Sak
lenacak bir ~.ey yok.. Bunlarm 
ne ehemmiyeti var? Cekinme, 
s5yle! (ledi. 

Hakkl bey: HS oyledikleri dogru
dur, ancak yanll§ anlaml§l, diyor 

Y akup Cemil bey, bu sozlerile 
adeta arkadasmm cesaretini tak-• 
,·iye e tmek, hususile bir nehze te-
reddiidii varsa izale etmek i~in 
onu Romanyadaki temasla rmdan 
l:ahsetmegc te~vi.k ed.iyor ve 
hunda bir mahzur gormiiyordu. 

Miistant ik Vehbi bey, bu sefer 
H akkt beye dedi k i : 

- Yakup Cem il b cyin soyledik-
lerini i'ittiniz ya .. Siz sulhu miin
feritten, Romanyada ecnebilerle 

den ~ocuklar ~ikolata ve saire gi- diirii Etem izzet beyle gazetede 
hazuhklarma bas, lamts.., Ne der- «Belediyenin kanuna tevfikan hi feylere pek ragbet etmezlerdi, (Tupan) imzasile yazt yazan 
siniz? cibayet etmekte hakh oldugu pa• ll · 

oteki yemitler, ~ekirdeksiz iiziim Biirhan Cahit bey ve veki en 
Hakkt bey, bu suale soguk kan· ve saire gibiler de pahah idi. ra yiizde yedi bu~uktur. Dariila- mahkemede bulunuyorlardt. 

hhkla ve tahkik heyetinin iimit et- Herkes leblebiye ehemmiyet ve- ceze hissesi namile yiizde onun Etem izzet beyin vekaletini 
medigi bir mukaddeme ile soze rirdi. Leblebi alanlar yanm ok- hi~ bir kanunda yeri yoktur. ld- Hatim Refet, Meki Hikmet, 

batladt ve dedi ki: kadan atagt almazlardt. Halbuki diamtz budur. Ve bu hususta Bahir, irfan Emin, Abdiilhak Ke-
- Evet, vaktile Romanyadaki hk ·· t tt'k 1 E b 1 d h t timdi sizin akhmza esecek te ii~ rna emeye muracaa e t · ma ve sat ey er eru te e -

ikametime dair soylediklerim ayda bir ,uradan «100 gram Ieb- Ortada iki tarafm da kendini mi,Ierdi. Belediyeyi de avukat 
dogrudur. Yalmz kendisi sozleri- lebi verb> diyeceksiniz. .. Sonra hakh gordiigii bir dava var. Boy• Rami bey temsil etmekte idt. 
mi yanht anlamu, .. Sulhu miinfe- h kl s·· h C h't b · k'l' I f leblebi sahft yazm eksilir, ktflD le bir vaziyet kar,tsmda a 1 ur an a 1 eym ve t t r an 
rit yapmak liizumundan hen ona E · b hk d h b ~ogahr. bir netice altnmcaya kadar zara4 mm ey ma erne e az1r U• 

bahsetmedim, o bana bahsetti. d lunmuyordu. 
Bunlardan ba~ka eskiden ~ocuk- rm artmasma mani olacak te -

Hatta kendisi, bana s,urada, bura- H·· · t' t b"t' de onra lardan kur~un ve ~inko da ahp sa- bir almak en dogru harekettir. uvtye 10 es 1 m n 5 

da sulh ihtiyacmdan bahsedildigi- d k s· _]. k is tid a okund.u. istidada Etem tar 1 .• •mut ne ur,.un, ne de ~in- Belediye reisi bey «bir kar te-
ni ve kendisnin de buna taraftar k lzzet ve Biirhan Cahit beylerin o para etmiyor. Eskiden ~inko- min etmiyen alii mevsimde ne 
oldugunu soyledigi zaman, ona: k k tecziyeleri ve 20 bin lira zarari 

b k b .1 nun o ast 24 urm;tu, ~imdi kilo- koparlrsak kardtr diye manevra 
«Ben Romanyada iken u a I 8 k k d maneviye hiikmedilmesi isteni-

'd' su uru~, es i en kur~unun ok- yapmts,lardtr» buyurmu~lardu. 
propag:andalar yaptlmakta 1 I. kast 35 ti. Simdi kilosu 14 kurus. liyordu. ., 
Burada da bir ecnebi sefaretin bu ' ' Bunu biiyiik bir asabiyet mahsu- iptida belediyenin vekili Ra .. 

Eskiden leblebiye o kad'ar ragbet 
it i~in ~h,hgmt zannediyorum. vardt ki bizim kendi nohutlartmJz Iii telakki ederiz. Devlet otorite- mi bey soz ald1. Gazetede c;1kan 
Fakat bunlar ciddi bir 'ey degil. sme kar!jl biiyiik bir sayg1 ile muhtelif vaz1lan okudu. «Bu itili leblebiye kafi gelmez, dttartdan "· 
Boyle bir propagandaya c;atm1ya- h miitehassisiz. Zaten iddiamtzm ir yiizii vardu» dedi. no ut getirirdik. Halbuki f.imdi 3' 

am!» dedim. Ve kendisine nasihat h esast kanuna riayettir. Rei.s - Biz is, in i~ yiizile met'" no ut fazla geliyor da, harice bile 
ettim. ihra~ ediliyor. Dari.ilaceze aid.ah, farzt mahal, gul degiliz, dt' yiiziinii istiyoruz. 

0 zaman Y akup Cemil bey ba- h ·1· · Bu yaz1lardaki hakareti gosterin. 
~imdi harice leblebi ihract c;a- kanuni dahi ols.J. bunun ta s1 m1 

na: «Haytr oyle degil, ben mer- h l 11 Rami bey muhtelif ftkralart relerini artyoruz. i,te Habetista- temin i~in kanuni ta si yo an 
kezi umumi ile temas ettim, evve- okuyarak belediyeye karti sarih 

na, M1s1ra gonderdik. Sonra Arne- vard1r. Bunlar dururken sinema-
la Memduh ~evket beyle konu,- hakaret mevcut oldugunu soy-

rikaya da epey leblebi gonderdik. Ian kapatmak bazine ve bizzat 
tum. Sonra Nuruosmaniye klii- ledi. 

Fransaya, lngiltereye leblebi gon- belediyeyi ve bu ugurda ge~i-
biinde Kemal beyle gorii~tiim. Bi- Et·em izzet bey gazetenin ya-

derdik. Avrupahlar daha ziyade nen yiizlerce vatandal:I ekmegin-
lahare harbiye nezareti miiste,art • ztlarmda ne hakaret, ne de 

tuzlu leblebilere ragbet ediyorlar. den b1rakmak dog~ru mudur?» 
Mahmut Kamil pa,ayl gordiikten Sonra leblebinin memlekette da- kasb hakaret olmadtglDI soyledi 
sonra, sedrtazam Sait Halim pa~a Maliye vekAietinin telgrtf ve «iki ellerile yiizlerini kapaytp 

ha fazla siiriimiinii temin i~in de 
ile ve en nihayet Talat beyle de ~ekl"lg .. l" do~ru deg"1·1 gezmeleri laz1m gelen insanlar 

~areler diitiiniiyoruz. Mesela bir Y Y 
sulhu miinferit etrafmda temas A k 2 (H ~ ) s· beri tarafta dururke:t bizim maz· leblebi o-iinii yapmak gibi . . , n ara usus1 - tnema-
ettim» dedi. <=t 1 k 1 d h · · nun s1fatile buraya gelmemize Bundan ha,ka koskocaman Be- arm apa I urmasmtn azmemn 

Yakup Cemil bey, bu zevatm M hayret ederim.» dedi. 
yoglunda bir tek leblebici yok. zaranna oldugundan bahisle a- 1 hepsinin esas itibarile fikrini mu- . b Etem izzet beyin vekil erinden 
Bu sanatt daha asri, daha temiz liye vekaletinden Istan ul vilaye- h k 

vaftk gordiiklerini soyledi. Ben Bahir bey, uzun iza at verere 
de kendisine dedim ki: «Madem- bir hale sokarak Beyogluna ~·k- tine bir telgraf c;ekildigi ve si- belediyenin bu davayt a~maga 

mak bizim kendi menfaatimizedir. nemalarm a~tlmast emredildigi hakkt olm.adigvtndan bahsetti. ki bu zevatm hepsi harbe nihayet 
vererek bir sulhu miinferit yap• Bugiin bir ~ok birahanelerde hakkmdaki haberin ash yoktur. Rami bey matbuat kanunu mu .. 
maga taraftar imi~ler .. Senin, be- tuzlu hadem, s1cak badem, buzlu Bu mesele hakkmda dogru ma- cibince boyle bir dava ac;maga 
nim itiraz ve miidahalemize ne badem satarak ge~inenler var. liimat almak i~in maliye miisteta- hakkt oldugunu ileri siirdii. Miid-
hacet var? Onlar sulhu istedikten Yalmz biiyiik bir birahane yiiziin- rmt ziyaret ettim. Maliye miiste- deiumumilik te belediyenin «hale 
sonra, diger arkada~lari razt ol- den hayatlarml kazanan iki ba- ,an bana dedi ki: davasi vardrr» miitalaastnda 
masalar bile, merkezi umumide demci bilirim. Halbuki i~ki, bira - Maliye vekiileti taralmdan bulundu. Mahkeme bu talehi tet• 

ve rakl leblebi ile daha giizel iri- l k"k d k k'l. adem1' sa karar verirler, kabineyi degi,ti- 'r lstanbula boyle bir telgral ~eki • 1 e ere ve 1 m -
lh k b . h lir. Leblebinin mezesi methur~ur. d b t t~ t.. .1'yet iddiasanm refile makaml rirler, fuka, su yapaca lr ii- mi~ degildir. Ben e unu gaze e- an 

kiimeti i~ batma getirir. Senin, Zavalh leblebiciler ktyafetlerinin lerde okudum. Aslt yoktur. iddianxn talebi ve~hile davamn 

d 1 B diizgiin olmamalarl yiiziinden hu devamma karar verdi. benim yapacagtm i' egi .. u va- T ahkikahma gore Dahiliye ve-
ziyet kar~ISmda ihtilal yapmaga gibi Beyoglu birahanelerine gire- kaletinin bu meselede karart ka- Bunun iizerine vekil Bahir 
hacet yok! » dedim. Binaenaleyh miyorlar. tidir. Sinemalar, dariilaceze his- bey miiekk.ili Etem lzzet beyin 

C .1 b 1 h l Leblebiciligin ilerlemesi i~in mahkeme huzurundan vareste 
Y akup em1 ey yan Ill ahr 1- sesini vermege muvafakat etme-
yor .. Sulhtan bahseden ben degv i- Beyogluna ~tkacak leblebicileri kalmasmt istedi. Rami bey, iti .. 

b k f k v d ·· ·· ·· dik~e a~1lmalarma imkan yoktur. 
lim, bana bunlar1 soyliyen kendi- iyi ir tya ete 50 magt Ufunu- raz etti. Fakat mahkeme bu ta~ 
sidir! ~imdi liitfen sorunuz, isim- yoruz. Mesela bunlarm bembeyaz lebi Biirhan Cahit bey hakkmda 

I . . · ~ · b l .. .. giyinmeleri pekala kabildir. Te- Arlalarl gUzelleQtirme cemiyeti da le!tmi·l etmek u'"zere kabul etti. erm1 arzettJglDl u zevat a goru'- "l T 

memis midir? peden hrnaga kadar tertemiz bir tarafmdan bu yaz mevsimi Muhakeme 10 temmuz sah gii-
Hakkt beyin bu iddiast, tahkik lehlebici bir birahaneye girerse, ~~m tertip edil.en ~enlikler nii ogleden sonraya talik edildi. I 

heyeti tarafmdan dikkate c;ok ~a- bilhassa kif.ln steak steak leblebi- ! 12 T emmuz per~embe ak,amt 
yan goriildii: Yakup Cemil bey, yi kim almaz?» Yat kuliibii beht;esinde 

«sulhu miinferit» te~ebbiisii etra- I I B 0 R 5 A-1 
fmda kendisini Hakkt beyin tah- _ 
rik ettigini soyledigi halde, ~imdi ._ ____________ _. 

iki maznun arasmda yaptlan bu lstanbul 2 Temmuz 1934 
miivacehede Hakkt hey, yeni hir ( Ak~am kapam~ fiatleri) 

iddia ortaya atlyor, Yakup Cemil 
beyin kendisine miiracaat etme
den evvel, hiikumet ve ftrka ba
tmda bulunan bir taktm zevat ile 
«sulhu miinferit» bahsi etrafmda 
temas ettigini soylijyordu .. 

Bu sozlerle yaP,Jlan tahkikatm 
safhasl oyle miihim bir ~ekle gir
mitti ki biraz evvele kadar Hakkt 
beyin vaziyeti Y akup Cemil beyin 
kadar miihim ve nazik telakki 
edildigi halde, f.imdi bu izahat ile 
Hakk1 bey, kendisini rnii~evvik ve 
muharrik olmak vaziyetinden ~~
kanyor, bilakis kendisinin arka
dasma nasiha t etmis oldugundan 

• J 

bahsediyordu .• 
1 (Devamt var ), 

Esham ve TahviiAl 

tst. uahili 93, - ~ B. Hamiline 9,05 
Ruponsuz Hl33 :. Ml\essis 98 
islikrazt 93,50 T. C. Merkez 
u nitlirk I 2~,75 Bankast 56, -

~~ II 28, - AIJadolu hisse !?7,50 
11 lli 28, - Telefon 11,50 

Mrunesbil I 48,!)0 Terk os Hl,40 
11 II 47,:30 \ imento 11,40 
11 III , - !ttibat degir. l G, -

1~ Bankast 9,05 ~ark :. 1,2G 
Para ( Cek flatleri ) 

Paris 12,06 1 Sofya ()6,13,50 

Londra G37 P::a~ 19, 11,1 2 

Nev York 79,45 
Berlin 2,05,18 
Matlrit 5,82 

Milano 9,~6,56 Belgrat S:J,43 
Alina 82,39,2:5 Zloti 4,20,101 
Cenevro 2,44,t30 Pengo 4,05,50 
Brfikst:l 3,41 BHkre ~ 70,20,&0 
Amsterdam 1,17,27 Moskova 10,94 ,GO 

ADALAR REVUSU 
ite bafhyor 

Bu revii Ekrem ve Cemal Re
~it beyler tarafmdan sureti 
mahsus.ada haztrlanmlfhr. 
Ertugrul Muhsin beyin ida
resi altmda ~ehir Tiyatrosu 
(Dariilbedayi) giizide artist-

leri tarafmdan temsil 
edilecektir. 

Temsilden sonra geG vakta 
kadar dansedilecektir .. 

Sabah saat i.ic;te avd et ic;in vapur 
vardtr. 

Davetiye almak i~in Cemiyet 
nanuna Bii.yiikada Y at kulii.
biine ve T epeba!jtnda $ehir 

Tiyalrosuna (Darii.lbeJayi) 
miiracaat edilebilir. 

Galatasaray spor 
bayrama 

Oniimiizdeki cum a giinu T ak:. 
sim stadyomunda Galatasaray 
spor bayram1 yaptlaoagmt ya~ 
mtthk. Bu miinasebetle atletizm 

miisabakalan ve Atina ,ampi .. 
yonu Panatinaikos tak1mile fut
bol ma~1 y•aptlacakttr. 

Futbolcular bugiin ogle vakti 
Romanya vapurile geliyorlar. At
letlerden bir ktsmt konvansiyo· 
nel trenile gelmi,lerdir. Bir kts .. 
m1 da Romanya vapurile gelecek .. 
lerdir. * Turk dif tabipleri cem iyeti 

umumi katipliginden: 6 temmuz 

934 cuma giinii sabah saat 10 da 

umumi heyet toplanacagmdan bi· 
liimum azamn mezkiir giin ii~iin- I 

cii mmtaka etibba odast binas1n1 1 

te~rifleri ehemmiyetle rica olunur. 



3 Temmuz 1934 

GUNUN 
Balkan konferansl lngilterede ciiriim 

hazrrllgt istatistigi 
Akalliyetler hakkinda 
Bulgarlann miitalaalart 

soruldu 
, Atina - Proiya gazetesi yazi· 

yor: Balkan konferans1 :Yunan 

azasmdan M. Spiropulos, Bulgar 
Balkan milli grupuna miiracaatla 

istanbulda toplanacak olan Bal· 
kan konferansmda miizakere edi

lecek akalliyet mese1eleri hakkn'i
da Bulgar noktai nazarmm ne

den ibaret hulundugunun tesbi
tile gonderilmesini rica ebnistir 

Bulgar milli grupu bunlar1~ te~
bitini azalarmdan M. Yenof, Pa
nakof, Petkof ve Sickofa havale 
etmittir. 

_ Balkan konferansinin istanbul
da toplanmas1ndan evvel muhtelif 

milli gruplann murahnaslan Se
lanikte toplanacaklard'lr. 

ii~ ay evvel kaybolaa bit' 
muallimin cesedi bulundu 
Kiitahya 2 (A.A.) - 4 nisan 

934 te esrarengiz bir surette orta
dan kaybolan Alayunt muallimi 

Nuri beyin cesedi Sekiziiyiik kO
yiinde bir dolahtn altmda bulun
mu,tur. Nuri beyin bir suikaste 

kurban olup olmadag1 tahkik edil
mektedir. 

Yeni hatlar 
lrmak • Eregli hatbntn 
17 kilometrelik k1sm1 
miinakasaya ~tkan ldt 
Zonguldak t (A.A.)- Irmak. 

Eregli hathmn Eregli • Filyos kJs
nundan Filyos • ~atalagzt arasm .. 
'daki on yedi kilometrelik k1s1m 
dogrudan dogruya hiikumet tara
fmdan miinakasaya ~tkartlml,br. 

Bu k1s1m da 1935 te bitecek ve 
Celik komiir ocaklanna varmak 
suretile komiire ka vusacaktir .. . 
_ Bu ktstm ayni zamanda elek· 
trikle h;letilecek olan ktsm1n ilk 
noktastdrr. Bu on yedi kilometre· 
lik k1sm1n in~asr bitince buharh 
nakliyatm son ktsmma vartlmts 
'olacakbr. Bu ktstmda rniihim tesi: 
sat yapdaeakttr. ~atalagzt istas
yonundan Gelik ocagma kadar 

~ dort kilometrelik bir k1smm 
in,ast da mutasa vvet'dir. 

lzmirden hayvan ihracah artlyor 
Bu hafta i~inde izmir li~ann'i· 

'dan Yunanistamn Pi~e limanma 
1250 91ihr ve 2775 koyun ihra~ 
edilmi,tir. . . 

Bu ihraea.t g~en haftakine 
nisbetle daha fazladll'. 

lJcaret borsas1 umumf kltip_ligi 
Ticaret borsa.st umumi katipli

gine, belediye azasmdan Kemal 
beyin tayin edilecegi soylerunek
tedir. Eski ticaret miidiirii M\th. 
sin beyin de umumi katiplige ta
yin edilecegine dair bir rivayet 
vardtr. 

Hergun blr ata s6zu; 

Gazi enstitUsD talebesi Bafrada 
Bafra 2 (A.A.) -Ankara Gazi 

enslitiisii ve lise talebelerinden 
tetkik seyahati yapmakta olan 
be~ gen<; Gerzeden buraya gelmi~
lerdir. Gen~ler belediye, halkevi 
ve muallimler tarafmdan kar~tla
narak izaz edilmi~erdir. 

Dordiincii tayyare 
Odemi~liler orduya bir 

tayyare daha hediye 
ediyorlar 

Ankara 1 (A.A.) - odemis es· 
' 

naflan, cu·alarmda miihim bir 
toplantr yaparak bavalarmnza bir 
tayyare hediye etmege karar ver
mi~lerdir. Bu tayyarenin bedeli 
!7U suretle temin edilecektir: 
odemi~ berberleri, kunduraci

lari ve urganctlan birer giindelik
lerini, kasaplar da hergiin kese
cekleri kuzu, koyun, ke~i ve og
laklardan birer ve s1gulardan iki
'er kuru~u Tiirk tayyare cemiyetine 
vereceklerdir. Hamiyetli tidemi~
liler ~imd iye kadar bi!'i odemi~, 

digeri Adagide, ii~iinciisii de ode
mi~ tiitiincilleri isimlerile ordu
muza ii~ tayyare hediye etmi,ler
di. Bu son kararla ahnacal' tayya· 
re odemi,in dordiincii tayyaresi 
olacakhr. 

Tiftik ve yapagt sat1,1ar1 
Tiftik ve yapag1 piyasasmda 

durgunluk d.evam etmektedir. 
Alman hiikumeti yapag1 ve yiin 
i~in ithalat yasagm1 temmuzun 
on b.e~ine kad·ar uzatmi~hr. Al
man hiikumetinin bu kararmm 
Tiirkiye piyasasmda da rnenfi 
bir tesiri goriilmu~tiir. 

Piyasadaki tiiccarm iimitleri
ne giire, Alman hiikumetinin bu 
k·arart daha ziyade devam etmi
yecektir. Nitekim bunu iimit eden 
ticarethaneler Almanyaya ihra

cat yapmak i~in yapagt satin al-
l mlflard tr. 

AK$XM 

. ~~ CtJNtJN MESELELERI' ----------Almanyadaki 
son hadiseler 

Almanyada son giinler zarfm'da oe~ 

reyan eden hadiseler her ta.rafta biiyiik 
bi11 ehemmiyetle ka!l}1lanmakt:ad1r. Na~ 

zilerin hi.icum ktta1an arasmda bu gun
kii idareye kar{n bir isyan ~tkmast,bu krt

alann reislerinden hir !<Ogunun kur~una 
dizilmesi Almanyada fa~ist idaresinin 
zannedildigi kadar kuvvetli olmadtgmi 

ve her dakik~ yeni had.iseler beklene· 
bileceginri gos.termektedir. 

Hitler, bir bu~uk sen-e evvel ~ba~ma 
geldigi zaman hemen biitiin Alm.a.nya 

arkasmda bulunuyordu. F a~st idaresi

nin mevkii ~ok kuvvetli goriinliyordu. 

Az zaman i~inde vukua gelen biiyiik 

de~tkligin sebebi nedir~. Bunlan . ~u 
suretle saya biliriz: 

I - F a~istler i!! ha~ma gel<likleri 

zam11n Almanyamn l)lilletler arasmdaki 
mevlciini kuvvetlendireceklerini vadet

mi~lerdi. Bu vait tahakkuk etmemif?tir. 
Almanya siyasi hi~ bir muvaffakiyet 

kazanmamt~. bilakis tamamen yalmz 
kalmJ~tsr. Eskidcn Almanyaya daima 

miizahir olan Amerika ve ingiltere l!im
di Almanya il alakadar olmtyorlar. ital
ya mi.inasebah da, Avusturya meselesi 

dolaY"isile eski samimiyetini kaybetrni!j
tir. 

Almanya Lehislanla anla~ak i~in 

Danzig koridorundan vezge<;;mt!?tlr. 
italya ile aAla~m:lk i<;in de ,8.vusturya 

ile birlc~mek emellerinden vazge~mek 

mecburiyeti ~ar!ilsmda bulunuy,2r. Bu 

su l'etle siyas1 h_edeflerini hirer hirer ter
ket!_llektec!ir. Buna ragmen muanzlan 

gittikc;e kuvvetleniyorlar. 

2 - Mali vaziyet fenala~maktad1r. 
Mark yeniden di.i~mek tehlikesi kar~t
,smdadtr. i~sizlerin miktan zahiren bir 
par<;a azalmi!?hT. P..Iakikatte tktisadi huh
ran artmt!ilhr. Almanya harice kaT~ rno
ratoryo.m ilan ehnek1e ticaretin.L bi.iyilk 
bir tehlikeye sokmu~tur. 

3 - Hitler ve arkadaf?lan Almanya· 

mn dinini degi~tirerek A:lmanlann hi

ristiyan olmazd~n evvelki dinlerini bu· 
giirre uydurarak y:eni bir din yapmaga 

kalknu~lardtr. Bu hareket hem kato· 

lik, hem protestan Almanlan kizd.tr
mi~hr. Bilhassa nazi hareketinin be

~igi olan Bavyerablar bundun dolay1 

fena kalde hiddetlenmi~lerdir. 

Onumiizckki sene ~ali!mda Sarre 
havzasmda 1-:alkm reyine miiracaat edi

lecektir. Ahalisinin bi.iyi.ik bir ekseri
yeti katolik olan Sarreliler Almanya~ 

ya ilt:hak yerine ·huglinki.i vaziyetin 
devam! i~in rey vermege b-aznlamyor
lar. 

Almanyadaki ho~mutsuzlugun bas)Jca 

sebepleri bun lard rr. Hitler !ilim.diki 
hald~ vaziyete hakim olmakla beraber, 
yukanda soyledigimiz gibi, yen.i ha
diseler !;lkmast ihllmali !to'ktur. Bu 

vaziyet kar~tsmda acaba mar.e¥1 Hin

denkurg ne yapacakhr? Her~e:s rne
rakla bunu bekliyor. 

Tiirkiye turu 
Muhaf1z giicu bisikleb;i1eri 

j Bitlise vardtlar 
Bitlis 2 (A.A.) - Mubaftzgucii 

bisiklet~ileri bugiin saat 17 de 
Bitlise geldiler. Elli kilometreden 
yehir jandarma alayt ve jandarma 
mektebi~ memleket sporculan na
mxna bir heyet tarafmdan kar~.I· 
lanan Gu~liiler Duhanda kayma· 
kam, belediye ve halkevi reisleri, 
piyade alay ve jandanna kuman

dant beylere miilaki oldular. Bu 
kar,tia~ma ~ok samimi oldu. Bir 
siivari taktmt ortasmda ,ehre gi
ren sporcular piyade alay zabitan 
ve efradt ve balk siirekli allnslar-• 
Ia kar~xlami~tir. ' 

Deveyi aramaz •• ; ;:; Yular1n1 arar !..; 

Sahife S 

TIYATRO MUSAHABELERI, 

Motor ve makina sahne sanat1n1n 
yardimciiart olmu~tur 

Roman ve hikaye muharriri
nin, fairin aermayesi, fikri ve ka
lemidir. Fikri ve kalemi olan in
san, eserini meydana getirir. Bu 
eserin iyilik ve fenahk hudutlan· 
nr, ~airin .veya edibi~ ~ahsi kabi
liyeti ~izer. 

Tiyatro miiellifi i~in, mesele 
batkadir. Tiya.tro sanab, teknikle 
mahsurdur. Sahne i~in, bir fikir 
iizerinde ~hfmadan evvel, sah· 
nenin, o fikri tebelliir ettirip etti
l"emiyecegini dii~iinmek laz1mdtr. 

J'iyaotro miiellifi, aklma eseni 
ya.zamaz, kaleminin is.tiklali nis
bidir. 

Modern hayati altiist eden fen· 
nin terakkisi, sahne sanatma ka
dar inkitaf etmi~, «sahneye k0ooo 
yam> In ehemmiyetini bir kat da
ha artbrnnshr. Onun iktidarmt · 

' 
yenilemi~tir. Diin, .sahneye kon-
masma imkan ohmyan eserler, 
bugi.in biiyiik bir muvaffak1yetle 
oynamyor. AVTupah bir miinek
kid.in dedigi gibi, tiyatro, tanm· 
maz bir hale gelmi?tir. 

~~:f. 

Makine, insan paztsma, fevkal
be~er bir kuvvet verdi. Bir kii~iik 
motor, on ki~inin knk saatte ya
pa~agt bir i~i, bir ki!j.i ile ktrk da
kikada yap1yor. Bu kuvvetten, de
kor ve aksessuar1n: istifadeye kal
lwpnamasz imkans1zdL Musset'iu 
LoreDZa.CC:.o eseri, 30 tablodnr. Bu 
30 tabJonun temsili yalna ii«;.= saa.t 

siirmii,tiir. 
istanbul ~ehir tiyatrosunda 

temsil edilmi~ olan Maya, Melo, 

Per Giint, gibi eserlerle Schakes· 
pear.~min biitiin eserleri, asri bir 
sahneye malik olmadtgimlZ hal
de, motor sayesinde, ii~ dort saat 
zarfmda temsil edildiler. Mmak
yanda, yat:;I ezamndan hemen 
sonra ba~hyan, mesela on bir per· 
delik bir oyun, ~.afakta biterdi. 
Eski usullerle Avrupada bir Maya 
oynansa, sabaha kar~1 bitecegi 
muhakkakhr. 

Motor, zaman1 kiShgt kadar, 
mas raft da ktsrru?tiT. Bir zaman
lar, operalar, feeriler, bale kome· 
dileri i!rin, dekor masraft diye, 
avu~ dolusu para sarfedilirdi. Es
ki zamandalH masraflara nisbet
le, bugiin sarfedilen para da pek 
azd1r. 

Sahnede kuvvet fa.zlala~hk~a, 

tesm de daha gi.izel, daha kavi ol
maga ha!iiladJ. New-Y orkta, bir 
harp gemisinde gec:en bir vaka 
temsil edilirken, geminin b~~ ta
rafi, toplarile, kulelerile, biitiin 
teferriiatile gorliniiyor, toplar ve 
mitralyozler ahhyormu~. Varfo
vada, sahnede demirden (yani 
kar~.1dan da demir hissini vere
cek ,ekild.e) bir Babil l~:ulesi ya
pilmi~. Bizde de, Per Giintte fu
tmaya yakalanmt~ bir vapur, dal
galar ortasmda sahneye getirildi. 
Vapurun, ~abrd1yarak sallandtgi
m gordi.ik. Bir zamanlar, ba~ar

mak i~in, yiizlerce ki~.inin ~ah~
mast lazun gelen, ha!fartldtktan 
sonra, sokiilmesi saatlere miite
vafftk olan bu dekorlarJ, nihayet 
be~ on ki~i kuruyor ve sokiiliip de
gi~meleri, sekiz on dakika siir
miiyor. 

Ma,inizma, sahne vesaitini ek
mellestirmistir. . . 

¥ '£. :(. 

dekorlar, sahnenin nihayetine, 
goz oniinde IIralamrdJ. Aktorler, 
sirasmda, 0 dekorlarm oniine gi
dip oynarlardi. Sahnenin tavant• 
na taktlmt~ olan makaralar, bir 
perdenin kalklp, otekinin meyda
na ~1kbg1 habrlardadu. 

Rugiin, arbk aktor dekora git· 
miyor, dekor aktoriin oniine ge
liyor. 

Doner sahnenin rolii1 sadece de-. 
koru ~abuk deiittirmek degildir. 
Donen sahne dekoru, hareket his· 
sini uyandtnr. Mesela (sahnede
ki aktorler) yol yiiriiyorlar. Onlar 
yiiriirken, etraflannda dekor don
diik~e, manzara degi,ir ve aktor
lerin, sahiden yol ald1klan hissi 
uyamr. Bunun kii~iik bir niimu· 
nesini, Ertugrul Muhsin bize Dok· 
tor Knokta gosterdi. [~] 

Avrupa sahnelerinde, bir de 
asansor U3ulu vard.tr. Sahne kat 
kattrr. Her katta bir dekor kuru
lur ve srrast gelince, bir diigmeye 
basmakla, o kati seyircilerin go?:• 
ler~ oniine getirmek kabildir. 

¥'1-¥ 

Goz oniinde dekor degittirmek 
bir saniye bile siirse, gene bu es
nada perdeyi kapamak laztmd1r. 
Bir saniye bile olsun, vakanm te
selsiiliinii felce ugratmamak, sera· 
h1 kaybettirmemek i~in, ~ifte per: 
de usulii kullamhyor. Asrl buyiik' 
perde kapanmJyor, onun arkasm
daki kii~iik bir perde kapamyor 
ve o pe:rdenin oniinde, eserin ef

hasmdan bir veya bir ikisi,konu~ .. 
makta devam ediyorlar. Bunu, ~e
hir tiya trosunun bir ~ok temsilin· 
de gordiik. 

Fa kat, bu usul makinen in 
. 

sta-
' 

rma uygun degildir. Buna mu..l[a• 
hil, rejisor, fen sayesinde, ba~ka 
bi~r usul buldu. Sahnede perde ka
patacagma, sahneye karanhk per
desi sar1yor. Kuvvet!i bir Jti~tan 
sonra, elektrikleri sondiirmek ka
fidir. Kamaf.an g()zler, sahnede 
olup bitenleri farkedemez, sahne 
doner, asansor inip biner, dekor
lar ortadan kaldm.hr ve elektrik
ler yand1g1 zaman., orta.ya ha,ka 
bir manzara !rlkar. 

Sahne tekniginde en biiyiik ro
lii oymyan elektriktir. Elektrik 
bugiin rejisoriin en kuvvetli silaht 
olmu~tur. Selcimi lzzd 

[""] $ehir tiyatrosu, elindeki vesait
sizlige ragmen, dekor kurma ~eklini 
oyle asrile~tirmi~tir, ki bir giin doner 
sahneli bir tiyatromuz oldu~u zaman, 
seyirciler yeni bir ~ey gorduklen:ni an
ltyamlyacaklardtr. 

---- ---
Saglam hayvanlar 

May1s ay1nda, yayla h.arekati 
miinasebetile izmir vilayetinde 
20,218, Manisa viLiyetinde de 
17,391 ba!l hayvan muayene edil
mi~ ve saglam olduklan goriil

mii~tiir. 

Falk Sabrt 

R.A.YVANLAB 
A.LE:MI 

1
131.\ynk k1tada 280 ~ahife · 350 rcsim I 
.4 rer.kli lavha · 8 metin harici talilo 

Bu merakh, eglenceli kitabt okudunm: mu? 

Fiyeti: 

Heryerde 150 
lmru ~ tu r. 

Ta~ra ir,in po:;ta 

Ucreti almmaz. 

Tevzi vo satt~ mErkezi yalmz: 

~K$AM KiTAPHANESI 



Sahife 8 

Terlemek 
F azla tere karfl 

ne yapmals? 

Y azm srcak giinlerinde insan 
miitemadiyen terler. Terlemek 

s1hhat i~in faydah bir fey ise de, 
insam rahatstz edecek dereceye 
var1rsa s1hhate muzrr olabilir. 

T erden ya,Ianan viicut hafif bir 
riizgara maruz kalarak hastalana
bilir. 

Terlemek bir ~ok suretle olur. 
Baza kimselerin yalnrz viicudu, 

digerlerinin elleri, yahut ayakla
rr, ba,.kalarmm yiizii, yahut sa~
larl terler. 

Bu terlemeleri hafifletmek i~in 
ayn ayrt ila~lar yapmak laz1mdrr. 

Viicut terlemesine deniz ban
yolari, kolonyah su ile friksiyon 

veya thk suyla dut yapmamn crok 
faydas1 vardu. 

Kolalh terlemesi insam en faz
la rahats1z eden bir haldir. Soka
ga ~rkmazdan evvel bir tas 1hk su 

icrerisine bir kafik (borate de sou
de) atarak kolaltlanm ytkamak 
terlemeye mani olur. ~aph veya 

kolonyah su da ayni neticeyi ve-
rtr. 

El terle~1esini hafifletmek i~in 

el yakanan su i~ine biraz lavanta 

~i~egi ruhu atmak kafidir. 

A yak ter lemesine gelince her 

gece ayaklan y1kadtktan sonra fU 

ilac1 siirmek laz1mdtr: 

10 gram gliserin, 30 gram 

perchlorure de fer liquide, 20 

damla bergamot ruhu. 

Yiiz terlemesine karft 200 gram 
cricrek suyu, 10 gram borate de 

soude, 10 gram ether sulfirique 
karttbrmah. Bu ila~tan bir pamuk 
iizerine dokerek yiizii, masaj ya
parak, silmeli. 

Ayni miktarda ;icrek suyu, li· 
mon suyu i~ine bir tutam tap ata
rak bununla yiiz ytkantraa fayda-
51 gori.iliir. 

Sacr terlemesine kar~t haf.l s1k 
1nk y1kamak ve koionya ile friksi
yon yap . .,.ak laztmchr. 

Mayonez 
Yumurtastz yapman1n 

ko'ay bir usulii 

Baz1 kimseler yumurtayr . . 
lyt 

J.azmedemedikleri icrin mayenoz 

yediklcr! zaman rahatsrz olurlar. 

Halbuki mayonez yaztn ~ok kulla
nzlan h:r sal~ad1r. Bahk, soguk et, 

~nvuk, 'alatalarm hemen hepsi 

sehzelerin hazut mayonez]e ye

nilince dahn ncfis olur. 

.Mayoncz yeyip te rabatstz olan

lar i~in siitle yaptlan, fakat lez

zetli olan hir mayonez tarif ede
cegiz. 

Rir kutu fekersiz siit hiilasas1 

almah. Yap1lacak mayoneze (bir 

)'Umurta yerine) bir ~orha ka~1g1 

~iit hiilasas1 koymah. Kattkla siitii 

sevirerek ezmeli ve hakiki mayo

nez gibi damla damla zeytinyag1, 

limontozu, hardal koymah. Eger 

mayonez ~ok koyu olursa damla 

damla bir ~orba kaflgl soguk au 
ilave etmeli. 

AK~AM 

Y azhk zarif bir ka~ elbise modeli 

Yaz elbiselerinde, herkeain, 
zaytfm, ti~manm ho,una gide
cek, herkese yaratacak modeller 
vard1r. Eteklerde plise, volan pli 
vardtr, kollar ve yakalar muhtelif 
tekillerde yaptlmaktadtr. Bir ka~ 
model dercediyoruz: 

1 - Beyaz iizerine klnDtZI, 
mavi, siyah emprime krep do tin
den elhise. Etegin yanlarmda pli 
yapan iki parya, yakasmdan ge
~en ve yanda haglanan ekoae 

kordelasi vardtr. Kollari da kor

dela ile baglanmaktadtr. 

2 - Kaytsl rengi krep maroken 
elbise. Kol .altmdan gelen iki 

par~a bogaz yerinde madeni bir 
halkadan ge~mektedir. Kollar1 
enli bir volanda~d1r. 

3 _ 1. Gri iizerine kmniz1 em
prime vualdan yapllan bu elbiae

nin eteginin yanlarmda ve bluzu· 

nun oniinde ii~ volan vardrr. 

4 - Ma vi krep romenden elbiae 

eteginin dikitlerine ince pliae 

konmuttur. Bluzu boleroya ben
zer ve yanda baglanmaktad1r. 

Kollan plise hirer pa~adan y.&• 

ptlmtttlr. 

5- Bej iizerine yetil emprime 

fulardan olan bu elbisenin kolla· 

rma, bluzund.an etegine kadar, ~e 
eteginin ataitSina yetil fule.rdan 

pliae konmutlur. 

Elbise kuma§Indan ~antalar 

• • • 
• • ~ 

• • • 
Plajlara, y'ahut koylere gider· 

ken giyilen keten, tual do aua, 
eponj elbiseler:in kumatmdan el 
~antalar1 yapmak pek ~ok team-
mum etmi.tir. 

Bu ~antalar1 yapmak pek kolay
dlJ'. Yap1lacak yantann1 eninde 
fakat uzun bir par~a: kumat al
mah. Bunun iisttara.fma gelecek 
olan ktsm1na intihap edilen it it
lendikten aonra etrafana feato~l• 

1\ 
#~ 

yahut ttg iinesile bir ~er~eve ya

p•lmahdtr. 

Kumata ii~e k•tlamab. lki ka· 
tlnm yanlarmi birbirine dikereli 

~a.ntamn para, mend.il konulan 

k1ammi yapmah. A~tkta kalan 

ii~iincii k1a1m iist kapag10i tetkil 

etmekt~ir. Bir ka~ model: 
1 - Beyaz keten iizer:ine u~ 

ren1i 1¥1 koto ~le J:Ollar .i,tleg. 

• (•. 

• •• 

mittir. En lioyu rengi ile ~traf 
~er~evesi yapilmtttir. 

2 - Sarr eponj iizerine mavi 
yetil pembe koton perleden pa
ralar itlenmittir. Etrafma mavi 
renkle ~er~evelenmittir. 

3 - Yetil tu.al do sua iizerine 
a~1k ve koyu pembe koton perle 
ile kii~iik giiller ve yetJI yaprak-
far itlenmittir. Etr_af1 yetill~ ~er .. 
~evelenmittir. 

I 
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lnce ka§lar 
Bir ka~ senedenberi 
mevcut moda degi§ti 

Son ~elen moda gazetelerine 
nazaran bir ka~ sene evvel moda
dar diye tamamile yoldurulan, ya
hut brat edil:en ka,Jann modaat 

ge~mittir. ~imdi katlr ne ince, ne 
de kahn, tam ka, hi~imi olarak 
btrakrlmahdtr. 

Y almz eskiden ka,Iarmt brat 
edenler veya yolduranlar 1~10 

katlarml biiyiitmek pek gii~ bir 

meseledir. ~iinkii katlardaki k•l
lar sert ve dik olarak hiiyiimekte
dir. 

Buna ~are sahah, aktam ka~
lara tath badem yagt siirerek f8· 
kaklara dogru masaj yapmakbr. 
Haftada hir gayet steak su i~ine 

hir ka~ damla amonyak damlalll
dtktan sonra bir pamugu hu suya 
hahrarak katlara siinneli. 

Bu suretle terhiye edilen kat· 
lar hiiyiidiigii zaman yumufak ve 
parlak olur. 

I MD$kDIIere cevap 

Sa~ doktilmesi 

Eski~ehirde £.-ziz beye: 

I 

1 - Sac; elkilmesi Avrupada ~ok 
yap1lan bir ameliyattlr. Ba~ taranmca 
uzun sa~larJn ortecegi i)'erden bir par~· 
sac;h deri ahmp ba~ta sac;s1z olan yere 
dikilmektedir. Oiki, yerleri hi~ belli ol· 
mad1g1 ic;in bu ameliyata ~ok ragbet 
ediliyor. 

2 - Doki.ilen sa~lann yerine sac; 
gelmesi i~in ba,a ~o~ itina etmek la• 
z1mdu. 

$u ilac1 bir eczanede yaptmp her ge· 
ce sa~ koklerine friksiyon Yil~rsamz 
iyi netice elde edersiniz. 

I 00 gram Eeau de Cologne, 50 gram 
teinture de jaborandi, 25 gram teinture 
de panama, t 5 gram Gliycerine, 2 sram 
tein!ure de cantharides. 

Gen~ kazlar ve fard .. 
Bogazi~i (D. S. L.) hamma: 

cGenc; kiZ!ar yiizlerine fard yapa· 
bilirler mi? » diye soruyorsunuz. Fard 
yapmak yani yiize k1muzt pudra 8iirmek, 
~ dudaklan hoyamak her klZin hakktdtr. 
Yalmz bunu ifrata vardmnamnk Hi· 
Zlmdu, bunlann hepsi gayet hafif su
rette ,siiriilmeli, tabii hissini vermelidir. 

Cen~ k1zlann kullanacaklan Iavan· 
talar da hafif kokulu olma!Jdlr. 

2 - Burnunuzdan a1k ~nk knn aka· 
yorsa doktora miiracaat etmelisiniz. Bu· 
run kanamasma kar,a en iyi ila~ hi· 
raz antipirini hir par~a auda eriterek 
bu mahluta bir par!lia pamuk battr• 
mak ve · kanayan taraft bununla hka· 
makt1r. Bes on dakika sonra pamuk 
~tkanlmca k~namak ta kesilir. 

Yumurtayt kannadan bo,ahmak 

Mod a Ayten hamma: 

Lavanta c;ic;egi ile yap1lan lavanta• 
ntn tarifi 1fudur: 

Bir litre ispirto li~erisine 25 gram 
ltwanta c;ic;egi ruhu, 20 gram berga • 
maut ve limon esans1, 1 0 gram 
asiHbent, ve 1 00 gram giil suyu . 

2 - Yumurtaya karmadan ic;ini ho
~faltmak ic;in yumurtanm iki tarafmt hir 
toplu igne ile delmeli. Bu deliklerin 
birini agz1mza gotiirerek eminiz. Yu. 
murta bu suretle kmlmadan bo~hr • 

LekeJeri ~akarbnak i~in 

Istanbul (M. B.) hantma: 

1. - Elbiselerde bir c;ok ~e~it Je
keler olabilir. Bunlan lekclerinin cin
sine ve kuma~m ipekli, yiinlii ve pa· 
muklu olmasma gore c;Jkartmak usulii 
degi,ir. Elbisenizin kuma~n ve lekesi 
nedir? 

2 - Deri c;antalardaki miirekkep 1~ 
kclerini ~1kartmak ~ok gii!rtiir, Idee ile 
heraber derin;n Jlengi de degit~ir. Mii
rekkep lekesi Cflkar fakat yerine b~";k.a 
renkte bir !eke hastl olur. <;nntarnza 
koyu renge boyatmaktan ba~ka ~aro 
yoktur. 

3 - Ellerdeki murekkep lekesi, eli 
limon euyu ile ylkamakla, aunger ta· 
_,m1 !eke iizerine si.irmekle pek kolayca 
~dtar. 
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Zaro aganrn bilmedigimiz taraflarl 

Zaro aga son demlerinde okumak 
Ogrenmek i~in bir boca tut~u§tu . 

Ihtiyarlar krall omriinde i~ki i~memi§, yalnlZ bir 
kere Amerikaya gittigi zaman •• 

. Diin Zaro aga.ntn ktzt Giillii 
hamMrn oturduju eve gittim. Ka
dtncagtzm derdi biraz hafifle
digi i!tin babaama dair aorulan 
teYleri dogru diiriist anlabyordu. 
Fakat Giillii bammr, Zaro agantn 
diger akl"t.balanm dinldikten 
sonra hayret ettim. Meger Zaro 
aganm bilmedigimiz ne . ~ok bu· 
sus.iyetleri vamus. 

' 
Giillii hamm ikide birde: 

- Yetim kaldtk ifte !.. diye, sO. 
ze bathyordu. Ba,ka akrabalart• 
ntn da yardtmile Zaro aganm ha~ 
yahnm karanltk noktalarmt de
••yorum: 

- Ah!. Ah!. diyorlardt. tlyle 
aktlh, oyle bilgi~ insandt ki sor· 
ma efendi. Her teYe meraki 
vardt. Her ,eyi ogrenmek ister· 
di. Bir giin agaya bir yerden mek· 
tup geldi. Okutmak i~in birisini 
aradtk.. Bulamaymca: 

- Ben arhk okuyacagtm. 
dedi. 

Biz: 

- Zaro aga.. Sen arttk yaflDl 
ba~mt aldm, vazge~ bundan!. 
dedik amma dinlemedi. Kahve
de Ahmet efendi isminde birini 
kendisine boca yapmtf. Hani pa
ra ile degil. Hatlr i~in .. Abmet 
efendinin bir kii~iik oglu var· 
dtr. 0 da agaya bir kitap ver
mif. Amma itte eceli vefa etme
di. Tam yaztyt az bu~uk soke
cei:i zaman bastaneye yatti. Kut 
gibi u~tu gitti. Her teyi ogren· 
mek isterdi. 

- Aga null eglenirdi? Acaba 
hi-r i~ki i~mit mi?. 

N ? t k' . ? T'' t..- T" - e . • ~ 1 nu . • ovoe.. ov· 
be yarap.. Ag.a omriinde agzma 
rakt koymamtthr. Y almz bir ke
re Amerikada o da kendisi bil· 
rneden muz fUrubu mu? Muz li
koriimii nedir? Bilmem ki.. lt
te ondan i~mit.. i~tikten sonra 
tukiirmiif, tiikiirmiif amma, fay
da etmemif .. Hep: 

- -
Zaro ata, c;ok 
aevdlll torunu
nun tor u n u, 
Am er lk ada kl ••k k•yafetl 

Ben maskara aejiliml •• 
derdi •• 

Uzun kara esvaplar oyle ya
ktttrda ki vallahi efendi diinya· 
dJl ona 159 yattnda demezdin'. 

Bir kere onun gonliinii yapblar, 

bu ktyafetle daireye gotiirmek 

istediler. Tophaneye kadar git· 
mit, kahvede: 

- Aman Zaro aga •• BOyle cit· 
me seni miidiir zaDDederler .•• 
demitler, geri dondii, aoyundu. 

Elbiselerini de oteye beriye da.· 
it ttl. 

- Sahiden evlenmek isiyor
muydu 1. Miitemadiye~ evlenmek· 
ten b'ahseder CIUftll'du. 

- Yok efendi yok... 0 ,Uaei 
adamda. ~aka:n ~ok -«verdi. Ne 
evlenmek isterdi, ne bir fey ... 
0 gazetecilere bOyle soylerdi ki 

litife olaun Cliye. Y oksa biz ka~ 
kere ona •oyledik: 

- Aga .. dedik.. Kudret bantm 
da oldii .• Kudret hamm eski ka
nsr.. Sen yalntz kaldiD. .Balnl
mak i'ltersin. Gel aeni evlendire
lim. 

- Y ok •• Yok .• istemem •• 

Dedi. Ona ktsmetler de ~tkti. 
Aia ile evleninege kalkttlar. 0: 

- Ben bu 7•ttan sonra e•leli
mem!. dedi. 

- Belki kiametler ihtiyardi •• 

- Gen~leri de :vard1 aJDID& 
evlf!'lllllek iatemiyordu. 0 litife 

olaun diye e•lenmek iaterdi. 
Hoy g.idi koca Za.ro hey ... Biz 

de aeni yiizii ergenlikli, evlenme• 
ie can atan 18 ya,tnda bir deli· 
kanb hislerini taflyor zanneder-
dik! Hikmet Fnidun 

~ 

Sabife 7 

• Paris mektuplarr 

Biitiin cihan1n gOzii 
Parise dOndii 

Fransan1n muhtelif ~ehirlerindeki 
~arp1~malara sebep nedir? 

Paris 26 (Hususi muhabirimiz
'den) - Her sene herkesin bildigi 
bir Paris mevsimi vardtr. Bet, alb 
hafta surer. ~antiyide, Lontanda, 
,Otoyde, Senkluda biiyiik at ya
ntlan olur, bu yarif.larda biiyiik 
terzilerin yeni modelleri te.hir 
olunur, tiyatrolarda fevkalade 
temailler verilir, sefaretlerde, ag
niya evlerinde ziyafetler, miisa
mereler olur ... 

Haziran nihayetlerinde de ya
Vaf yava' Paris botalmaga ba,lar. 
Ancak bu mevsim daima bu gibi 
mondanitelere inbisar eder. Hal
buki bu sene Paris mevsimi kat
merlendi. Ve bu katmerletmek 
yalmz eglencelere, toplanblara 
yerilen biiyiik itinala.rda kalma
cb. Dabili ve harici siyaset noktai 
nazarlarmdan da cihanm gozii '-u 
bir ka~ bafta zarfmda Parise 
uondii. 

Dahili vaziyetia her memle
kette barici siyaset iizerindeki te
siri malum ... Fakat Fransada bu 
tesirin bir firka meselesi degil, bir 
'ab1s meselesi olmast fayant dik
kattir. Mesela Herriot ve Dala
clier gibi sol cenab teflerinin ha
rice kartJ Tardieu ve Laval gibi 
muhafazakar addolunan hiiki'imet 
adamlanndan daha fazla vatani 
ksskan~hk gosterdikleri bir ~ok 
"defalar tebeyyiin etmittir. Bunun 
i~indir ki Fmsa dahili siyaaetinin 
y.kmdan ve derinden tetkiki ha
rici daima alakadar etmelidir ve 
eder. 

Ftrkalar arasmda miicadeleyi 
birakma esasl iizerine tetekkiil et
mit olan Doumergue kabineainin 
yaziyeti yeknazarda aaglamdtr. 
mebuaanm ii~te ikisi kendiaine ta· 
mamen merbut, ancak dortte biri 
sarahaten aleyhtar. Esaaen bir 
baftaya kadar meclisin yaz tatil
leri bat.Jtyacak ki kabinenin onii
miizdeki ii~ ay zarfmda serbestii 
harekib tamam demektir. 

larmm ekseriyeti gerek M. Dou
mergue ve gerekse sol cenab fu· 
kalarma ve biitiin memlekete kar
fl verilen taahbiidah tamamen 
ifa taraftartdir. Ancak Tardieu
niin krfkirttJgJ bir ka~ makam ba
hi,keri vilayah durmaytp dolatt· 
yor, gauche'lara miihim darbe
ler vurmaga Ci•hf-Jyor. 

Herriot soziine sadtk bir adam
dir. Kendi taraftarlarmt tutuyor. 
F akat esuen arbede ve galeyan 
taraftar1 olan sosyalistler mukabil 
taarruzlara ge!tiyorlar ve ekseri
yette olduklart tebirlerde muha
stmlanm soz soy lemekten bile 
menetmege tetebbiis ediyorlar. 
Hiiki'imet hak ve serbestii kelamt 
mubafazaya mecbur kahyor ve bu 
yiizden ikide birde milyonlara 
malolan polis tah,idahna ragmen 
adamlar oliiyor. 

Bu, kanh olmasma ragmen, sat· 
hi ve suni kalan iskemle kavgast
na bir de «eski muharipler» cep
beleri munzam oluyor ki bu da 
pek yakmda ballolunacak basil 
bir galeyandtr. M. Doumergue, 
«Fransa gibi berkesin mecburen 
barbet~iji bir memlekette esasen 
aralannda h~ bir ittibat olmtyan 
eski muharipler ftrkalartm siya
sette tammak demek, kuk yatm
dan atagt Franstzlarm ktymettar 
olan baldu tabiilerini nezetmek
tir» diyor. 

- Tuh .. Tuh .. Bilmeden bast· . i Bu suretle her sene ii~ ay siiren 

Kral taraftarlarmdan batlayip 
komiinistlere kadar giden bir ~ok 
f1rkalara ayrtlan «eski mubarip
ler» temmuzun ilk haftasmda ye
niden hiikiimete miiracaat ede
cekler. Bunlann harekah da ge
ne bugiinkii kabine azasmdan M. 
Rivollet tarafmdan idare olunu
yor. Bu zat parlamento azasmdan 
olmamastna ragmen M. Dou
mergue tarafmdan eski muhariP:
lere bir cemile olarak kabineye 
ahnmca birdenbire kendisinde bir 
Hitler tahsiyeti gorerek katibi 
umumisi oldugu mubaripler cemi
yetlerini bir taktm entrikalara 
sevke bas.lamJsbr. Yakm oldugu• 

rntzt giinaba soktuk.. der durur
du .. 

- Peki nastl eglenirdi? •• 
- Kahveye giderd.i.. T orunu-

nun kabvesi vardtr. Orada otu• 
rur, uzun uzun gezdigi yerleri 
anlahrmtf. 0 kendisine eglence 
bulurdu. T orununun torunile ~ok 
oynardt. Sakahm kii~iik toru
nunun yiiziine aiiriip onu krzdtr
mayi ~ok severdi. 

Hakikaten bunu ben de habr
hyorum. Amerikadan geldikten 
sonra eve girer girmez ilk iai bu 
torununun torununu yakala~ak 
sakahnr siirterek onu ctyak cl: 
yak bagtrtmak olmuttu. 

- Son zamanlarda Amerika· 
clan bir mektup gelmitti ya ... 
Bu mektup cevaph idi. Zaro
dan gelip gelmiyecegini soruyor
lardt. Zaro ~ok diitiindii: 

- Gitsem mi? Gitmeaem mi7. 
diye berkese sordu. Nibayet bir 
zamanlar: 

- Haydi gideyim!. diye gez• 
cu, dolafb, gitmek istiyordu da.. 
Amerikada giydigi kara elbiae
leri ilk giinler sandtktan ~tkanp 
evin i~inde giyer, oyle dolattrdl .• 

- Haydi sokai.a ~1ksana •• do
··ince do ktzar: 

-
Karaman Gazl mektebl 10a 11naf talebesioln 0~ resmiDi dercedi· 

yoruz. Son umf iki tubedir. A tubesinde 35, B tubesinde de 52 
talebe vardar. Muallimlet Hamdl ve Hayri beylerdlr. Yukara resimdo 
mualll• Hayrl, qaitcla Hamdi boy 16rlaly01' •. 

mahkemelerin yaz tatillerini bile 
kaldumak istiyen nazular i'e ko
yularak mali, ikti'l~di, adli ve ida· 
ri biitiin yeni tetkilih ba,armaga 
~htacaklardtr. Bu tetkilatm bat· 
beast ve en naziki dabilde idame 
ettirilmek istenilen auni galeyan· 
lara nibayet vermek olacakhr. 

1 • Ciinkii Pariste balk biiyiik ejlen-
celere davet olunurken vilayetler· 
Cle ~arptfmalar oluyor, adamlar 
oliiyor, (Opera) meydamnda bi-
le binlerce kolsuz, bacakstz harp 
mali'illeri yerlere aerilip yollan 
kesiyor. Halbuki bunlann hi~ bi
rine ciddi bir sebep goriilemiyor 
:ve anlaphyor ki strf bir ka~ ha
[iain eseri ... 

Htra, hem sagda, hem sold a ... 
Sagda imil, «Stavisky» meselesi 
ye buna miimasil itlerde yakala
nan miicrimlerin hemen hepainin 
radikal farkast azasmdan olduk
lanndan bilistifade bu fuka aley
hinde tiddetli hiicumlarla memle
kette efkan umumiyeyi kendile
rine celp ve hiiki'imeti tamamen 
elde etmek iimididir. Bu yolda ha· 
reket eden mubafazakirlarm 
ufak bir ktsmtdtr ve bunlarm gizli 
batlart M. Tardieuniin kendisi ol
~stna rajmea Mj ceoah adaaa-

. . 
nu yazdtgtmtz yeni barekette isti-
fasmm sadece kabul olunmas1 ka· 
rargirdir. 
~u suretle goriiliiyor ki Dou· 

mergue kabinesinin mevkii sag· 
lam ve bir takam entrika mi.itehas
atslarmm prpmmalarma il'agmen 
~izdigi programt tatbike azimdir. 

Bu programm batmda harici 
siyaset meselesi var ki esash nok· 
talari dostumuz Rusya ile yeniden 
mukarenet tesisi, Balkan miitte
fiklerimizle teyidi miinasebet, sal
dtrtcl biiki'imetlere karft sakit ted
birler almak gibi memleketimizin 
ruh ve menafiini okttyan tedbir
lerdir. Gelecek mektubumuzda 
bunlarm tefsirine ~ahttrtz. -I· D. 

Kimsesiz ~ocuklar yurdu 
Kaledibindeki kimsesizler yur

dunda belediyece 1slabat yapii
masma karar verilmittir. Yurdun 
biit~eai 20 binden 30 bin Jiraya 
iblag edilmittir. 

Terbiye ve tedris usulleri de 
esash surette tslah edilecek, fazla 
talebe abnmast imkant temin olu
nacakbr. Mektep teftit edilmek• 

tedir. 



SA RAY ve BABiiLiNi icvuzo 
Yazan: SULEYMAN KANI !- Tercflme, iktibas hakkl mahfuzdur ..;· Tefrlka No. 3tS 

Sait pa§a _cevap verdi: Bir· §ark 
ulemasnidand1r, ·digeri garp! 

;$irvanizadenin azlile serasker
lik dabi uhdesinde olmak iizere 
sadr1azam olan Hiiseyin Avni pa
~ askeri fenlerde mahir ise de 
miilkiye i~lerinde malumat sahibi 
degildi. Muktedir bir miistetari 
da bulunmadrg1 i!rin Cevdet pafa 
;urayi devlet riyaseti muavinligi
.,e tayin olundu; Bab1alide dahi· 
~iyeye ait iflerin de mercii o oldu. 
Tebdiii hava i~in Mtstra giden til· 
rayi devlet reisi Yusuf Kamil pa· 
,a lstanhula dondukten sonra da· 
hi iyile~emedigi i~in riyasetin un· 
'17ant onda, vazifeleri Cevdet pa
~ada kald1. 

Cevdet pa~a bu i~lerle ve me
celle ile ugra~1rken memul hila· 
fmda 'urayi devlet muavinligi 
ilga ve kendisi Y any a valiligine 
tayin edildi. 

Huseyin Avni pafa daima Cev· 
det pa,an•n muavenelinden mem· 
nuniyet gostermekte, bunu gtya
b:ndan da miiteallikatma soyle
mekte idi. 

Cevdet pafa boyle bagteten fs
tanbuldan .define ktyam edilme· 
~inin sebebini ~ptida anlamada. 
Sonra nastl anladtgmi kendiai 
.ljOyle izah ediyor: 

(Meger Babtalide bulunmam 
kendisince miiltezem idise de Ab .. 
dulazizi hal'e karar vermi,Ier; fa· 
kire emniyeti olmadtgma ve ij~ 
ayda «cinayeti» icra kendisince 
mukarrer bulunduguna 'mehni be
ni muvakkaten Y anyaya defet. 
mi'; it goriildiikten sonra gene 

istanbula getirtecekmit. Burasmi 
Abdiili.zizin hal'inden sonra ken
di lisanmdan itittim. Avni pata .. 
nrn ikbal sofrasmda «kiselis» 
olan zaptiye naz1r1 Hiisnii paf& 

haneme kimler gelip gittigini te
cessiis i~in casuslar tayin etmit• 
Bunlardan birisi vaktile benden 
iyilik gormiif olduguna mebni ge· 
lip bana haber verdi. 

T &fraya gonderilmemek iizere 
letebbiis manas1 verilmesin diye 
veda i!rin Valide Sultan dairesi
ne gitmedim; yalmz bir vedana
me takdim ettim. Yanyaya azime
tim giinii Valide Sultan tarafm
dan tefyi i'rin harem agalarta· 
clan Abdiilgani aga gonderildi. 

Y anyaya memuriyetimin a sal 
sebebi kimsenin malumu olmadl
gmdan halk arastnda kimi Cev:· 
det pata ile sadr1azamm arasa bo
zulmu•, kimi Yusuf Kimil paf& 

riyaset itlerinde miiatakil kal
mak iizere muavinligi lagvettir• 
mit te Cevdet pata buna dard· 
mtt yolunda tayialar ~1kartld1.): • 

Cevdet paf& evvelce vakaniivis 
Lutfi efendiye yazd1g1 bir mek
i:upta fUrayi devlet reisi Yusuf 

Kamil paf&YI (Ali pa~antn celisi 
medahene enisi) diye yadetmitti. 

Yanyada iken Yusuf Kamil p&.fa. 
mensuplarmm havassmdan ve (fi
vant ahkamt adliye azasmdan 

Mahmut beyden kendisinde boy-
, le bir igbirar mevcut olup olma

·hg: hakkmda bir mektup ,aldi. 
Bu mektuba yazdtgt cevapta Yu
suf Kamil pafaya ihlis ve ubudi· 
yeti pek eski oldugunu, timdiye 
lea dar kendisinden daima lutuf ve 
fltifat gordiigiinii beya~ ile gii-

cenmemit olduguna dair teminat 
verdi. 

Mahmut Nedim pafantn ikinci 
sadaretinde Cevdet pa,aya adliye 
nezareti tevcih olundu. 

Abdiilazizin hal'i, Sultan Mu
radm iclis1 ve hal'i gihi az z.a .. 
manda biribirini velyeden vaka
larda Cevdet pafa gemisini sela· 
met ktyiiarmd.a yuzdiire yuzdiire 
Abdiilhamit aaltanabna iri&ti. Fa-• 
kat Ahdiilazizin katli davasmda 
Ahdiilhamit siyasetine ayak uy
durarak adliye naz1r1 iken polis 

memurlugu ve miiatantik gibi pek 
faal bir rol deruhde etmek aure
tile idari bir dalalete diittii. 

Cevdet pafamn kazasker Cev
det efendi iken iki defa meaihat , 
makamma ge!rmesi ihtimali hastl 
olmusken kendisinden hoslanmi'· ' . 
yanlar ve hu derece yiikselmesini 
istemiyen}er marH o)mu~arda. • 1 

Ahdiilhamit saltanabnda bir 
Clefa az daha sadr1azam da ol.a· 
cakh: 

Mithat pafa ibat edildigi 1 va
kit Sultan Hamit Kii~iik Sait pa· 
~aya: 

- Cevdet pa'a ile Ethem pa .. 
"ayt sadaret i~in saraya davet et· 
tim. Hangisi miinasiptir? 

Diye sual etmitti. Sait p&fa iae 
boyle bir mesuliyeti iistiine almak 
istemiyerek: 

- Efendimiz, birisi tark ul~ 
~aamdan, digeri garp ulemlliJD .. 
dandtr, cevabtm vermi~ti. 

Ethem palla Cevdet patadan 
evvel saraya gelmit bulunduiu gi
bi A"Trupa kartiStnda siyasi vazi. 
yetin de vahim oldugu o giinlerde 
A.bdiilhamit garp aliminin sada· 
ret makammd-a. bulunmasm1 ter· 
cih eylemitti. Bu sebepledir ki ge· 
ne tark ulemasmdaa ~irvaniza .. 
'deyi sadareti kabul ettiii i~d o 
kadar tahtie eden vakaniivis Cev .. 
det efendiyi Osmanh tarihi •ad .. 
rtazamlar meyanmda kaydede· 
medi! 1l 

Alqak gonOIIOdOrlerl 
Saffet pafa sadaretinde '(3 ce

maziyulahir 1295 • 9 zilhicce 
1295) - valisi T... pata.Cian 
miirtekip diye fikayet edilir. Vi .. 
layet merkezi muteberamn(lan 
olup lstanbulcla bulunan H. H. 

efendi s1la vesilesile tahkilie gon· 
derilir. J"ahkik memuru avdetin· 
de Saffet pa~anm istizahana kar-
fl: l 

- Bir mecidiyeye kadar irti· 
kap ediyort' 

Haherini verir. Saffet pafa da: 
- Ahrlar, ahrlar efendim! 

T · ·. Pat a hazretler.i al~ak goniil· 
liidiirler! der. 
~ (A.rkasl var) 

- Mutasarnfltktan miitekait Mihra.n 
Boyac1yan efendi gonderdigi bir mek
tupta henim yazdJglm gibi Mithat p~a
nm itlafmt 1884 tc gostermek yanllf ol
dugundan bahis ile hUI&sa ottigim f\1 
malumatl veriyor: 

( 1888 sen~inde f~tanbuldan hir he
yet Beruta gelere!k Hicaza gitti. Ya
verlerden Osman bey isminde birisinin 
<le bu heyotte dahil olduglU\u hatnhyo
rum. _ Avdetinde Mithat pa,a ve riife~ 
kastmn facm'Sl bu heyetin tertibatile vu· 
ku buld.ugu kulaktan kul.;ga JtayJidJ. 
Okudugum ecnehi gazetelerinden de 
bunu anla!mt~tlm. T arihi b.ir hakikatin 
izhanna medar olmak iizere elim vaka
mn 1884 te degil, 1888 de vuku bul
dugunu bey an ederim.) 

Mlthat pat'a hicri 1 30 I senesi recebi
nin on ikisinde bogduruldu. Bu sene 
muharreminin iptidast 1883 senesi tesri~ 
nisanisinin jkisine te&aduf eyler; b~na 
alt1 ay ilave. edilince vakanm 1 864 ni
sant i~inde cereyan ettigi tahakkuk eder. 

Boyactyan efendinin Beruttan f 888 
de Hican g~tigini yazdtgl heyet ba~
ka hir ~, i~in gitmi~ olacak. Bu mek
tuptan Millhat pa{lamn ollimu vukuun
dan ancak dort sene sonra Berutta ku
laktan kulaga l}ayi oldugu anla~thyor. 

Si,ileyman Kani 

Ilk mektepler talebesine mujde 

Tarih der;.;lerinizi kolayca ve herkes~en 
daha 1yi ~~renmek it;in alaca~m1z kit.ap: 

Yard1mc1 Tarlh 
Hulasast 

124 sahife .. yalmz 10 kuru1 
Posta Ucreti 8 kuru~ 

Satl~ merkezi: 

AK$AM KITAPHANESI 
121, .Ankara caddesl 

TUrk -Bulgar hudut komisyonu 
Edirne 1 - Tiirk • Bulgar hu

dut komisyonuna memur Bulgar 
heyeti askeriyesi bugiin Edirneye 
gelmit ve Turk heyeti askeriyeai 
~afmdan kar;tlanmttbr. 
i lkt heyet azall belediye daire· 
sinde ilk i~timalartnl yapmttlar ve 
Gazi ktz yab mektebinde &erefle-. 
rine verilen ziyafette haz1r bu-
Junmutlardtr. 

Elblz (Hu1usi) - Buraya- alta saat mesafede buluna;- Plrin~~l 
ktsyti 1lkmektep talebelerinden blr gurup muallimleri Mustafa beyin 
nezareti albnda buraya kadar yaya olarak gelmi~lerdir. Talebeler 
burada bfr gUn kalmat ve tehrin muhtelif yerlerini, Halkevinl 
gezmiJlerdir. Pirin~~~ koyundekl m•ktep U~ smafbdar. Bu sene bu 
mektepten 15 e yakJD talebe mezun olmuttur. Gonderdigim resbnde 
bu sene Pirin~~~ koyn birind mektebinln U~Oocil sanahndau mezun 
olan talebelerden bir kasmaua 18steriyor. 

-PATRON 
------ BUrhan Cahil 

- YaTin sekiide karflDiz.da
.. ' (I d. j'Im. e 1. 

Mister Grevs giildii: 
- Nastl, habrladmiZ ya.. Ben 

itittim, sizin iyi ~enis oynadtgmt• 1 
Zl soyliiyorlar. Bakahm yaru:i 
stilinizi gorecegiz. Maamafili 

ben yenemezsem ailemizd~ iyi 
tenis oymyanlar yar. 

Suat Rahmi ses ~tkarma'di. 
0 biraz daha antrenoman yap-

mak isterdi. Fakat bu aktam da 
kabil olmtyacakll. ~u Se .. 
yiye hamm meselesi ekzersizine 
mani olmuttu. 

Suat Rahmi b'u aktamin gezin· 
tisini habrladtk~ nastl olup ta 
gen~ ka.dma saz verdigine k1z1· 
yordu. 

Bir ~ey degil... Bu miina.sehet 
ortada yokken dedikodusu ya· 
yilmlfh. Arkacla,Ian, bilhassa 
Macit ona takthyordu. Hatta Se
viye hantmm yiiziinii bile gor· 
medigine onu zorla inandumifh. 

~imdi onlan boyle hir otomo-
bilde gorecekler, duyulacak, ya
ytlacak. 0 zaman ar~ada,Iarina 
kartJ da tam manasile yalan soy
lemif. vaziyetle kalacakb. 

Erkekler i!rin her hangi hir 
kadmla olan maceray1 hatta o 
kadm maruf ta olsa itiraf etmek 
dogru bir hareket say1lmazda. 
Fakat Suat Rahmi, iddialar1 in· 
kar eder1ten o kadar s.amimi ol· 
dugu halde bugiin kendi kendi-
ne yalanc1 mevkiine diismus olu-. . 
yordu. 

Bunun i~in kendine ktz1yor. 
Nasll olup ta soz verdigine ~a· 
~1yordu. Gen~ kadmm fikrini 
hala anl•yamami~b. A~tkmm iic; 
gi.in it;in seyahate ~tkmasmdan 

istifade ederek bir 'eyler mi ~e
viriyordu. Y oksa ondan aynl
mak i~in bir veaile mi ar1yordu? 

Bu muamma her halde bu ak
f&m !rOZiilecekti. Suat Rahmi pek 
mahzur gormediii hu otomobil 
gezintisinde gen~ kadmm mak· 
sadmt anlamaga ~ahtacak, olmaz· 
sa arhk yeni bir temasa fJrsat 
vermiyecekti. 

Ak,am iizeri ~tkarken Mister 
Grevs on a talulda: 

- Y arm sa bah hazar olun. 
Kuvvetli hasimlarla karttlatacak .. 
J.lnlz. 

¥ ¥ ¥-

Suat Rahmi Ihlamura geldigi 
zaman madenci Huluai beye .ait 
o muhtetem otomobilin Fen ere 
giden yolun kotesinde durdugu
nu goriince hayret etti. Aklma 
gelen ilk endi•e ~u oldu. Muh.ak
kak Madenci metresinden fUphe 
etti. Belki de bugiin l{endi•ile bu· 
r.ada bulutacagtnt hissetti. Ve 
onlari yakalamak i!rin otomobi
line atladt, geldi. 

·Fakat herkesin tamdagl otomo-
bili ile buraya gelip beklemek 
budalahkta. 

Seviye hamm otomobili goriin
ce her halde uzaklatacaktt. 

Suat Rahmi etrafta hatka bir 
taksi de goremiyordu. Dolu hir 
otomobil Selami ~e,mesinden 
htzla gelip iskeleye <logru gitti. 

Bir ~ yayh araba ~etmenin 

oniinde miitteri bekliyorardi. 
Suat Rahmi hu arabalart aiper 

alarak yavaf yavat yuriiyordu. 

Huhiai beyin otomobiline yak· 
latbk~ heyecant arbyordu. $o~ 
for yere inmit geziniyordu. Mu
hakkak Hulusi bey de i~eride idi. 

Delikanli bir aktam gazeteai 
almak: · y~ai~U~ tiitii~cii~ii~ 

~-~ ~--

oniin!l~ 'durarak otomobili tetkiiE 
~tti. 

Ye hay"retler i~in[le kaldt. 
Otomobilde Sev.iye :vardt. 
Gen~ kadm magrur ve sakin 

kadife (l()~emelere yaslanmt' et• 
raft seyrediyordu. 

Acaba Hulusi bey de beraber 
miydi. 

Suat Rahmi bir yolcu gihi ora·· 
dan ge{:-ip otomobili teftis etmek 
istedi. Fakat bun~ hacet. kalma
dt. Gen!r kadtn onu gormiistu. 
Be}'iaz eldivenlere hapsedil;rut 
mini mini hir el arka camdan 
ona itaret ediyordu. 

Suat Rahmi onun bu ciiretin
.den adeta korktu. Aftkmm oto--

mohiline hir yabanct erkegi altp 
gezecek kadar cesaret gosteren 
bu kadm her halde korkulacak 
hir mahluktu. 

Fakat tereddude liizum yoktu. 
0~ dort htzh ad1mda otomobilin 
yanma geldi. 

~ofor hu misdiri bekliyormu' 
gibi hemen yerine ge~ti. Ve Suat 
Rahminin uzaktan goriip imren
digi, bir apor tipine malik olmak 
i~in hayaller kurdugu giizel oto-
mobil $CSsiz, adeta Bagdath bu• 
yiiciiniin hlsimh seccadesi gibi 
kayda, havalandr. 

Suat Rahmi bir ~ey sormaga 
cesaret edemiyordu. 

tlk defa gene kadm soze bas· 
Ladt: • 

- Y orgun goriiniiyorsunuz Su
at bey, kliipten mi {Celiyorsu· 

nuz? 
Sesinde mlistehzi bir ahenli 

vard1. Delikanh bunu hissetti. 
~ofariin i~itmesinden korkarak 
al~ak sesle: 

Hammefendi, dedi. Size 
·~·k soyliyeyim, dun ak~amdan 
beri sinirliyim. Size bugi.in soz 
verdigim i~in kendi kendime kt
ztyorum. ~imdi sizden gene rica 
edecegim. Bu garip vaziyeti der
hal aydmlatahm. Ben bir hafka 
erkege ait kadmtn velevki dos
tane, samimi de olsa bu kadar 
yakmmda hulunmak istemem. Son• 
ra nastl s5yliyeyim. Bu sizin i~in 
dogru bir hareket degil! 

Otomobil kayar gibi, dalgala· 
mr gihi gidiyordu. 

Daha konu,maga ba,Jarken 
Suadiyeye gelmi~lerdi. 

Gen~ kadm otomobilin hafif 
hir sallantlai ile ona dogru egil
di, ba,mt da omuzuna dogru 
uzatb. 0 bay~m koku, o erkek 
damarlarma azdtnct koku dalga. 
land1. 

Suat Rahmi kulagmm altmda 
bir f1aalh ititti: 

- Demek ktskan~smtz. 
Ba.mt ~evirdi. 
Mavi, parlak iki gozle kar,a

lath: 
- Ne miinasebet! 

- Batka bir erkege ait kadt· 
n1n hususiyetine kart.mak iste
miyorsunuz. 

- Tahii. Fakat hu o erkegin 
mevkiine hiirmet ettigim i!(indir. 

- ~ok zalimsiniz Suat bey. 
- Haytr, ciddi diyebilirsiniz! 

• Ve ilave etti: 
- ~iinkii kocast, ittkt, her ne 

oluraa olaun erkegi olan blr ka
dmm zevkinden ve giizelligiu .. 
den istifade etmek bence baya .. 
gtbktlr. 
Gen~ kadm ba,mi salladt: 

- Belki. Eier o kadm tarafrn• 
dan hir mukabele gormezse! 

- ~uka~le de gorse a,.Ui 
teY.. ·~ {Arkaat var l 
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AKDENIZDE 

T0RK AKINCILARI 
Yazan: /SKENDER FAHREDDiN Tefrlka No. 101 

"PapanJn sag eli, diye tantnmt~ olan me~hur korsan 
( Andiriya) nihayet Tiirklerin eline esir dii§mii§tii. 

Murat reis Pire limantna §anlt bir 
muzafferiyetle giriyordu. 

Venedik korsanlarr denize 
dokDIDrken •• 

Jiizetta, Muradm, korsan (An. 
Cliriya} ile karplatmasmdan kor· 
kuyordu. 4 

(Andiriya) ~ok gaddar ve in-
'iafslz bir adamd1.. Akdenizde 
korsanhk yapan Venedik gemici
leri arasmda onun kadar cesur ve 
ciiretkar bir denizci gorulme-
misti. . 
_ (Andiriya) aym zamanda, Ro
ma asilzadelerine mensup ve olen 
papanm adamiydi. 
_ Papa, oliimiinden iki ay evvel 
:<Andiriya) ya gonderdigi bir 
mektupta: 
c Sen, benim sag kolumsun .. ! » '" 
. Diyerek, ciiretkar korsanm ce
saretini artbrmttti. (Andiriya) 
Pireye hasktn yapmtya ba~ladtgl 
Zaman, Tiirklerin Atinadan sahi
le inecegini ve mukahele gorece
gini hiliyordu. F akat, ilk baskm
CJan on be, giin g~tigi halde Pi
:reye korsanlan piiskiirtecek mua
.venet kuvvetleri gelmemesi Vene
Clik korsamm biiyiik iimitlere dii
siirdii. .. 

Halbuld, Murat hey Pireye gi
Cierken, Atinadan sahile yardtm
Cl kuvvetlerin indigini tahmin edi
yordu. 

Atina valisi <:Smer bey bu gihi 
hadiseler kar~ISmda derhal tethir 
almasm1 ve diifmana mukabele 
etmesini bilen ve Morada goster
'digi muvaffakiyetlerle Fatihin 
takdirine mazhar olan eski hir ku
mandand~ 

'(Marmara kartah} Pireye yak
la,.mtfh. l 

_ Jiizetta heyecan i~inde gemi
nin kt~ giivertesinde enginlere ba· 
~arken, uzaktan i.ki golge gordii. 
. - ftte korsan gemileri iizeri
mize geliyorlar .. ! 
_ Diyerek Muradm yanma sokul
du. 

Jiizetta yanhf gormemifti .. 
Uzaktan goriinen go]geler Ve

nedik korsan gemileriydi. 
Venedik korsanlan Murat rei

sin Akdenizde dolatbimt duy
mamt,Iardt. 

• (Andiriya) uzaktan gordugii 
biT gemiyi elbette bot btrakmtya
caktt .. Derhal iizerine yiirudu .. 
Jkis ide top hedefine girmitlerdi. 
_ Pirenin he!ft. mil tarkmda kar
ttla,an korsanlardan Venedikli
ler sayt ve silah ihtibarile Turk
~erden kuvvetlidiler. 
_ Venedikliler iki gemide dort 
yiiz kisiden fazla go'"ru··n·· I d • uyor ar 1. 

Gemiler daha yiiksek, tekneleri 
i:laha mukavemetliydi. Toplarmm 
adedi de Tiirklerinkinden ~ok 
fazla idi. 

(Andiriya) nastlsa ele dii,en 
bu Turk gemisini gemici1erile be
r-aher esir almak niyetinde oldu
iundan, evvela kuru stkt bir i~a
ret topu atarak, (Marmara kar
tah) nt uzaktan tevkif etmek is
tedi. 

Murat tehlikeyi g~re.tek uzun 
hlenzilli toplann on ikisini birden 
ate~ etmege batladJ. 
_ (Andiriya) uzaktan ufak ~ap
ta gorunen bir Tiirk gemisinden 
hu kadar kuvvetli bir top ate~.ine 

maruz kalacagmi hatirindan bile 
g~irmemitti. 

Venedik korsanlari da top ate
tine batlamttlardt. 

Venedik kadirgalarimn diimen 
ktsmt ~ok yuksek ve havaleli ol
augu i~in, Turk misketlerine daha 
giizel hedef tekil ediyordu. (Mar
mara kartah) ise Venedik gemi
lerine nisbetle ~ok al~ak oldugun
dan, diitman misketleri iizerin
den atiP ge!;iyordu. 

(Marmara ~arfah)' saga, ISola 
siiratle manevra yapmakla da 
diitman gemilerine faik ve hi
kim bir vaziyette bulunuyordu. 

(Andiriya) nm bulundugu ge
minin birdenbire bat araf1 suya. 
gomulmege batlamtfb. Geminin 
tayfalarmdan bir ktsmt denize 
dokiiliirken, Murat reis, geminin 
obiir cephe&ini ~evirerek, diger 
toplart da hirden botaltmtfll. 

ikinci top ateti ~ok ~iddetli ve 
bilhass·a ~ok muvaffakiyetli ol
mu~tu. Venedik gemilerinin ikisi 
de muhtelif yerlerinden deJine
rek suya gomiiluyor ve denize 
dokiilen tayfalar: 

- imdat ... fmdaf .. -:-'· 
Diye hagrtfiyorlardi. 
Pire onlerinde giinef hatarken 

eereyan eden bu deniz harbinde 
(Marmara kartah) ancak ba, gii
vertesinden yaralanmt~b. Rahne
nin su kesiminden sekiz on pus 
yukarida olu~u gemicilerde ufak 
bir telat bile uyandtrmamt!?h. 

Murat, Venedik gemilerine 
me11hur korsan (Andiriya} 

mn kumanda ettigini biliyordu. 
Gemiler batarken Turk gemici
leri suya can kurtaran ipleri ata· 
rak, Venedik korsanlarm1 hirer 
hirer topi.amaga ~ahttyorlardt. 

Bu suada batan geminin enka
ztna sanhp bogulmak istiyen iri 
viicutlu birini zorla yakalay1p 
(Marmara kart·ah) nm giiverte
sine ~tkanDltlardr. 

Turk gemicilerinden birisi, Ve
nedik korsanlarmm reisini tani
mtttl ... Murat rei·se: 

- ltte kumandan Andiriya ... 
Diye bagtrdx... Andiriya faf

ktn tafkm etrafma bakmtyor ve 
riiyastnda bile gorse inanamtya
cagt bu elim vaziyete nastl diit
tiigiine hayret ediyordu. 

Bu bir hakikatti ... Akdenizi ha
raca kesen korsan Andiriya Turk 
gemicilerine esir dutmiiflu! 

Koydik k·alesindeki delinin 
soyledikleri hirer hirer tahakkuk 
ediyordu. 

Papa olmiittu ... 
Andiriya Turklerin elinde esir

di. 
Murat bunlart dii!iinduk~e, 

kendi akibetini dutiinmekten de 
kendini alamiyordu. 

- Ketki Koycuge gitmesey
CJim ... 0 deliyi gormeseydim. di
yerek, giivertede dolattyordu. 
Geminin haf tarafmdaki yaray1 
~ar~abuk bkamxslardt. Deniz iis
tiinden toplad1kiart esirleri orta 
amhara indirmi~J.erdi. 

Kumandan Andiriya kollarm
d·an ve bacaklartndan baglanarak 
arka giivertedeki diregin dibine 
getirildi. 

Andiriya azgm bir boga gibi, 
boguk sesile miitemadiyen bag1-

AK~AM. 

Radyo 
• 

3 Temmuz salt 
Istanbul : J 8, 30- I 9 plak. ne~riyatl, 

,19-19,30 Mesut Cem:il bey tarafmdan 
~ocuklara masal, I 9,30-2 I ,20 Turk mu
$1"ki n~riyah. (Kernan Re~at bey, tam· 
bur Mesut Cemil bey, kanun Vecihe ha• 
mm, Muzaffer bey, V eclia R1za ha
mm), 21,20-21,30 ajans ve borsa ha
berleri, 21,30-22,30 radyo orkestras1 
tarafmdan dans musikisi. 

Var11ova ( 1414 m.) - 18,15 Soli~t 
konseri, I 9, 15 hafif orkestra konseri, 
musahabe, ve saire, 20, I 5 operotlerden 
{l&rktlar, l!li.isahabe, 21, 15 «Le Chateau 
flante» isimli opera, 23,45. dans plait
Jan. 

Biikr~ (364,5 m.) - 19 konser, 
20,45 plak, 21, l 5 senfonik konser, 
22, 15 se.nfonik konser, 2 3 haber1er. 

Budape,te (550,5 m.) - 2 I ,1 0 spor 
haberleri, 2 3, 25 opera orkestras1, 24,30 
dans musikisi. 

Prag ( 4 70,2 m.) - 20,25 tagillllnjli 
konser, 2 1 , 2 0 mizahi musiki, 2 I, 55 
konser, 22,30 ]anecekin operasmdan 
(Da.stince 3 iincii perde) miiteakiben 
plak. 

RoRma (420,2 m.) - 21,45 kon
ser. 2 2, 4 5 «Ossesione;) is:.ntli bir per• 
delik komedi. 

Viyana (506,8 m.) - 20,20 Viya
na musikisi, 21,50 aktiialite, 22,50 ~u
men konseri, 23 haberler, 23, I 5 aksam 
musikisi, I plak. konseri. . 

4 Temmuz ~ar§amba ll' 

1stanbu): I 8, 30 - 19 F ranstzca ders. 
19 - 19,30 Monolog: ~ehir tiyatrosu 
artistlerinden Muammer bey tarafm
dan). 19,30 - 20,20 Turk musiki nes
riyatt (Ekrem B. Ru!pen B. Cedet B. 
Mustafa B. V ecihe H. Semiha H.), 
20,20 - 21,20 Miinir Nureddin B. ve 
arkada~lan tarafmdan konser, 2 I ,20 -
21,30 Ajans ve borsa haberleri, 2 I ,30 -
22,30 Bas Bar.:ton muallim NuruJlah ~ev
ket bey tarafmdan ta.ganni. 

Var~ova ( 14 I 4 m.) - I 8,15 Po
lonya ~rk1lan, 18,30 plak ile org mu
sikisi, 19,30 hafif orkestra konseri, 
20, 1 5 hafif musiki (<;ift piyano ile ta
ganni), 21, 12 tagannili konser (Ame
!,ikalJlann milli bayranu ~erefine), ha
berler, 22,12 hafif orkestra, 23,05 Ro
man tefrikast, 2 3, I 0 dan.s musikisi. 

Biikre11 (364,5 m.) - 19 miisaha
be, hafi:f musiki, 20, 15 tagannili kon
ser, 2 1 genC¥ll< n~riyatt, 2 2 piyano kon
seri, 22,30 ~ift p.iyanolu konser, 23 
haberler, 2 3, 30 konser. 

Budapefte (550,5 m.) - 20,45 
klarnet konseri, 21,45 Bala Naday ve 
Ilona Tanadi miiessesesi, 2 3,2 0 yayh 
sazlar tak1mt, 24,20 c;igan musik.isi. 

Bursada yerli mallar sergisi 
Bursa 1 - Betinci yerli mallar 

sergisi bugun ogleden sonra saat 
ii~te merasimle a~tlmt~hr. Sergi 
vali Fazh bey tarafmdan a~tlmtf• 
br. Fazh beyin bu munasebetle 
irat ettigi nutku siirekli alktflarla 
kartilanmtthr. Sergiye muhte)if 
vilayetlerden 35 firma it.tirak et
miftir. Ak,ama kadar sergiyi 3 
bin ki,inin ziyaret ettigi tahmin 
edilmektedir. 

AKSAM 
Abone Ucretleri 

Tilrktye Ecnebl 

SENELIK 1400 kurat 2700 kana, 
6 AYLJK 750 • 1450 • 
3 AYUK 400 • 800 a 
1 AYUK 150 » 

Posta ittihadma dahil olroayan 
ccnebi memleketler: Sene!igi 
3600, altJ. ayh~1 1900, tl<; 

ayltW. 1000 kuru~tur. 

A'Cires tel.ldili i<;in yirmi be~ 

kuru!i!luk pul gundermek Hizimdlr. 

~. lDJe.k Gftoet Ogi. lkiudi Ake- Yatet 
E 6,'29 8149 4,53 8,54 U 2,02 

Va. 2,14 4,53 1:.1,18 16,18 19,45 21,47 

ldarebane: Babuili civan 
Ac1musluk Sk. 
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r1ycr ve denize ablmak istiyordu. 
Belliydi ki methur Venedik kor
sam, Tiirklerin eline du~tiigiinu 

goren gozlerini denizde kapama
ga azmetmi,ti. MuJ'Iat reisin mus· 
tehzi ve ezici bakiflarma taham· 
mulu yoktu. 

(Marmara kartah) o aktam 
Pire limanma 'anh bir muzaffe· 
riyetle girmitti. 

'(Arkast var )J 
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Ekrem, nis.anhsm1n on doku· . 
zuncu ya,tnm senei devriyesi gel
digini hattrhyarak ona bir hediye 
almak istedi. Fakat miinasip bir 
sey bulmak i~in dusiindu dusiin-. . . 
dii, hir karar :veremedi. Bunun 
iizerine, arkada~lan arasmda zev· 
kinin inceligi ve yiiksekligi ile 
methur olan Re,ide miiracaat etti. 

Ret-it derhal fetvayi verdi: 

- Eger nitanbn kumral ise bir 
lezar el !;&ntast, yahut giil yakut 
He aiislii bir bilezik yahut alaca 
bir abajur ahrsm. Esmer ise bir 
Xopenha.g vazosu, yahut lulu dn· 
ainden bir kopek hediye edersin. 

Ekrem dostuna tetekkiir etti ve 
bu hediyeleri aramak i!;in Beyog· 
luna indi. Biitiin flk diikki.n ca
mekanlarma goz gezdire gezdire 
yiiriiyordu. Turlu turlu teyler sa
tan bir magazamn onune geldigi 
zaman kaprda duranlar: 

- Buyurunu~ diye onu i!;eri 
~agudtlar. Mezat vardt.lflas sebe
bile ne var ne yok hepsi yok pa
hasma elden ~tkarihyor denili· 
yordu. 

Mezat yapan adamtn elinde bir 
s1rada abanozdan bir fil bulunu
yordu. Hakiki fild~inden ditleri 
de vard1. T eminata nazaran haki
ki hir Hint matat idi. Hep eliti idi. 

- Dort lira ... Dort lira ... 
Kos.eden hiri: • 
- Dort bu~uk! dedi. 

Miizayede, yapan adamrn ya
nmda parlak mavi gozlerle kum
ral, gayet giizel bir gen!; ktz otu
ruyordu. Bu dort bu~uk lira d iye 

arbran adama bakarak giildii. 
Gozlerini kalabahga gezdirerek 
ahctlart te~vik eder gibi bir bali 

vard1. Gozunu hu giizel gen~ ktz
dan aytrmJyan Ekrem adeta onun 

sihrine tutulmuf gibi bilaibtiyar: 
-On lira! diye haykudt: 

Adam hayret etti. Sanki mii~· 
teri caymasm diye korkuyormut 

gibi hemen abanoz Hint filini Ek
remin eline tutu,turdu. Kumral 
gen~ ktz mutebessimane ellerini 
uzatb. FiJi Ekremden aldt ve gii
zel bir paket yaparak iade etti. Bu 
strada gen~ ktztn elleri Ekrernin 
ellerine siirundu. Ekrem elektrige 
tutulmut gibi titredi. Sokaga ~tk
tlgt zaman bir tehlikeden kurtul
mu~ gibi rahat hir nefes ahyordu. 

:(.:(.:(. 

Ekrem ni,_anhsmt pek sinirli ve 
titiz bir halde buldu. Berber yan
hthkla sa~larm1 her zamankinden 
fazla aarartmu;h. Berbat bir renk 
olmuttu. Ekrem giildu. Gen~ ktz 
biitiin butiin ktzdt: 

- Boyle miinasebetsiz miina· 
sebetsiz ne giiliiyorsun? 

- Getirdigim hediyeyi dutunii
yorum. Senin sa~larm siyahbr. Si
yah sa~h kadmlara da ya bir Ko
penhag vazosu yahut bir lulu kO
pek getirilir. Sa~larma okzijen . 

· siirdiirmuf, kumral olmufsun. 

~imcli, bir lezar ~nta yahut gul 
yakutlu bir bilezik yahut renk1i 
hir abajur laztmdt. Halbuki ben 
sana bir fil aldun. 

Ekrem giilerek paketi uzatr~ 

yordu. 
- Pek zarif bir lakud1 soyledi

gini zannediyorsan ~ok aldant
yorsun! 

Nitanhst fili aldt, baktt. " 

- Hortumlan a~aih kiVnk fil
ler ugursuzdur, bilmiyor musun? 
dedi. 

- Bak amma, ne guzel Hint 
iti ... Hortum baf. afagt olmu,, ba~ 

yukan olmuf, bunun ugur ile mii .. 1 

nasebeti ne? --1 

Ni,anhst tera ters yiizune bakti',~ 
Ekrem daha fazla durmak muna• 1 

sip olmadtgtnl anladt ve ~ekildi. 1 

Ertesi gun, nitanhsmdan hir tele-o 
fon gelmedigi i~in ziyarete gide-e 

1 

medi, muzayede yap1lan m~gaza• 1 

ya gitti. Orada kumral ktz uzak
tan Iatif bir tebeuumle onu karft• · 
ladt. ~ok kalababk vard1. 0 giin 
Ekrem bir fotograf albumii ile on 
betinci Lui tarzmda bir yatak 
odas1 talnm1 salonu aldt. _. 

Arhk hergiin bu miizayede ma
gazasma devama batlad•. Orada· 
ki kumral giizel ktza apk olduiu
nu hissediyordu. Magazada ne sa• 
bhrsa Ekrem hemen hepsine miit
teri ~tktyordu. Nihayet bu ife bir 
netice vermege karar verdi. Bir • 
aktam, magaza kapanmctya ka· 
dar bekledi, sokakta gen~ ktzm 
yanma yaklatb. 

- Matmazel, dedi. Benim adtm · 
Ekremdh·, zenginim. Size a.,,kun. 
Benimle evlenmek ister misiniz? 

Kumral gen~ kaz eldivenli gii
zel elini Ekreme uzath. Tath tath 
gu1dii. Fiisunkar bir tesir yapan 

derin bakitile Ekremin gozlerinin 
i~ine bakb. 

Arhk Ekrem biitiin biitiin ken
dinden ge~ti. Kollannt a~aralC 

gen~ ktz1 kucaklamak istedi. Fa
kat sokakta olduklanm habrla· 
ymca kendini topladt . .... 

Kumral kiZID babas1 magaza
nm sahibi bir Alman i:li. Ekrem 
ktza ettigi teklifi babasma da tek
rar etti. Alman sordu: 

- ~u on hefinci Lui tarzmdaki 
yatak odas1n1 .siz aldtmzd1, degil 
mi? 

- Evet. . 
- Y aztk, aldandmtz, onu bana 

geri yollaym1z. Tekrar miizayede
ye ~tkarmz. Nas1l olsa bir aptal 
buluruz. 

- Mersi! 

-K1z1m da sizi seviyor.Ben de 
raziyim. Yalmz bir ~.artla. Muza
yedelerde hazn bulunacak. ~iin
ku o olmazsa bir parahk fey &a• 

tam am. 
If.¥:(. 

Evlendiler. Gozlerinde ~1lgin 

bir saadet dalgalan canlamverdi. 
• 

Ekremin eski nifanhst onun ev-, 
lendigini ititince miithit bir sinir 
buhram ge~irdi. Agladt. Batmdan 
bef on tel sa~ kopardt. Hizmet~i
lere, anasma, habasma ters ters 
..eyler soyledi. En nihayet aklma: 
Hint fili ge1di. 

- Uiursuz hayvan! 

Diye soylenerek yakalayinca 
pencereden sokaga ftrlatb. Tam 
oradan ge~en hirinin hatma dii~
tu. ~ikayetler, davalar, avukat
lar, tazminatlar ... 

~imdi geliniz de hortumu bat 
afagt olan fillerin ugursuzluguna 
inanmaymtz! Hikayeci 

BahrJmuhit bir kere daha a§lldl 
Rouen 1 (A.A.) - Dun saat 
9,59 da Terre • Neuveden hare
ket eden tayyareci Adamowitz 
kard~ler benzinleri bittiginden 
karaya inmitlerdir. Beraberlerin· 
de kendilemne tayyareyi satm1~ 

olan Danimarkah bir tayyareci 
ile Nev York ile Var~ At1an Ok· 
yanosu seferlerini yapmaga 

te~ebbiis eden diger bir tayyare• 
ci vard1r. Yolda tiddetli bir fir• 
trnaya yakalanmt,Iardtr. 



Sahife 10 

Anadoluda Ak,am 

Edremidin ~am ormanlar1 
ve giizel kOyleri 

Edremitte su meselesinin halli ve 
lag1m yapttnlmasi laztmd1r 

Edremlt mualllmlerlnln Ayval•l• aeyahatlerlnde Ayvalll& 
muallhnlerlle blr arada «;ekllen realmlerl 

Edremit (Umumi mubabirimiz- iim zaman Ak~ay iskelesinde yi-
Cien) - Edremitin ~am orman- ganlarla borular gormiittiim. Q 
lara arasmda tatlara ~arparak dik zaman au 1etirileceli diyorlarCii. 
meyillerle akan bir dere vard1r. Bu aefer o borulari gene olduiu 
Kaymakam bey, ceza reisi lhaan yerde buldum. ~hrin j~i.n(le so-
ve doktor Ki.mil Emin beyleri de kaklara akan kullanalmit ~irkef 
•larak bizi oraya gotiirdii. Giinet sulari gene olduiu gibi 'duruyor! 
gormiyen miithit bir ~am ormana· ~birle deniz araainda :(60,00()}: 
~ID tehlikeli yerlerinden ge~erek 

doniimliik bir batakbli ortabii 
,elilenin baJina geldik. Bir oraya, kaaap kavuruyor! 
fJir ~amlara, bir de etraflara baka· 
rak bir miiddet sakin ve samit bir 0 zaman batJanmlf olan hiikU-
halde hilkat ve tabiatin fU azim met konaia ikmal edilmit iae d~ 
kudreti kartaaanda hareketaiz kal· olduju yer, mahalle araainda ve 
d1m! ~ok aapa bir sokakta oldujundaJi 

• 
Doniitte K1zalke~ili koyiine ui-

radak. Bu koyde (140) bane ve 
.(600) niifua varmtf. Buranan auyu 
ve havast fevkalide giizeldir. Bu 
koyde 65 yatmda ve akh batmda 
bir ilim adam1 vardar. Koy mub
tan Nami beyin pederidir. Bef 
dershaneli bir mektep ve (80) ka
dar talebe mevcuttur. 

Koyun meydanmda 150 aenelik 
bir ~mann dallan temaiye gibi et· 
rafa uzanmtfllr! Bu aga~ yeni~eri
lerin ilgast zamamnda Ismail aja 
namanda bir zat tarafandan dikil· 
mittir. 

Bu koyde rak1 sahlmaz ve ahli.
ka mugayir bir hal olmaz. Koyun 
mahsulab zeytindir. Cevizi, armu
du, nan ve ayvasa da ~oktur. At· 
mutlar Masara sevkolunmaktad.ar. 
Burada 1170 tarihinde Hac1 Meh· 
met aga tarafmdan yaptarilm•t 
minareli bir cami vardar. Koyiin 
Edremite uzakhia (12) kilomet-
redir. 

Zeytintlk kftyUnde 
Karanhk bastaktan sonra bura

ya geldik. Burast adeta bir kasaba 
halindedir. Koyiin suyu havaaa 
~ok iyidir. 800 evde (2500) kiti 
oturmaktadar. Bet santfh bir mek
tep yapalm•ttar. Kadan ve erkek
ler i~in iki hamam, bir otel, be, 
kahve, 25 diikki.n, minareli iki 
cami, dort yag fabrikast, bir un 
fabrikast ve ii~ au dejirmeni var
dar. Koyde timdiye kadar bir htr· 
sazhk vakasa olmamattar! Hepsi, 
halia Turk ve iyi insanlardtr. 

Koyiin bathca mahsuli.h zeytin 
ve zeytinyagadtr. Mahsul senele
rinde ii~ dort milyon kilo zeytin 
~akar. Azami dort okkadan bir 
okka yag istihsal olunur. Koyiin 

ortasiDda biiyuk bir havuz vardtr. 
Muhtar Kadri bey ~ok ~ahtkan bir 
zattar. Koyiin imariDda ve yolla
rm yapalmasiDda kaymakam be
ye ~ok yardamlarda bulunmuttur. 

r dremil cennet olur fakat? 
V~ sene evvel Edremite aeldi-

hem o giizel binaya yaztk olmut 

ve tehrin imari noktasindan bii· 
yiik bir hata itlenmittirL -,Yeni kaymakam Mitbat b'ey IU• 

yu getil:tmek tetebbiisiindedir. Be
lediyeler bankasmdan istikraza 

muvaffak olunursa suyun getiril
meai muhakkak gibidir. Mithat 

bey batakhklan da kurutmak i~in 

projeler yapbrmttbr. Koy biit~ 
lerinin i.,tirakile belediye tara
fmdan bu it batanlacaktir. Bu 

itlerle beraber ~irkef aular i~in 

li.itmlar da yapttnlacak oluna 
Edremit cennet gibi olacaktar. 

Buranm ~htkan ve hiianii ni
yet aahibi bir belediye reiai var
dJr. Gece giindiiz ujrqip duru-

yor. K•ymakam beyle elele :ver
mit old_uklanndan fU bir iki sene 

zarfmda Edremitte miihim deii· 
f.iklikler yapacaklarana fiiphe 
yoktur. 

Edremit ahaliai aktam iizerleri 
parka ve demiryoluna dojru le

zinmektedirler, buralarda 1~k 

riizgi.r ve gerekse otomobiller 

yiiziin~n pek ziyade tozlar kal
ktyor. Bunlann her akaam sulan-• 
danlm .. aa -lizamdar. 

RttgipKemal 

Sennayesi Liret 700,000,000 
lhtiyat ak\esl Liret H4 2U -'98 OSIS 

Merkezi !dare: M l LAN 0 
ltalyantn b~hca ~hirlerindo 

$UBELER 
lngilWZ'e, 1svi((re, Avusturya, Ma.oa
ristan, Qekoslovakya, Yugoslavya, 
Lehistan, Romanya, Bulgaristan, l£1. 
Sll', Amcrika Cemahiri .MOttehidesi, 
Brezilya., ~iii, Uruguay, Arjant:.m. 

Peru, Ekvator ve Kolumbiyada 
Afllyasyonlar 

lSTANBlJL ~UBE MERKEzt 
Galata Voyvoda caddesi Karakoy 

Palas ( 'l'elef. 2641 /2/3/•/5} 
~ehir dahilindoki a.centeler: 

lst.anl>ulda: Alalemciyan hanmda 
Toler. 2821. Beyoglunda: 1stikW 
caddesi •relet. 1046 . .Kambiyo daireai 
Borsada 1'elef. 1718. 
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AK$AM K I T A P H A N E S i' nde 
SAT I LAN KiTAPLAR 

Cocuk kltaplara Edebi ve manzum eserler 

lsti.klal harbinde :rurli 
~ocuklan 
Biiyiik adamlann ~ocuk• 
luk hayatl 
Cazinin gizli ordu.su 

• Avrupa ~ocuklan 
Demir elin hikayeleri 
Diinyamn yedi acibesi 
Turk izci te,kilata 
<;ocuk kitab1 
<;anakkale top~ulan 
Hayat bilgisi 

Behzat 

Lutfiye Rut~tii 
Aka Gi.induz 
Nureddin 
Aka Giindiiz 
M. Dogan 
lzci Ahmet 

Kuruf 

25 

10 
25 
so 

I 25 
25 
50 
25 
15 

Orner Hayyam 
Fuzuli 
Nabi 
Nedim 
Naziften H5mide 
Ziya pa~a 
Ahmet V efik paf& 
Recai zade £krem 
Nam1k Kemal 
Tevfik Fikret 
Ahmet Mithat 
!;)inasi 
Abdulhak Hamit 

I 

ibrahim Alaeddin 

• 
» 
lt 

lt 

ismail 1-{ikmet 

lt 

» 
» 
lt 

» 
lt Kii~iik Durmu~ 

;Turk istiklal harbi 
Faydah bilgiler 

Aka gunduz 
Muallim Fuat 
Fuat Giindiiz Alp 
Muallim Cemal 
1\hmet Refik 
Sadreddin Celal 

100 
50 
75 
50 
25 
50 
25 

Koca Rag1p pa~a ve Fitnat 
Ismail Safa 

• 
lt ,. 

Kuruf 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
50 
25 
30 
50 

Tarihin ku~uk ktzlari 
<;ocuklanma hikayeler, 
<;ocuk "iirleri 
Pinokyo 

:. 
Sa raced din 

Ahmet Hikmet 
1\levlana 
!;leyh Galip 
Bahai 
Nesati 

Sadeddin Nuzhet 
lt 

lt 

lt lnat~t Kahraman aga 
Rubenaon Krozoe 
44 gunde devri alem 
:filki karde, Avrupada 
Uzun, gen.i!, keskin goz 
Bir farenin seyahati 

ibrahim Alaaddin 
Samim ve Suat B.Jer 
Kemaleddin !;lukrii 
Ahmet Hidayet 
Sedat Simavi 

100 
50 
25 
25 

Haik edebiyah antolojiai 
Muallim Naci 

Yusuf Ziya 
Huseyin Avni 
aYusuf Huseyin 
Halit Fahri 
Rul!en E~ref 
Kadir Can 

Muallim Ahmet Halit 50 
tl 

Hayatlmm defteri 
Paravan 
Damla damla 
Ki:ipukli.i deniz 

Tilki karde,in muhaltemesi 
Namuslu hustz 
Miineccimha!t 

15 
25 
20 
10 
10 
20 
20 
so 
so 

Rubaiyah Orner Hayyam 
Pervanc Server Ziya 

Cemal Fuat 
Mehmet Necati 
Yal~m Tekin 
Beh~et Kemal 
Bi.irhan Om.it 

100 
20 
75 
25 
25 
30 
75 
75 
75 

Oc; Elma beyin hikayesl 
Jumbo Krozoo 
Cin Ali . 

:t 

Nairne Halit 

• 
Sinan Re,at 

Sonbahar ak~amlari 
Dagmtk deyi,ler 
Ga~inin d¥tam 
\=ig 

Don Klfot 
Hayat bilgisinin reaimle 
tedrisi (tale be 
Molla Mehmet . 
Oriimcek Oede 

Htfzirraliman Ratit 30 
Sinan ~t 50 

Yunus Emre divani I 
)'unus Emre divan& U 
Ant 

:. 
Azmiye AsJm 
F eyzullah Sacit 
Nab edit 

100 
20 
30 
40 
60 
50 
25 
10 
40 
25 
30 
15 
25 
25 
35 
30 

Halide Nunet-Mehli- 75 
Otker 
Arabadan !iirler 
Mevlanantn rubaileri 
Donen ses :I'arih bakalorya el kitabi 

Mektep oyunlan 
Gobi c;ollerinde 
Kimse.eiz c;ocuk 
lki sene mektep tatili 
Ki.i~iik k.oraan 

•1 ka Emir 
I Muallim i\hmet Halit 50 

\ ~. llhami so 
Omer Riza 50 
Si,aa Reta' 50 

:. 
~ uiUf lamail 
Sinan Retat 

» 
Selma 

50 
25 

Onar mtsra 
Bir yudum au 
Kurdele 
1\vengi Yaran 
Menek,eler 
Yarasalar 
<;ocuk {liirleri 
Balkonda saatler 

Hasan Ali 
:t 

Y~ar Nabi 
Kenan Hulusi 
Faruk Riza 
M. Sttlu 

Diinyayi Clola,iyorum , 
Ben kaptan oluyorum 
K.Ua tavuk ., 
:rabiat hikayeleri I • o 1 

• • 7. - 2~ ~ 

50 
75 
so 
25 
10 

Edebiyat ve sanat bahisleri 
Roman ve Jaikaye 

Arif Hikmet 
Baat Yaman 
llhami Bekir 
Halit Fahri 
Nahit Stm 

• 
AKSAM KITAPHANES/, Ankara caddesi No. 121 Istanbul 

SURP AGOP HASTANESI 
miitebu ... larm maayeae PnJeri 

Pangalhda Cumhuriyet caddeande 
No. 7. Turk ermeni katolikleri Surp 
Agop hutaneai poliklinildermde gO.
terilen gunlerde miiracaat edecek haa
talann muayene ve tedavileri miitehaa
Sioll doktor beyler ~ara.fandan meccanen 
yapalmak.tadar. 
Cumartea.i : Saat 1 1-12. Hariciye hu· 
tahklan miitehau~o~~t Dr. MaDlin &.,. 
tarafmdan. 
Cumartea.i : Saat 9-12. Dahiliye huta
ltklan mi.i.teluu.asa ba,beiUm. Dr. Y •· 
... Kuappa Bey tazafmd.n. 
C......teai : Saat 1 0-12. Niaaiye ve ve· 
ladiye rniiteh&~U~sa Dr. MukMid• S.,. 
tarafandan. 
Cumartea.i : Saat 11-12. Caoz hutahli· 
lan mi.itehasaw $aiQr Ahmet Bey tara· 
fandan goz muayenesi. 
Puar : Saat 11-12. Rontgen miitehas4 
auq Dr. Keaaa H .... Bey tarafandan 
crOnt(fen muayeneai:.. 
Paarteei : Saat 1 0-12. :Asabiye ve ak• 
~e miitehusi;t Dr. Ethem Y--' B.,. 
tarafmdan 
Sah : Saat 1 0-12 Hariciye haatahklari 
miitehustsi Dr. Manara S.,. tarahndan. 
Sah : Saat .1 0-12. Dahiliye haatahklan 
miitehustal batbekim Dr. y..._ Ka
MP:r-t a.,. tarafandan. 
~: Saat 10-12. J\aabiye Ve 
akliye miitehuaasa Dr. Ethem Yeeaal a.,. 
tarafmdan. 
Per'fe~Dbe : Saat I 0-12. Hariciye mii· 
tebasalSI Dr. Manara S.,. tarahndan. 

lstanbul asliye mahkeme1l 8 nncQ 
hutnk daireslnden: Emlne hammm 
Kas1mpa~ada tahta gazi mahalleslnde 
mevlevlhane eaddeslnde 7 No. lu ba
nede muklm tken ikametgllu me<;· 
hul bnlundotu anl&{!Jlan Zeliha Nasip 
hamm aleyhine ac;tlJl davamn cereyan 
eden muhakemesi nettceslnde: mezbure 
Zeliha Nasip hammm 826 tarihin· 
de kocas1 mnteveffa Sad1k efcndi tara· 
fmdan t'rl.tlik odildi~den stlbutuna 
binaen keyfiyetin tesciline dalr verilen 
kamn llavi sad1r olan 2/7/93~ tarih vQ 
561 No. lu ilAmm Zeliha Naslp hamma 
ilanen tebli~ tesbit edllm.i' ve tebli~ 
maam10a kaim olmak nzere ilAn sure· 
ttnln mahkeme dlvanhanesine talik 
lahDDUf oldutu ll&D olunur. 

YOksek MDhendis Mektebi Satmalma Komisyonundan : 
Meldebin Mayas 935 rayeaine kadar ihtiyaca olan yat sebzenin 

28/6/934 tarihinde icra lnbnan kapala zarf mUnakasasanda verilen 
fiatler fazla r6r6ldUgUnden pazarbj1nan ayoa tartname dahilinde 
417/934 <;artamba gUnU saat 14,30 da yapdacaga ilin olunur. (3567) 

Fatih sulh birinci bukuk mahkemeslnden: 
Ahmet Turhan bey tarafmdan Aksa· 

rayda Yusuf pa~ mektep caddesinde 
88 No. 11 dOkkanda mukim iken halen 
lkametglba meQhul bulunan Osman 
efendi aleyhine &((tt~ vadesl hultU 
etml~ bir senedin muhtevi bulundu~ 
yetmif bet liramn tahslli hakklnda da· 
vanan mumaileyhia gtyabmda icra 
kllman mubakemeainde davacmm tale
bile lddi&IID!D mnstenidi bulunan senet 
altmdakt imzamn mUddeialeyh Osman 
efendi tarafmdan inkAr euilirse istlkdap 
edllmeslne n tayln olunan gUnde mild· 
deialeyh mazereti olmad1~1 halde mahe 
kemeye gelmezse tstikdap yap1lmasm· 
dan ka~mmu~ bulunacagma ve t~bu se
nede k&rfl tediye lddias1 varsa da va-
ClJ& yemla tekliftne hakk1 oldu~una 
Ye mahkemeye gelmedi~l halde l~bu 

yemln teklifindende bu hakkam !skat 
etmlf olae&gma dair H. U. M. K. nun 
402/405/•06 ca maddelerile S37 cl mad· 
desine tevfikan ittihaz olunan i~bu 
muameleli g~yap karanna tarlbl ilAndan 
ltibaren on be~ gQ.n zarfmda itirazlanm 
yazth olarak mahkemeye bildirmesl ve 
mahkemenin t18/7/9S' saat 10 a talik 
kllmd1~ UA.n olunur. 

Kas1mpa~a Nahlyesi Nnrus Mernur· 
lutundan: Kas1mpa~da Akbaba yoku· 
~unda 12 No la hanede kay1tb Fatma 
Ruveyda hamm isml Fatma Salde ola· 
rak tashlh ediluig-1 tHin olunur. 

kulak. ~az, burun miltahassut 
Doktor 

ihya Salih 
Ca~~lu: Hamam stratunda 

24 numarada • CaiDQdan ba~ka 
her giin • oyleden :xmra s&at 

15 ten itibaren hastalann& b· 
but eder. 

Tapu ve kadastro umum mudurlii· 
gi.inden: , 

Samatyada Mirahur llyas bey rna• 
hallosinde Hac1 Manol aokagmda 64 
numarah ·Oespinadan metrUk hanenin 
tapuca kaydt bulunamadtgmdan senet· 
aiz tasarrufata ktyasen tapu memuru 
tarafmdan mahaUinde 17-7-934 ta• 
rihinde tahkika.t yeptlacaktar. Mezkur 
mahal hakJunda tasarruf iddjasmda bu· 
Junan var ise mezkur tarihe kadar Is
tanbul tapu baf memurluguna ve ya• 
hut meikur tlarihte aaat 9 dan 14 de 
kadar vesaiki miisbitelerile b~raber 
mahallinde bulunacak memuruna biz· 
zat ve yahut resmi vekillerinin haztr 
bulunmalan ilan olunur. 

~iktan icra dairesinden: 
Dairem.iz:in 9 33-1 261 No. It dos· 

yasile Be~iktaf Muradiye mahallesi 
Dere sokagmda kain eski 9 ve yeni 
15 No. h hanerun metf hissesinin 
1 0· 7-9 34 tarihinde pazarteei g\.inu kat I 
ihalesi yap1lacag• ilan edilmit ise de 
pazartesi. olmay1p salt gi.inii oldugu tas
hih olunur. 

Istanbul Asllye birincl hukuk 
mahkemesinden : 

Bo~zl~lnde Kuru~e~mede klin Muhsia 
zade yabsa namile maruf 99 numarah 
ve Hayrl Arap oglu ve ~erlki ~irketlne 

alt bulunan kOmtr deposu derununda 
bulunan yah enkaz1 93~ senesl Temmu· 
zunun 8 incl pazar gn.nn saat 14 de a~1k 

artttrma ile satilac~mdan talip olanla· 
rm mezkfir gUn ve saalte mezkfir depoda 
haztr bulunacak naibi mabkemeye mil· 
racaat eylemeleri i!An olunur. (861) 

lstanbul 3 Unctl icra memurlugundan: 
Bir bor<;tan dolay1 mahcur. ve paraya 
c;evrilmcl:iine mukarrer iki buc;uk metro 
murabba1 qini ve saire 7/7/934 tarihine 
musauif cumar~si gl'mll saat on ikiden 
on nc;e kaLlar Nuruosmaniyo camil 
ic;erisinde t;ini fabrikasmda birlnci &Qik 
artmnas1 icra lolmaca~mdan taliplerln 
yevmi ve saatl mezkurda mahallinde 
hazar bulunacak memuruaa mllracaat
lan Uan olun1u. 
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Yulaf •• ozu •• Unu Vitamini ve Kalorisi 
Pek Mebzul Cocuk 61das1d1r • 

Doktorlannaza sorunuz. Yulaf ~ocuklara hayat ve ruh verir. Ne§vfiniimalarma ve ~abuk yiirUmelerine Ye afiyet ve s1hhat i~inde ya~amalarma sebep olur. Hastahks1z, ne~eli 
tombul }apar. Yulaf ozile pirin~. ni~asta, palates, arpa, miSir, irmik, bezelye, mercimek ozn unlarlm ~ocuklariDl'ZB bol bol yediriniz. Tabiahn bu sade ve hakiki gtdast 
fOcuklarm hayati bir ~1dasuirr. Hasan ozlii unJarile ya p1lan mahallebi tatll ve pUre ve ~orbalarm nefasetine doyum olmaz. Hasan markasma ve is mine dikkat. · 

I Deniz yollar1 I 
1~LETMES1 

I .AC{'nteleri: Karaklly • KOpr11baf\ 
Tel. 4~3G2 - Sirkeci MtH10rdarzade 

Han Tel: !?2740 

Trabzon yolu 
vapuru 3 
Temmuz 

Sah 20 de Galata nhhmm
dan kakacak,. Gidi~te Zon· 
guldak, 1nebolu, Sinop, Sam
sun, Fatsa, Gireson, Vakfike
bir, Trabzon, Rizeye. o·onu~te 
bunlara ilaveten Siirmene, Or
duya ugrayacakbr. (3573) 

-~---· THE TURHiSH AMERiCAN 
Shipring and Trading co 

Ha~·rl - AraboAiu ve ,erlkl 
American Export Lines The 
Export Steamslp Corporation 

NEW· YORK 
Her on gflnde bir .Kevyork Ue !ima

llmnz arasmda munt azam posta: 
Her aym 10, ve 26 1nci conlert 

};" • Ymk,'dan hareket. -Yakmda Nev· York'dan gelecek ..,.a. 
rurlar. 

Exmouth vapuru 5 'l'cmmuza do~ru 
Excelsior vapuru 17 Tcnunuza uogru -

Yal.mda N£v • York, F1adeltiya ..,.. 
Folilona f<in yo1cu vo q :yaYI tigrlye 
alarak l.a1 t>ket tdecek v~purla:. 

Exmouth vapuru 8 Tcmmuza do~n1 
Excelsior vapuru 20 'l'emmuza dogru 

Ankara Yiiksek Ziraat Enstitiisii 
Rektorliigiinden: 

Yiiksek Ziraat Enstitiisfi talebesinin ihtiyact olan atai•da yaztb 
dort kalem elbise ve saire kapah zarfla miinakasaya konulmu§tur. 
Taliplerin ~artnameyi gormek uzere her gUn Enstitn Muasebesine 
ve % 7,S teminatlarile 9 Temmuz 934 tarihine miisadif pa• 
zartesi giinii s01a 16,S da Enstitii idare ve ihale komisyonuna 
miimcaatlara. (3300) 

Adet 
310-320 
1S0-160 
40- 4S 
20- 2S 

E~yamn cinsi 
Erkek elbisesi 

" paltosu 
Kostum tayyor 
Manto 

Ankara Yiiksek Ziraat Enstitiisii 
Rektorliigiinden: 

Yiilcsek ziraat enstitiisiinUn ihtiya~1 olan a~ag.da yazth 10 kalem 
tabak, ~atal, ka~1k ve saire aleni miinakasaya konulmu§tur. Talip• 
lerin ~artoameyi gormek iizere her gUn enstitU mubasebeaine ve 
% 7,S teminatlarile birlikte 9/terumuz/934 tarihine miisadif pazartesi 
gUnU saat 10,30 da Enstitii ibale ve idare komisyonuna mUracaat• 
lar1. (3297) 

A del 
200 
2SO· 
22S (tak1m) 
27S 
2SO 
100 
40 
so 
so 
40 

En•anm cinsi 
<;orba tabagt 
Yemek ., 
<;atal, katlk, bi~ak 
<;ay fincam maa tabak 
<;ay ka§lit 
Su bardaga 
SUrahi 
Demir kep~e (~orba tevzii i~in) 
Tuzluk 
Tel nihale 

~~~~~~~~~e~::-~l.~k--t-I._s_a_t--V--e-k--aA_l_e_t_I.-n--d-e-.-n--•• ---
talar taktfm (lnelile lskendcriye veya 
)brsilya~.tla al;tarma suretile ve dogtu 
l:ono~meuto ll3 ~~evyork i~in mu.k~ 
lJmanlardan muayyen tarihlerde hareket 
tJen ehprc::; ve lnks vapurlarma yolou 
n ~~) ayi 1icarlye kabul edecektir. 

Bu vapurlar Amerikanm dahill n 
linton ,.ilil) etlcri i:e l\anada Golf ldell· ... , ' 
II a va Lfls .Angelos ile San rranEisko 
i>ultle Yesaire bntlin llrnanlar i~ 
io~ru K<1n'i'mento ile e~yayt Ucarlye 
kabul eder, 

Fazla tafsilAt f~in Galada'da 6 me1 
V ak1f ( Esld .Arapynn) banmda. ! One\\ 
htta Hayri · Arabo~lu n ~rikt mQra-
caat. Tel, f.4957·8-92:> (707) 

C i C i DUDAKLIK 
Dilny:~m!l en ubit 

dudak boya11, 

FARUKi'nin CICI 
alhtadu. Hi~ bir te· 
rnaala allinmez. Ya• 
kaaaa hile ;tkmaz. 
14 aaat dudakta kaltr. 
T e.::rubeal kolaydar. 

D< posu : Sultanhamammdo. 

FARUKI OUZEL ltOKULAR 

~--- magazasJdar. 4 

Istanbul asliye mahkemesi birinci ti
caret daircsinden · 

Istanbul limam~a mensup Akay ida
re inin mutasarraf ve Sadtk kaptanm 
auvar oldugu T ekirdag romorkorii ile 
~irketi Hayriye idaresinin mutasarnf 
bulundugu Sahilbent vapuru arasmda 
21 •6-.934 pe~mbe giinu sant 1 7 rad
delermde vUkubulan m·us· d •t . a emeye a1 
deruz raporunun tastiki Sadtk kaptan 
b\rnfmdan talep edilmis olmakl d -

• • • L , a e 
mz bcareta a.nnununun 1 065 · d-

·L' L c1 rna 
desi mucu~nce 'DU itle alakadar her-
l.esin raporun almmasr i\;in bayin olu
nan 16-7-934 pazartesi aaat 14 te 
mahkemede hazn bulunabilecek.leri ilan 
olunur. 

lstanbul 3 iincii icra memurlugundan: 

Mahcuz ve paraya ~evrilmesi mu
karrer yedi yiiz lirahk gayri miibadil

ler bonolarmm 5 temmuz 934 tarihi

ne miisadif peJle.m:be giinii saat on 
birden on ilciye kadar ikinci a~1k art· 

ttrma suretile salllacagmdan taliplerin 

mez.kur g\.in ve aaatte esham ve tah· 
vilat borsasmda haz1r bulunacak me

muruna miiracantlan liizumu ilan 
olunur. (864) 

MOTERdM ARANIYOR 
Tiirk4.;eden FnnS1ZC8ya ve Frans!Z· 

cadan Tiirk!;eye iyi terdime edebilen 
rniitercim aramyor. Galatada Daniip 
Han I 0 No. -.at 8-9 I /2 arasmda mii· 
racaat. - (855) 

Ol~Uler nizamnamesinin 2 nci k1smm10 4 Uncn fash hiikilmlerine 
g5re boylan 74 Oncii maddede yaz1h bUyUkliiklere uygun olmayan 
her tiirlii ispirtolu i~kilerle, gazoz, soda, maden suyu, menba suyu 
ve siit ,i,elerinin ve binlik damacana ve kaplarlDID kuUanalabilmesi 
i~in Mtntaka ol~Oier ve Ayar Batmiifettitlikleri va11tasile Veklle
timizden izin abomasa ve bu tite ve kaplarm silme olarak veya 
~izgi konmak auretile litre veya santilitre cinsinden bulunacak 
hacimlerinin iizerlerine yaz•lmas1 liz1mdar. A~tk ve perakeade i~ki 
sablan lokanta, birahane, gazino, bah~e, bar gibl yerlerde kullam• 
Ian siirahi "karafa" , bardak, kadeh ve sai:r kaplaran da en ae~ 
1/1/193S tarihine kadar Uzerlerine hacimlerioin yaztlmasa Ye bu 
hacimlerin ~izgi ile gosterilmesi icabeder. 

Yukarda yazrh mecburiyetler bakkmda fazla malumat almak 
isteyenlerin sonradan zarar veya ceza gormemek l~in bulunduklan 
yerin bagh oldugu mmtaka ol~Uler ve ayar ba~mlifettitliklerine 
hemen muracaatlan IUzumu ilin olunur. (3S21) 

Ankara: Yiiksek Ziraat 
Enstitiisii Rektorliigiinden: 

YUksek Ziraat Enstitiisiiniin ihtiyac1 olan 200 adet yUn battani· 
ye 9 Temmuz 934 tarihine mlisadif Pazartesi aunn saat 14,5 da 
aleni mUnakasa auretile ihale olunacagmdan taliplerin prtnameyi 
ifOrmek Ozere her giio EnstitU Muhasebe!ine ve yukanda tayin 
olunan saatte % 7,S teminatlarile birlikte YUksek Ziraat EnstitOau 
ihale ve 1dare komisyonuna mUracaatlarr. "3295, 

Ankara Yiiksek Ziraat Enstitiisii 
Rektorliigiinden: 

Yiiksek Ziraat Enstitiisii talebesi i~in Ubumu olan atatada yaz1b 
6 kalem e~ya aleni miinakasaya konulmuttur. Taliplerin tartnameyi 
gormek Qzere her gun Enstitii muhasebesine ve 0/ 0 7,50 teminatlarile 
beraber 9 Temmuz 934 tarihine mflsadif Puartesi aftnO aaat 9,50 de 
Yiiksek EnstitU ibale ve idare Komisyonuna mllrac:aatlara. (3301) 

Adet Euantn cinsl 
140 Pamuk tilte 
200 Yorgan 
3SO Y atak maa yliz 
400 • kalafl1 
3SO Y ashk ~artafa 
200 Y organ ~artafa 

Ankara Yiiksek Ziraat Enstitiisii 
Rektorliigiinden : 

Yilksek Ziraat EnatitUsU i~in sabn abnacak 350 • 400 laboratuvar 
gamlegi 9 Temmuz 934 taribine mUsadif Pazarte1i aOali uat 13,5 ta 
aleni mUnakasa 11uretiyle ihale olunacagmdan taliplerin tarlnameyi 
g5rmek Ozere her gUn EnstitU Muhasebesine ve % 7,5 teminat· 
lariyle birlikte ibale annn Enstitu ihale ve ldare komisyonuna 
mfiracaatlar1. (3296) 

Yiiksek Miihendis Mektebi 
Sat1nalma Komisyonundan:. 

Mektebin may1s 93S gayesine kadar ihtiyac1 ohm kok kihniiriinun 
28/6/934 tarihinde icra krhnan kapala zarf miinakasasmda verilen 
fiatler fazla gorUldligiinden pazarhgmm aym ~artname dahilinde 
417/934 <;ar~amba giinli saat (14) de yapalacagi ilan olunur. (35~~ 

Ankara Yiiksek Ziraat EnstitUsii 
Rektorliigiinden: 

YUksek Ziraat EnstitUsii taJebesi i~in a~ag1da yazd1 2 kalem 
ayakkab1 miinakasai aleoiye ile ihale olunacaktar. Taliplerin §art· 
nameyi gormek Uzere her gun Enstitu Muhasebesine ve % 7,5 
teminatlariyle hera her 9 T emmuz 934 tarihine miisadif Pazartesi 
annu saat 11,S ta Enstitli ihale ve idare komisyonuna miiracaatlar•. 

(3298) 
Adet E~yanm cinsi 

3S0-360 Erkek iskarpini 
40- 4S Kadm • " 

I • I Istanbul beledlyesl ltanlart I · I 
Arpa ve Saman miinakasasJ 

Temizlik i~leri Hayvanat1 i~in luzun1u olan 625270 
kilo Arpa ile 770670 kilo San1an kapah zarfla nlii
nakasaya konulmu~tur. Talip olanlar ~artnan1e aln1ak 
i~in l..,veaz1n1 ~ludiirliigiine mi.iracaat etmeli, mi"Jna
kasaya girn1ek i~in de Arpa i<;in a);.fl, S:1n1an i~in 
ayrt teklif edecelderi bedelin ylizdc yedi buc;ugu 
nisbetinde tetninat mal<huz veya mektubu ile teklif 
mektuplartnt 5/7/934 Per~t;mbe gunii saat on be~e 
kadar Daimi Enciin1ene vermelidirl~r. «3201 )) 
I • I Istanbul Evkat MlidiiriUtU llanlara I • I 

Kilo Cinsi 
3000 Sade yaj 
5000 Saban 

11000 PiriD~ 
10000 $eker 

1000 Kuru fasulye 
10000 Patetes 

300 Ka~ar peyniri 
300 Beyaz peynir 

Gureba bastanesine 934 senesl zarfanda lnzumu olan yukanda 
cins ve miktan yazdt u 8 , kalem erzak Haziranm .. 26, smdan 
ltibaren ayr1 ayrt aleni miinakasaya vazedilerek Temmuzun "18,. inci 
c;artamba gftnU aaat u 14 , de ihaleleri icra edileceginden talip 
olanlarm teraiti anlamak Uzere bergiin levaZJm kalemine ve ihale 
1nnn de enctimene miiracaatlara. "3443, 

I inhisarlar U. Miidiirlii{(llnden: I 
Abtrkapl yaprak tUtiin deposu iskele tamiratmm pazarhga 9/7/S~ 

tarihine mUsadif pazartesi gUnil saat (15) te icra kaunacaktar. Talip 
olanlaran tartname ve ke,ifnameyi g5rmek iizere her giin ve pazar· 
bk i~in de 0/ 0 yedi bu~uk teminat ak~esi olan (60) lira ile birlikte 
yevmi mezkilrda Cibalideki ahm sabm komisyonuna miiracaatiart 
ilin olunur. (3496) • 

Yiiksek Miihendis Mektebi Satlnalma Komisyonundan: 
1bale tarihi Saab 

Kqar ve Beyaz peynir 9/7/934 Pazartesi 14 
~ker 917/934 , 14,30 

Mektebin May1s 93S gayesine kadar ibtiyact olan yukaradaki 
mevaddan lcra kthnan mDnakasasmda verilen liatlar yiiksek goriil· 
mOt oldugundan mezkiir mevaddan hizalannda mubarrer giin ve 
tarih ve saatlerde ayna tartname dahilinde olarak pazarhk suretile 
lbale eclileceii ilAn olunur. (3593) 

Posta T.T. Binalar ve Levaz1m 
Mijdiirliigiinden: 

25 cildi mqin, 25 cildl bez ve mOtebakiai karton kapb olmak 
ye telefon rehberinde olduiu 1ibi aralanndaki renkli kigatlara 
matbaaca llln basalmak tarlile (2000) cilt poata rehberi tabt etti• 
rileceginden tallplerin 4n /934 taribine mUaadif ~artamba giintl 
IUt 14 de Beyoglu po1ta T. binuamn 3 Dndi kabnda levazua 
mOdfirlngnne mfiracaat eylemeleri illn olunur. (3611) 

Ankara Yi1ksek Ziraat Enstitiisii 
Rektorliigiinden : 

YOktek Zlraat EnstitUaftnllD kal6riferli binalariyle aobab binala• 
fiDID yedi ayhk teablnl kapah 1arf u1uliyle mevkii mnnakasaya ko
Dulmu,tur. Talip olanlar tartnameyi a6rmek i~io Enstitil Muhaaebeslne 
vc mlinakasya ittirak i~in de 0/ 0 7,S teminatlariyle 9 Temmuz 934 
tarihine mfi1adif Pazartesi gtlnli saat lS de Enstitn idare ve ihale 
komisyonuna mfiracaatlar1. (3299) 
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Sabah erkenden • Ak1am geG vakte kadar 
6iinUn her zamamnda 

Yaftmurlu, bulutlu havalarda 
6Dzel resimler v•karmak 

ve neticeden evelce emin olmak ioin 

SERi 

KODAK - VERiKROM 
FiLMiNi KULLANINIZ 

iki emiisiyonlu 
Sonderece 

ortokromatik 
yiiksek sUr'at 

tazla hassaslyet 
Jelatinl mat 

100 ojo anti -Halo 

Kopyalaran1z1 11 VELOKS 11 kAt•dwna bast1nn1z, daha 

can11 «;1kar, detaylar kaybolmaz. Seneleree sararmadan 

dayatur. Kopyalar1n arkas1nda 11 VELOX 11 kellme• 

slnl temlnat olarak arayan1z. ( .. (825) 

Tam Atlas c;1kb 
Tam atlas bo,tugu dolduran bir yeniliktir. Umum mektep 

talebelerile balkan birer tane edinmesi lcizam ve hatta elzemdir. 

Tam atlas (33) pafte haritaya ve (68) sahife bakalorya malumabna 
bavi olup (125) kuru~ gibi ucuz bir fiatle sablmaktadar. Sabt 
yeri: ikbal Kitaphanesile Anadolu Turk kitapbanesidir. 

ZiNGAL ORMAN 
Tftrk Anonim Sirketi ldare meclisinden: 

~irketimizin (30) Hazirao 1934 tarihinde fevkalade surette i~tima 
eyleyen hissedaran umumi heyeti ~irket sermayesinin bir milyon 
lira tenzilile l:e~yiiz bin liraya tenkisine ve ay01 zamanda birbu~uk 
milyon lira zammile iki milyon TUrk lirasma iblagma ittifakla 
karar vermi!ltir. Tenkisi sermaye muamelatma iptidar ve hemen 
ikmalile, tezyidi sermaye muamelatma ba,IanabiJmesi i~in ticaret 
kanununun 396 nc1 maddesinin ikinci ftkrasma tevfikan keyfiyet 
alakadaranm nazara Jthlama arzolunarak yine bu madde hUkUm· 
lerine ~ore ~irketimizden alacaklart olanlaran alacaklarana kaydettir· 
mek Uzere 'irketimizin Bah~ekapasmc:la Ta§baodaki merkezi idare• 
sine miiracaatlara Han olunur. (349) 

Memur Aran1yor 
Siimer Bank Umumi Miidiirliigiinden: 

Bankam1z ve mUessesah Mubasebe servislerinde istibdam 
edilmek Uzere imtiban ile memur alanacaktar. 

Imtibaoa iotirak i~in; Lise mezunu bulunmak, askerlik hizme
tini yapm11 olmak ve otuz be1 ya~an1 mUtecaviz bulunmamak 
§&rtbr. 

Kabul edilece~< memurlara tahsis edilecek maa!J asgari 80 
liradan batlar. Ayn1 derecede muvaffak olanlar araaanda AU 
mektep mezunlarile Banka ve sair ticari miiessesatta tecrUbe 
gormU!J olanlarla ecnebi lisanlarmdan bir veya ikisioe vaktf 
olanlar tercib ve bu evsafa haiz olanlara iktidarlara nisbetinde 
maa1 tahsis edilecektir. 

lmtihan 29/7/934 pazar gUnU saat 14 de Ankara ve lstan• 
bulda ayna zamanda yapdacagmdan talip olaolarJD imtihan 
programm1 vesair tartlan anlamak ve isimlerini kaytt ettirmek 
fizere nibayet 22/71934 ak,amma kadar Ankarada Umumi mtl 
dOrlUgUn Memurin ,Subesine ve lstanbulda Galatadaki Bankamaz 
~ ub esinemfiracaatlar1 iJAn olunur. (3481) 

istanbul Cumhuriyet 
. Miiddeiumumiliginden: 

Istanbul Umumi Hapisbane ve tevkifbanesi hastalan i~in mUbaya• 
sana lu:ium gorUlen bami 6810 kilo sUt ile 24800 adet kase yogurdu 
ve 5800 kilo ikinci nev'i koyun eti a~tk mfinakasaya vaz edi1mi!Jtir. 
Ta1iplerin §artnamesini gormek iizere her gun Adliye Levaz1m 
Dairesine ve miinakasaya i~tirak edeceklerin 24/7/934 Sah gUnU 
saat 14 de istanbul Vil~yeti Muhasebeciliginde mUte!Jekkil Komis-
yonu mahsusuna miiracaatlara ilin o1unur. (3565) 

S1ra 
No. 

11 
12 
34 

279 
283 

AK$AM 3 Temmuz 1934 

T~QKiYE-

liRAL\T 
BANKASI 

.DAoA 
BiQiKT.iREN 
1:2AJ-IAT .... ~ D~R 

Mersin Ziraat Bankastndan • • 
Mahallesi Cinsi Kapa No. 

Mahmudiye Hane, 11 dilkkin Muhtelif 

" 
Hane ve dilkkan 10, 12 

" 
Hane 10 dukkan Muhtelif 

Buz ve ~~r~ar fabrikasJ Mubtelif 
Nusratiye Tarla Doniim, Hektar, M2 

~ 

240 22 608 

Mal sahibi 

Angeli Mavromati 

" " Tataraki 
Kosti Kokanaki 

Pinale ve hissedarlara 

Hi sse 
miktan 

Tamama 

" 
" 2/3 

10/16 

Hisseye gore mae 
hammen k1ymeti 

Lira K. 
63,000 
21,000 
56,000 
27,000 
31,300 

Gayrimiibadillere ait yukanda vas1flara yaz1h gayri menkuller, ihale bedellera nakten veya gayrlmG· 
badil bonosile pe§in odenmek Uzere ve kapah zarf usulile sah~a ~akar1lma~br. 1haleleri 19/7/934 
Per§embe giinU sabahleyin saat on bu~ukta ve Mersin Ziraat Bankasmda yapalacakbr. Taliplerin mu· 
hammen bedelin % 7,5 nisbetindeki pey ak~esi veya o miktar teminat mektubunu v~ usulune tevfikan 
tanzim edecekleri teklifnamelerini mezkur saatte miizayedeye memur beyete tevdi etmeleri ve daha 
fazla malumat edinmek isteyenlerin Bankaya muracaatlara. 

•• 
0 ksiiren 1 ere KATRAN HAKKI EKREM (818) 

IID.UMUK 
ICZANELE.RII. 
1 SATlLIII 

' •Pratt S.H• 
' ... £Do• 
. .. lmlmk 

«tlntlcn 
labritaJI .. 

allmdl 
-.llrikas odor. EMO"S _ 

FRUIT,. SALT 
.Sicaklarda. damar agrisitt-

' dan. bulanbdan. yarim bat 
agri~indan ve suihazimden 
mdtevellit rahatsizliklarda.a. 
masWl kalmak isterseniz a 
tatli mUleyyin, tabit tuzsuz 
mdshil olan ~ekersiz Eno's 

, .. Fruit Salt " gaz~zhl miis
tabzarindan sa bah ve ak~m 
bir bardak su derununda 
bir kahve ka~igi mikdarinda 
ali!m. . . 

. .... 

KIRBALOSU 
Boynkder~:~'de Eskl Luna Park, yeni 

BEYAZ PARK 
5 Temmuz Per1embe ak1am1 
Fcvkali\de varyete numaralan, havai 
( i~enk f;lt~DlikJeri, dans rnllsabakalart1 

hetliyeler ve muhtelif et;lenceler. 
-(863) 

SEHT l::iAKALLIL.!HA MOJDE 

TOrkiye umuml mames::oili: !stanbul 
Sultan Hamam, Camctba~t Han No.IO 

Ta~rada bayiler aranmaktadtr. 

_...-. FII~SAT! 
---------------------------- 1 ~~~~~Aet hasebile modern bir di~~~ 

S • k t • H • d I muayenohanesi devrcd1lecektfr. Ta· Ir e l ayr1ye en: lipterin 1stiklal caduesinde 366 numa-
rah .Azaryan ap!!rtlmanma 

Bogazi~i vapurlarma mahsus yaz tarifesi T emmuzun 5 nci per• - w mnracantlan. - (715) 
tembe sabahmdan itibaren tatbik edilecektir. 

Sahibi: Necmeddin Sadlk 
I Tarifeler gi$elerde satllmaktadlr. (869) UIDUIDi ne,riyat miidiiri: EDia T.W. 

• Ak,am Mathe·~ 


