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Hitler: "Almanya, Avusturya 
ile her halde birle~ecek,diyof 

M. Mussolini ar§idiik . OttOyu 
Avusturya. tahbna ~1karmak istiyor 
Londl"a 6 (F. istanbul) - Al· · lanmn Almanya ile birle,me ar

·man batvekili M. Hitler, yeni bir 
harp ihtimali mevcut olup olma- . 
chgt ha.kkmda fikrini soran Daily 
Mail gazetesi muhabirine fU be
yanatta bulunmurtur: 

- Bir harbin dogurdugu fela
ketleri, Almanya her memleket· 
ten daha ziyade bilir. Bugiinkii 
hudutlanmtzm muhafazasmdan 
baska bir sey istemiyoruz. Ancak , , 
tecaviize ugrad1gimtz takdirde 
barbedecegiz. 

Her han&i bir miistemleke el
de etmek i~in bir Alman neferi .. 
nin bile kamm feda etmiyece
gim. Bir giin bizden kabul edile· 
miyecek ~eyler istiyebilecek olan 
kuvvetli bir diitman ~emberile 
muhat bnlunuyoruz. 

M. Hitler Avusturya meselesi 
hakkmdaki suale de ~u cevab1 
~·ermi;tir: 

- Avusturyaya hiicum etmiye
"cegiz. Fakat Avusturya ile AI
manya arasmdaki eski miinase
betleri tekrar ihya etmek istiyen-

Ar~ldOk Otto 

leri de bu hareketlerinden menet
miyecegiz. Almanya- Avusturya 
ittihadt bugiiniin meselesi degil
dir. F akat bu ittihat meselesinin 

reyi am ile halledileceginden emin 
bulunuyorum. Avusturya Alman-

Bulgaristan Tiirkleri 
~ok fena vaziyettedir 

Dogiilen, sebepsiz yere hapse ttktlan, 
emlaki aiinanlar pek ~oktur 

Bulgaristan Tiirklerinin vaziye
ti haklunda Sofyadan uzun bir 
melc.tup aldtk. Mektupta, bunlarm 
vaziyeti pek actkh bir surette las

vir ediliyor. Mektubun bazt ktstm· 
larmt a~agtya dercediyoruz: 

«Bulgaristan Tiirkleri biiyiik bir 
tazyik altmda inlemektedir. Bunu 
')'apan bir ka~ baldut ~tplak veya 
serseri degildir. Bulgar matbuatt

rim te,vikile hareket eden kimse
lerdir. 

Bulgar gazeteleri son zamanlar

Cia Tiirkiye hakkmda hi~ de dost• 
~a saytlmtyacak yaztlar yaztyor
lar. Tiirkiyenin Trakyada bir umu
mi miifetti,Jik ihdas ederek bu klt
aya daha biiyii.k: bir ehemmiyet 
vermesini tal1ktnca hir hareket ad
c:lediyorlar ve tahrik amiz nesri-
yatta bulunuyorlar. • 

Resmi memurlar da lazyikten 

·fferi kalmtyorlar. ~umnunun bir 
~ok koylerinde Tiirk agalan ka
rakola davet edilmi' ve kendile
rinden elan haber ahnamamt,br. 

- Eaki Cumanm Zagrah koyiine 
'~iden memurlar: «KocalartnlZ si
tihlari nereye sakladtlar?)) diye 
tehdit etmi~lerdir. Bu tebdit iize· 
rine Mustafa kartst Kerime hasta· 
ls.narak olmu~tiir. 

Tazyik ,.ehirlerde de vardtr. Bir 
'~ok kasabalarda halk ka-
rakollara davet edilerek do-
.viilmektedir. Eski Cuma

·~an Osman pazanna mii~te-

J ri naldeden Miiftii oglu Ali, Tduz 

oglu Mehmet agtr surette dogul
miiflerdir. Gene Eski Cumadan 

Toplu oglu Ali harmandan evioe 

gelirken bir ~a~ tarafmdan ki· 
h~la yaralanmttllr. Hiikilmet bu 

hadiseleriD faillerini bile aramak 
zahmetini ihtiyar etmiyor. 

(Devaam 2 nci sahifede)" -

Defterdar facias1 

Lutfiye hamm ismiode bir ka
dtmn Defterdarda ii~ · ~ocugunu 
denize atbgmt, bundan dolayt 

ttbb1 adlide muayenesine luzum 
gorUldiigunii yazmt~hk. Lutfiye 
hamm bbb1 adlide mU~ahade 

aUmda bulunuyor. Y ak10da rapor 
verilecektir. 

:£ularmt izhar etmeleri tabiidir.:. 

ltalyada bir mOIIkat 
Londra 6 (A.A.) -Daily Te

legraphm Roma muhabirinden: 
Avusturya tahtma nazmet Ar

fidiik Ottonun bu ay i~inde M. 
Mussolini ile gorii,ecegi ve bu 

goriitmede Avusturya batvekili 

M. Schuschniggin de haztr bulu
nacagt malumdur. 

Habsbourglara miisait mahafil, 
M. Mussolininin Habshourglann 
tahta g~melerine daha ziyade 

miisaadekar, papahgm ise tama· 
men taraftar olduguna dair ~~
kan ,ayialarla fazla heyecana diit
mii~tiir. 

Viyana 6 (A.A.) - Memleket, 
tabii manzaras101 iktisap etmek 

iizeredir.Orfi idare ile diger mem

nuiyetler kaldtrtlmtthr. Bunun· 
la beraber, sokaklarda bir ~ok 

asker ve polis miifrezeleri goriil
mektedir. 

U~ miihim eser 
l{onservatuar binasJ, 16 

mart §ehitleri ve Cumhuri
yetin onuncu y1l doniimii 

abideleri 
Belediye, 934 senesi biit~esile 

bu sene ii~ miihim eserin infasma 
ha,hyacakbr. Bu ii~ miihim eser
den biri ii~ dort yiiz bin liraya 
malolacak muazzam bir konser
vatuvar binast, digeri 16 mart fe
hitlerinin namlanm taziz i~in 
~ehzadebattnda yap1lacak abide, 
ii~iinciisii de cumhuriyetin onun
cu ytldoniimiiniin habrasi i~in 

Beyazttta dikilecek abidedir. 
Belediye bu ii~ miihim eserin 

hem fehri giizellettirmesi, hem de 
·istihdaf ettikleri maksadr canlan
<Irracak surette sanat ktymetini 
haiz olmaSI hususlarrna bilhaua 
dikkat etmektedir. 
~ Belediye, bu eserlerin alelade 
bir surette infa edilmemesi i~in 
mimarlartm1z aras1nda bir pli.n 
musabakast a~mt,llr. Miisabaka
ya ittirak edecek olan mimarlarr· 
miz alb ay zarfmda haztrladtk
lari planl.ari belediyeye tevdi 
edeceklerdir. 

Belediye, miisabaka tartlarinl 
gazetelerle ilan etmittir. Vali Mu
hiddin hey, bu mevzu etraf~nda 
kendisile gorii~en bir muharriri
mize demistir ki: 

' 
_ «- Tiirk mimarltgmin ktymet 

ve terefini tebariiz ettirecek olan 
bu miisabakalara biitiin mimar
lartmtz i~tirak etmelidir. Bu ii~ 
eser, biiyiik ktymetli hirer abide 
olacakhr.» 

Hamdullah Suphi bey geldi 
Bir miiddet evvel Atinaya gi

den Biikre~ sefirimiz Hamdullah 
Suphi bey diin ls!a!J.bula gelmi.ftir. 

r 

... Meyveslz ata~ glbldlrl ••• 

Telefon: 24240 ~-dare)· 24249 (Tahrir)- 24248 (Mat baa)· 20113 (Kli~e) 

Napolide gordiiklerimiz 

~ehirde her§ey ikiye : 
ayrilmi§ ·= F a§izm ve 
fa§izm aleyhtarbg1 

Hatta kral polisi ve fa§ist polisi 
diye iki nevi zabtta var 

Toprak alt1ndan ~1karllan Pompelnln umumt g6rOna,a 
,· Napoli temmuz- Napolide en - Mosyo! 
korkun~ t-ey, babfittir. Size yol - Ah matmazel! Maatteessiif 
gosteren adama bile bahtit ver- ltalyan paras• yok.. Eier Tiirk pa-
mek mecburiyetindesiniz. Bir iki ras1 ahrsan1z!... ~ 
laf sC>ylediniz mi gayri ihtiyari el- - Tiirk sigaramz var mt?. 
ler uzamyor. - Evet!. • 

. Yalmz ifiD bir taraft iyi.. hal- - 0 halde sigara veriniz! 
yanlar bah11i~te o kadar miitkiil- T epsinin i~ine bir tek sigara at-
pesent davranmtyorlar. Mesela bk. Memnun oldu. Giilerek yant-
Napoli sokaklarmda bir tek )iirk mtzdan ayr1Id1 ... 

sigaras1 da miikemmel bir baht it-- Napolide parsa toplamak rna• ~ 
tir. halli bir adettir .• Burada yiizlerce 

Kahvelerden birinde "dort bet seyyar musiki heyeti var .. Bir gen-
arkadat oturuyorduk. Derhal bir ci bir k 1zla deniz kenarmda, bir 
miizik heyeti geldi. 0~ ktz, iki er- aga~ altmda, yabut tenha bir yer-
kek.. Ktzlar kitara, erkekler ke- de yakaladtlar m1 ba,hyorlar ~al· 
man ~ahyorlardt, hemen batladl· ~ maga ... 
lar. Dakikalarca ~aldtlar .. Nihayet Dillerinden "dii~miyen bir naka• 
bitti, k1zlardan biri elinde bir tep- rat var: 

si ileriledi: (Devami 4 iincii sahifede) r, 
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Sahife 2 

Almanya Fran
saya kur yapryor 
Nazilerin ikinci reisi ve 

naztr M. Hess miihim 
beyanatta buluodu 

Londra 6 (Hususi) - Alman 
nazilerinin ikinci reisi ve M. Hit
lerin en samimi arkadafl ve mah
remi esran naztr M. Hess bir 
franstz cazetecisine uzun beya 
natta bulunmu,tur. M. Hess de
mistir ki: . 

cAimanyada bugiinku idareye 
Cliktatorliik diyorsunuz. Fakat bu 
idare sulh lehindeki azmini, fran
liZ meclisindeki nutuklardan da· 
ha kuvvetli bir tekilde izhar et
mittir. 

M. Hitlerin halk arasmdaki 
mevkii 30 haziran temizliginden 
aonra bir kat daha artmi,tlr. Ba~:" 
vekil ise sulh ve Fransa ile dost
luk istiyor. Fransa ile Almanya· 
DID anlatmast ~ok liizumludur. 
Avrupanm sulhii, kiiltiirii ve me· 
Cleniyeti Fransa ile Almanyamn 
yakla~masma baghdtr.» 

Paristen gelen haberlere gO
re bu beyanat frans1z payitah
bnda biiyiik bir tesir yapm1~br. 
Gazeteler bunu ehemmiyetle 
kaydediyorlar. Maamafih bu be
yanahn samimiyetine pek ina-

_mlmtyor. 
Berlin 6 - Alman ba,vekil 

mua vinligine Goring ile ceneral 
Blombergden birinin tayini muh
temeldir. 

Hindenburgun 
• • cetJaze merasrmr 

Cenaze alay1 bugiin 
Tannenberge vasll olacak 

Berlin 7 (Hususi) - Mare
tal Hindenburgun cesedi gece 
yar1smdan sonra Neudeckten yo· 
Ia ~tkartlmt,br. Yolun iki tara
fmda asker ve hiicum kitalart ef
radt me~alelerle duruyordu. Ce
aet motorlii bir top arabast iize
rine konmu~tur. Cenazeyi siivari
ler takip ediyor. 

Cenaze bu sabay 11 de Tanen
berge vas1l olacak ve merasim 
yaptlacakttr. Burada M. Hitler 
yeni bir nutuk irat edecektir. 

lranda feyezan 
Tahran 6 (A.A.) - Tahran • 

Me11het yolo iizerinde Firuz kiihde 
olan miithit tugyanlar neticesinde 
soo den fazla insan olmii~tlir. 

Bir ~ok ~ocuklar bogulmu§tur. 
BUyiik miktarda hayvan zayiab 
Yardu. ---- ----

Bulgaristan 
Tiirkleri 

(~ taraft 1 inci sahifede) 
Bulgaristandaki ailesini ziyaret 

i~in gelen Diyartbekir meteoroloji 
memuru Ahmet efendi on giindur 
polis dairesinde mahpustur. Diger 
bir ~ok Turk tabast fena muame
leye ugramtf, hitta hudut haricine 
~lkanlmttbr. 

Can ve malmdan korkan Tiirk
ler tehirlere gebnedikleri i~in ti
caret hemen yok gibidir. Hiikumet 
Lorcu olan Turklerin efyastm ha
~iz ederek hemen sab~a ~tkanyor. 

Hemen her sokak ba,mda fatist 
a1imeti olan kink salip uzerinde 
ayaga kalkmtf bir asian resmi gO
riilmektedir. Fakat onun yam ba
tmda da «harp istemeyiz, kahrol
aun fa,istler! » ciimlesi goze ~ar· 
ptyor. 

Ba,vekil M. Y orgiyefin Tiirk 
lloslugu hakko.ndaki sozlerine rag
men bura Tiirklerinin vaziyeti if,
~e bu merkezdedir.» 

AK$AM 7 Agustas 1934 

( Jh:* Salbahki -..;:elgraflar ) 

ltalyadaki isyan hadisesinin 
n1ahiyeti anla§tldt 

lzmir fampiyonu 
Altay Balrkesirde 

yenildi 
ldman birligi taktmJ, giizel 
bir oyunla ma~t2-1 kazand1 

Bahkeair 5 (Hususi) - Epey 
zamandanberi beklenen lzmir 
tampiyonu Altay - Birlik ma~1 
cuma giinii Bahkesir sahasmda. ' 
kalabaltk bir seyirci kutlesi hu
zurunda yap1ld1. Bu ma~tau ev
vel mmtaka tampiyonlugu i~in 
gelen Ayvabkhlarla Kolordu are•' 
smda husu&i bir ma~ yap1ld1. St· I 
ftr stftra beraberlikle neticelenen 
ma~ pek samimi cereyan etti. 

F1rka-·erkin1ndan bir ~ogu neden 
tevkif ve nefyedildiler ? 

Bir ka~ gun evvel gelen telgraflar 
halyada fa!J.istler arasmda baz1 hadise· 
ler oldugun~ bildiriyordu. Son haberler 
bu hadiaenin iptida haber verildiginden 
daha mi.ihim ve bir isyan mahiyetinde 
oldugunu bildiriyor. Bu hususta su tel· 
grafn.ame gonderi1mistir: · 

Berlin 6 (Hususi) - italya ah
vali hakkmda Volkischer Beo
bachter gazetesi 3 agustos tari· 
bile Roma muhabirinden fU ma
litmah almtttlr: 

Bolognada fatist f1rkasmm en 
maruf azalarmdan bir ~ogu fxr
ka katibi umumisi Starace tara
fmdan ftrkadan ihra~ edilmitler
dir. lhra~ olunanlar1n arasmda 
fafist f1rkasmm Bologna vilayeti 

Y eni fabrikalar 
Ba~vekil 15 agustosta 

Zonguldaga gidiyor 
Ankara 6 (A.A.) - Sumer 

Bankin Bak1rkoyde kurdugu ye
ni pamuklu mensucat fabrikasi 
13 aguatos tarihinde ha,vekil Is
met pafa Hz. tarafmdan a~Ila
cakbr. 

Ba.,vekil lsmet pa9a Hz. agus
tosun 14 iinde de bankanm izmit
te kurulacak kagtt ve karton fah· 
rikasmm ve ayni gunde istanbul
da tilre ve cam fabrikasmm te· 
mel alma merasimine riyaset hu· 
yuracaklard tr. 

15 agustosta batvekil ismet pa· 
f& Hz. refakatlerinde iktisat ve
kili Mahmut Celal beyefendi ve 
alakadar zevat bulundugu halde 
Zonguldaga gidecek ve Tiirkiye 
It bankast tarafmdan tesis edile
cek olan yar1m kok fabrikasmm 
temelini atacaklardtr. 

V ergi hasJiati 
Bu sene haziranda ge~en 

sen eden 2,300,000 lira fazla 
Ankara 6 - Maliye vekaleti 

hazirana ait tahsilat yekununu al
mttbr. T ahsilatta ge<;en sene ha
ziranma nazaran 2,300,000 lira 
fazlahk vardu. 

Bu fazlal1k yeni varidat ka· 
nunlarmm tatbikine baflanmasm
dan ileri gelmektedir. 

Temmuz tahsilati yekunu da bir 
hafta sonra anlatilacakbr. 

Sergi evi 
Ankara 6 - Ankarada yaptlari 

sergi evi binast bu ay i~inde bi
tecektir. Binada 29 tetrinievvelde 
bir yerli sanayi sergisi a<;tlacak
br. Bina mimar ~evki beyin gii
zel bir eseridir. 

29 te,rinievvelde a~1lacak ser
gi i~n timdiden muracaatlar bat
lamtfbr. 

Denizde bogulmuf 
Anadoluhisaranda birinin yanm· 

da yana§mahk yapan Beh~et is
minde birisi evvelki giin ortadan 
kaybolmu~tur. Beh'ret aramrken 
diin Ku~iiksu saraymtn oniinde 
elbiselerile ~ama~trlar• bulun
mu~tur. 

Beh~etin yibmek lizere denize 
glrip boguldugu anlaiJlmJ~hr. 
Cesedi henUz bulunamama§br. 

ki.tibi umumisi de bulunuyor. 
Evvelce bazt azalar muvakkat 

surette ftrka haricinde buakdmif· 
b. ~imdi bunlarm cezas1 ebedi 
tarda ve ihraca tahvil edilmistir. • 

Bu adamlarm kabahati vaktile 
ftrkadan ihra~ olunan bir reisle 
tesaniit gostererek fatizm aley
hinde vaziyet almif olmalaridtr. 

HadiiSenin sebebi fatist riiesasi 
arasmda ~Ikan •bir isyand1r. Bu 
hareketin mentei vaktile dahiliye 
naz•n Arpinati ile frrka umum 
katibi Starace arasmda zuhur 
eden ve nihayet naz1rm azlile ne
ticelenen ihtilafbr. 

Cezairde miihim 
bir hadise 

Konstantin §ehrinde 
yerliler magazalan yagma 

ettiler, 70 yarah var 
Konstantin 7 (A.A.) - 3-4 

agustos gecesinde sarholllarm ~~
karmif olduklart ehemmiyetsiz bir 
hadise, yerli ahalide galeyan hu
sule getirmi~ ve bu galeyan arbe
delere sebebiyet vermiftir. 

Yerliler, bir ~ok magazalari 
yagma etmi~.ler ve bir ~ok kimse
leri yaralamt,Iardir. 

Hali haz1rda siikilnun iade edil
mif oldugu soyleniyor. 

Pariste bulunmakta olan Ceza
yir valisi hemen Cezayire hareket 
etmittir. 

Paris 7 (A.A.) - Cezayirden 
gelen ve Paris-Soir gazetesi tara· 
fmdan nefrolunan bir telgrafa na
zaran Konstantinde vukua gelen 

arbedeler esnastnda 70 kiti yara· 
lanmlfbr. Yirmi kiti kadar da te
lef olan vardtr. 

Sarrkamrf 
fehitleri 

Halkevi Allahiiekber dagtn
da bir abide diktirecek 

Kars (Hususi) - Kars Halk
evi umumi harp esnasmda tehit 
diiten askerlerimiz i<;in Sarma· 
m1~1n Allahuekber dagmda bir 
tehitler abidesi dikmegi, karar al
bna alm1' ve keyfiyeti katibi 
umumilige bildirmittir. Bu abide 
etrafmda her sene ihtifal yaptla
cakhr. 

Vl 

Baz1 miinevverlerimiz Halke
himayesinde (Koragammaz 

Kars) adh senelik bir mecmua 
netredeceklerdir. Bu mecmua 

Karsm cografi, i~timai, vaziyeti
ni ihtiva edecegi gibi, halkiyab 

saz tairlerinin eserleri, halk ede
biyatmm buralara ait muhtelif 

tekilleri izah ve numuneleri gos· 
terilecektir. 

Mecmua bir ~ok kitabelerin ve 
asar1 atikamn fotograflarile tez-

yin edilecek ve Kar.sm kurtulut 
gug.iinde ~tkacakbr. 

Dahiliye naztrt azledildikten 
aonra Bolognada yerl~mitti. Bu
rada fa,istlerin bir ~ogu eski na
ztrm taraftm tutmuslard1r. Bu· , 
nun i~in hem sabtk naztr fuka· 
dan ihra~ ve tevkif edilmit, hem 
de kendisine taraftarhk yapanlar 
ftrkadan ~lkanlmttb· Arpinati 
batka bir tarafa nefyedilmittir. 

Asrlsrz bir haber 
Dun tehrimizde italya batve. 

kili M. Mussolininin suikasta ug
radtgma dair bir tayia deveran 
etmiflir. Fakat bunun ash olma
dlgl ~abuk anlattlmtttlr. 

Tiirkiye turu 
1\1 uhaftz giicii bisildet~ileri
nin muvaffaktyetli seyahati 

Samsun 6 (A.A.) - Tiirkiye 
bisiklet turunu tam kadrosu ile hi<; 
bir anzaya ugramadan biiyiik bir 
ba,antla sona erdiren Muhaftz
giicii bisiklet~ileri ~ok din~, zin-
de ve neteli olarak dun saat 16 
da Samsuna geldiler. Kirazhk 
mevkiinde vilayet, belediye, piya
de f1rkas1 ve alayJ, cumhuriyet 
halk f1rkas1 miim·essillerile mmta
kanm tek formah on bir bisiklet
<;isi tarafmdan ~ok samimi ·hir fe· 
kilde kartllandllar. 

Sporcular 7 agustos sah giinu 
Ankaraya doneceklerdir. 

Vasaf bey lstanbulda 
Bir muddettenberi Y alovada 

bulunmakta olan yeni Moskova 
buyiik el~imiz Vastf bey diin is
tanbula gelmi,tir. 

Komiinistler 
Beyanname dag,tan dort 

ki$i adliyeye verildi 
Agustos miinasebetile oteye be

riye beyanname dagttmaktan maz
nun iki kadm, iki erkek diin miid
deiumumilige verilmislerdir. Ka· 

' 
dmlar Stddlka ve Zebra hammlar, 
erkekler ismail ve Mehmet Emin 
efendilerdir. Bunlann evlerinde 
de bir miktar beyanname bulun
muttur. 

Diin su<;lular sorguya ~ekilmit· 
lerdir. 

Saat tam be!f... Evvela siyali 
beyaz formalarile AltaylJlar, son• · 
ra da Birlikliler •sahaya <;tkblar. 
Mutat merasimden sonra ma~ is
mail beyin idaresinde ba,IadJ. 
Ruzgar altmda kalan Altayhlarm 
ilk akm Birlik mudafaasmda ke-
sildi ve bunu Bidigin giizel bir 
akmt takip etti. Oyunun ilk an
larmda Birlige giizel bir f1rsd ' 
diittii, maalesef ~evki bundan is
tifade edemedi. Birlikliler m'-lnta
zam bir hat halinde ileriliyorlar. 
Oyun ba~hyah heniiz 5 dakika 
olmuJtU ki Birlikten sol a<;Ik Ni
yazi ortadan kayd1g1 topla hal 
ve bekleri ge~erek kaleci ile kar
st karstya kaldt ve s1k1 b ir l!iitle . . ' 

tak1mma ilk say1y1 kazand1rd1. 
Bund&m sonra birlik daha faz

la gol ~1karmak ve Altay b~ra hera 
lik saytsmi kazanmak gayesile 

' daha fazla harekete geldi. Bu SI• 

rada birligin ikinci Lir akmmda 
Altay aleyhine bir penalh oldu. 
F aka t kaleci kurtardt. Oyunun 
. 10 uncu dakikasmda Altayhlar 
hiicuma ha,ladllar. Fakat Birlik 
miidafaasmda bir kale vazifesini 
goren Munir ve ~evketi a~mak 
imkanstz. ilk 45 dakika 1-0 AI · 
tay aleyhine neticelendi. 

ikinci devrede Altay oyuncu
lari daha canh oynamaga ba~la
dtlar ... On betinci dakikada Al
taym giizel bir hucumu korner ol
du. Vahap ~ekti. Sagi~ hafif bir 
kafa vuru,ile bunu gole tahvil 
etti. Bu heraberlik say1s1 Birlikli
leri daha fazla gayrete getirdi. 
Akmlar slkla,ta. Altay kalesi miit< 
kiil dakikalar ge~irmege ba-tladt. 
30 uncu dakikada gene guzel bir 
hiicum amnda Altay aleyhine bir 
penaltl cezasa verildi. Miinirin 
kuvvetli bir 'Utii ile galibiyet sa• 
JISl oldu. Birlik 2, Altay 1. Bun• 
dan sonra ge~en 15 dakika zarfm·· 
daki biitiin gayretler bir semere 
vermedi ve oyun 2-1 Birlik lehi· 
ne neticelendi. Ma~ID revanti, 
eylulde lzmirde oynanacaktu. 
Bahkesirliler, futbolde cidden 
biiyiik bir kabiliyet ve terakki 
gosteriyorlar. S~rasile Canakka
leyi, Eskitehri, Galatasaraytt lz• 
mir sampiyonu Altay& yenen Ba-

Tenzillth tarife hkesirliler, futholde Istanbul vel 
Ankara 6- Devlet demiryolla. fzmir derecesine yiikselmitlerdir~ 

rmda tenzilath ticaret hiletleri ve · Cuma giinii, Baltkesir i~in tam · 
sebze, taze bahk nakli haklnnda manasile bir futbol bayramt ol·· 
tenzilath tarife 20, kuru sebze, du. Giizel bir oyun gosteren ve •. 
iiziim, incir hakkmdaki tarife 15, fakat sahanm yabanc1s1 olan AI.-1 
zeytinyagt, yumurta, susam, bah tay, Birliklilere teknik ve ani~ 
hakkmdaki tarife 10 agustos, pa- rna itibarile faik olduklanm go..J 
lamut tarifesi 1 eyliilde tatbik edi- terdiler. Ma~tn kahramaM olan; 
lecektir. Ru,tu, Miinir, Necati, Abdullall, 1 

Tevfik beyler gosterdikleri varwt, 
hklardan dolay1 tayani tebriktiJ!!r..' 
ler. - H~m Saazk ~~ 

Terfi listesi 
Ankara 6- Milli mudafaa ve· 

kaletince 30 agustos ha,kuman• 
danhk meydan muharebesinin ytl
doniimiinde ilan olunacak askeri 
terfi listesinin haztrhklarma dev
yam edilmektedir. 

Liste 15 agustosa dogru reisi
cumhur Hz. nin tastikine arzedi
lecektir. 

Yangm ballang1c1 
Sirkecide Ebiissuut caddesinde 

Ismail Hakk1 beye ait bir binamn 
arka tarafma attlan kag•tlar 
tulu§mu~, fakat itfaiye geldigl 
zaman kAgttlarm bina dahilinde
ldler tarahndan atiDdtiriildlijl 
iOrUlmli§tUr. 
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I\K$AMDAN A~AMA . 

All beyln beyanat1 
mUnasebetlle 

~ Kristof Kolombun yumurta hi
kayesi malumdur: Yaptldtktan 
aonra ~ok basit goriineB, fakat ya-

1 p1lmadan evvel gii~ addedilen 
itJeri, ilk once yapmak marifo
tiJir. 

f' 

Bizde oyle itler vard•r ki aene
lerce yaptlmaz, bir giin gelir ya• 
ptbverir, yaptldtktan sonra da 
inaan kendi kendine: «Yahu, bu 
Clerece baait teYleri neden diifii
nememitiz?• diye sorar. 

Nafta vekili Ali beyin icraati • 
Kristof Kolombun o Jr.efhur yu
murta hikiyesine benziyor. 

Ali bey, nafta mubendiai deiii
C:Iir, demir yolu fen memurluiun
Cia da bulunmamttbr. Teknik 
mekteplerde tal11ili de yoktur. Sa
btk asker, lihik politikactdtr. Bu
na ragmen, nafta vekiletine bir 
ka~ ay i~inde batka bir ~ef.Di ver
di, faaliyet ve hareket getirdi. 
Fazilet ve diiriiatliik bdii;nmdan 
oras1n1 - elhak - altiist etti. Boyle 
bir temizlik miicadeleaine ihtiy .. 
ctmtz ohnadtgant da kimse iddia 
edemez. 

Ali beyin gazetelerde okuduiu
muz yeni beyanall bize, nakli

yat politi.kamtzda ideta bir ih
tilil haber veriyor, ~oktan bekle
diiimiz hayuh bir ihtilil. .. 

Memlek.ette a~tlacak yeni fab
rikalarm ihtiya~lanm goz onii
ne getiren nafta vekileti nakliye 
vasttalarma da iktisadi baktm• 
dan bir istikmet vermektedir. Bir 
~ok yerli mahsullerin nakliye ta
rifeleri miihim miktarda indiril
mit, bu suretle ihracahmaza ge
nit yol a~tlmttbr. $imdiye kadar, 
trenlere kimse binmiyordu. Ucuz 
gezme biletleri sayesinde trenler 
dolup botahyor. $imdi de, it 
adamlarma, tiiccarlara mahsua 
ucuz pasolar ihtaa ediliyor .. 

Memleketimiz, meyva ve aeb
ze memleketi oldugu halde nak
liye iicretlerinin pahahhit yii
ziinden i~ pazarlarda bile mua
mele olmuyordu. Y eni kararlar 
sayesinde memleketin mahsulle
ri bir taraftan obiir tarafa kolay
ca gidip gelecektir. 

Eskiden J,eri aoyler, yazardtk: 
Demiryollarm ve diier nakil va
attalarmtn devlet malt olmast bir 
aiia degildir. Devletin bu vaatla• 
fart eline almast, iktiaadi menfa
atlerin huauai tirket menafiine 
feda edilmemeai i~indir. Devlet, 
Clemiryollart vaattaaile, icabmda, 
bir mahaulu bedava da nakleder, 
nakliyattan demiryolu idareai za
rar gorebilir. Fakat, bii' devlet 
Clairesi biit~esinin bu kaami za• 
rarma mukabil memleket iktisa
aiyab on misli, yiiz miali menfa
at elde eder. Devlet~iliiin mi
naaa budur. Mutlaka temettU kay
Cletmek deiildir. 

Bu kararlanndan dolayi Ali 
beyi tebrik ederiz. Az zaman i~in-

- ~arka ait filimler Avrupada hall 

i'aibctte Amc:a bey. •• 

AK$XM 
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Sorati azaltmak t 

Belediyeye yeni 
bir kontrol aleti 

teklif edildi 
Belediye g~en sene otobiiale

rin siiratlerini a.zaltmak i~in oto
biialere siirati tahdit eden regU
lator aleti takmtftl. 

Bu aletler, umit edilen faydali 
neticeyi vermemittir .Bndan bafb. 

stk slk bozulmakta ve bu yiizden 
tikiyetler ileri aiiriilmektedir. 

Otobus sabipleri belediyeye 
miitterek bir istida ile miiracaat 
ederek sak stk bozulan ve dut6-
niildiigu gibi faydah goriilmiyeli 

bu aletlerin kaldtrllmaslm ve ye
rine daha masrafh da olaa, ken
dilerini kontrol edecek bir alet ko
nulmasant iatemitlerdir. 

Diier taraftan l>elediyeye ye

ni bir alet teklif edilmit ve nii
muneti verilmittir. Bu alet, siirati 

tahdit etmiyor, kontrol ediyor. 

Bu alet bir arabanm giinde ka~ 

saat itledigini, hangi aaatlerde 

ka~ kilometre aiiratle ilerilediii· 
ni, bir ayltk faaliyetini tamamilo 

gosterecek tertiball ibtiva ediyor. 

Bu alete bile karttllrtlmall pek 
miitkiil goriiliiyor. Ancak aletin 
taneai yiiz lira oldujundan pek 
pahah soriilmfittiir. 

Transit vizeleri 
Harice gideceklere 

transit vizesi almalan 
soylenecek 

Ec:.nebi memleketlere aeyahat 
edecek olan baz1 vatandatlann 
transit olarak ~inden g*ceJde. 
ri memleketlere ait vizeleri ol
madtitndan, UZUD muddet beJde. 
tildikleri bir ~k devletlerin de 
bu uaulU takip ettikleri bariciye 
vekaletinin nazarat d ikkatini cel
betmittir. 

Istanbul - Paris 
Paris belediye meclisi 
reisinin bir mektubu 

Paris belediye meclisi riyaseti 
i~in yeni intihap yaptlm•t ve 

meclis reisliiine M. Contenot ta
yin edilmittir. 

Bir ka~ ay evvel eski reis M. 
Fi.kenin riyaaeti altJnda Paris be-
lediye mecliai izaatndan miirek· 

kep bir heyet ~rimizi ziyaret 
etmit, burada bir miiddet kal
m•tlardt. 

Parisli belediyecilerin lstanbu
lu ziyaretteri, iizerlerinde ~ok iyi 

inHba btrakm•J olacak ki yeni 
meclis reisi M. Contenot ta vali 
ve belediye reisi Muhiddin beyo 

bir mektup yazarak kendiainin 
meclis riyasetine intibap edildi
iini bildirmit, selefinin lstanbu-

lu zi eti 11rasmda serek Istan
bul belediyeainin, gerek Istanbul 

halktnln gosterdikleri nezaket ve 
samimi hiisnii kabule itaret ede
rek Tiil"k • Franstz ananevi dost
luiunun bir kat daha tekviyesi 

i~in aelefine gosterilen miizaberet 
ve dostluiun kendiai bakktnda 

da gosterileceginden emin oldu
iunu bildirmittir. 

Vali ve belediye reiai Mubid
Ciin bey, Paris l>elediye reiainin 
mektul.una doatano l.ir liaanla 
c~ap evrmit ve ayni muhabbet 
bialerinden babaebnittir. 

Dogru degil 
Belediye 1imdilik batka 
bir airketi sahn alm1yor 

Kadlkoy ve Dolmabab~e bava 
gaz1 tirketlerinin belediyece satui 

ahnaeagtnm bazt gazeteler tara
f•ndan yaz1ld•im• dun kaydet
mittik. 
~enlerde de Kadlkoy su tir

ketinin satin ahnacaia iddia edil
mif, fakat vali ve belediye reisi 

Mubiddin "y bu haberin as1lstz 
oldujunu aoylemitti. 

Hava gazi tirketleri baklllniia 
belediyece boyle bir karar ittibaz 

edilip edilmediiini vali beyo aor
Ciuk. Mubiddin bey: 

Dabiliye veki.letinden viliyete 
geM bir emirde vatandatJanmi
Zln bu gibi ballerde g~ecekleri 
biitiin memleketler i~in vizo at. 
malan pasapol't veren makamlal'o 
ea ihtan ve bu noktan1n ehem

«-BOyle bir feY mevzuubahe 
miyetle nazan dikkate ahnmaauai 

_ bile dejildin cevab1D1 verdi. 
l.illfiflllittir. 

.. IIIIIIUI--IIHIIIINt.....-.ntHNHIIIII ____ _ 

Cle bunt.nn iktiaadi faydalanni 
goreceiimiz t¥eaizi:lir. 

Temenni ederiz ki, bunlara iii~ 
veten devlet demiryollan, aebze, 
meyva, b,abk nakliyatma mali
sus bususi vagonlar da getirtir, 
ve meaela Tokat teftalisi latanba
ta, lzmitin babgt Konyaya ~ 
bozulmadan, bayatlamadan ci-
'-' I Jl J.~- ~ aer... , nftJY"••CI 

Diier taraftan aldtitmaz maiU. 
mata l'ore belediye, l'~en aene 
miibayaa ettiii terkos idal'fti
nin tebrili ihtiyactna kifayet ecle-

cek au miktar1n1 temin etmeai 
i~ butiin kudret ve mea&lltnt 
aarfetmektedir. Terkos meseleai 

arm edilcliii Clereceye getirilme
Cien belediye, timdilik yeni tir
ketleri aatm almak fikrinde Cle-
iildir. 

A mca beye gore! .• 

LBRi 
&izli niifus 

Kayzt hususunda 
giifliik gosterenler 

ceza gorecekler 
Niifus muameleleri hakkmda 

Clabiliye vekaletinden viliyetlere 
bir tamim gonderibnittir. Tami
me gore bazt yerlerde niifua da
irelerinin mektum niifualan kay· 
'detmek i~in muhtar ve belediye 
ilmiihaberlerinden ayn olarak 
polis tahkikabna liizum soater
dikleri ve bu yiizden mektum nii
fus sahiplerinin muhtelif daireler 
araamda giinlerce siiriindiikleri 
bildiTilmi,tir. 

Vekiletin emrinde gizli niifus
lann kaydt itinde hiikumetin ta
kip ettiii hedefin azami kolayhk 
ve aiirat oldugu, ballon tikiyetini 
mucip olacak hallere meydan ve
rilmemeai, muhtar ve ihtiyar he
yeti veya belediye ilmiihaberleri 
iizerine mektum kayttlartn der
bal yaptlmast bildirilmittir. 

Vekilet; emrinde, balka 'miit
kiilit gosteren memurlann fid
detle cezalandulmaatnt da ilivo 
etmektedir. 

-----
Evin camlarm1 k1rm11 

Beyoglunda Sol sokak ciYannda 
oturan bir kadtnan evine eaki 
doatu ~emsettin ismiade birl 
taarn11 ederek camlan larma,br. 
Zab1ta tabkikat yapayor. 

F esihten sonra 
Bir komisyon eski muka
velenin tatbik ,ekillerini 

kararJa,ttracak 
Naf1a vekileti taraf1ndan fes

bedilen 1926 tramvay tirketi mu
ka.veleainden aonra bilet iicretle
rinin eski mukaveleye gore ah
~eait yaz•lmlflt. Ancak 926 mu
kavelesinin feshi yalntz iicret me
aelesinden ibaret deiildir. 

· Eski mukavelenin iadeten tat
bik edilecegine gore tirketle balk 
ve belediye arastnda baza miite
kabil vaziyetler meydana geliyor. 

Eaki mukavelenin ne auretle 
tatbik edilecegini tayin etmek 
uzere vali Muhiddin bey, reis mu
:vini Himit, belediye fen itleri 
miiclurii Ziya \~ hukuk itleri mii
Cliirii Muhlia beylerden miirekkep 
bir komiayon tetkil etmi,tir. 

Komiayona naf1a vekiletinin 
tramvay tirketi komiseri de davet 
edilecek, belediye ile tramvay 
tirketi araaiDda mubabereye im
kin btrakmamak iizere tirket mu
rabhaalan da davet edilecektir. 

Komisyoa nafia vekiletinden 
celen evrak1 tetkik edecek ve eaki 
mukavelenin tatbik tekillerini ka
rarlattlracaktar. 

• • • HattA bir lngiliz firketi bunun 1 • ·. Abdiilhamide dair bir filim ~evi· l ... Her hal de hisai bir filim 0 J,a. -I 
i~ia latanbula selmif. ... ,ec:.ek..u,. •• 4 

• ~ ... ... 
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Garip bir ticaret 
G~nlerde gazeteler yanaya

ktla Hamidiye suyu diye halka 
karmakartftk, pis ve ne oldugu 
belirsiz sularxn yutturulduguo
dan bahsediyorlardt. 

Evvelki giin evde yaztmi yazt
yordum. Mutfakta • soziim ona -
hamidiye suyu getiren sakantn 
Seai ~In ~ID otiiyordu: 

- Cantm ne olur? Jki kurut ek• 
sik verin amma. kurtunlar benim 
olaun ... 

- Ne yapacakstn kurtunlart? 
- Lazam bana .. . 
- Haydi al al. .. 
Merak bu ya ... Ben de mutfa· 

ga kottum. Saka iki teneke au 
getirmitti. Meseleyi anladuD. 
Her zaman iki teneke su i~in 20 
kurut ahrmtf. ~imdi ise yeni bir 
tarz bulmuf. Getirdigi her tene
ke i~in 9 kurut alacakmtf. Fa kat 
buna mukabil tenekelerin iistiin
<leki kii~iik kurtunlart geri isti
yor. Bu kurtunlarm bir tarafnl• 
da «Hamidiye suyu:., bir tarafln
da da «<stanbul belediyeai» yaza
yor. 

Bir arahk saka ku,agmm altni• 
dan ktrmtzl yazma bir mendil 
~tkardt. Bakhm. Yay efendim. 
vay. l~i tekmil «hamidiye suyu• 
kurtunlarile dopdolu. Ben diyo
yim 100, aiz deyiniz 300 .• 

- Kolay sele aga.. dedim. 
Bunlan nereden buldun? 

Giiliimsedi: 
- Allah verdi efendi.. Biitiili 

miitterilerden kurtunlar~ toplartz. 
Ne olacak? Bu kurtun sizin ne 
itinize yarar ki ..• 

Tevekkeli deiil. Hamidiye au
yu diye gayet kolayhkla pis su
larln balka yutturulmaslntn slr
rana o zaman anladam. Bizim sa
ka gibi l.ir ~ok a~tkgozler boyle 
topladddar1 kurtunlar• tellere bii
ke biike baglayorlar ve tenekele
rinin i~indeki kartttk au halis 
ba.midiye olup meydana ~1k1yor. 
«Ne aihirdir, ne keramet, el 
~abukluiu marifet ... » 

Bu garip kurtun ticareti hali
ktnda alikadarlar gozlerini dort 

1 Hr·L--t Feridurt a~ma a.. RTTrt: 

Bir tren yoldan geven 
birine varptl 

Haydarpa~a ~aymndaa trea 
ge~erken bu esnada yol lberinde 
bulunan kabz1mal Osman efen
diye ~arpm•t ve ba,JDdan yara• 
lanmJ,br. Trenia makinisti Mesut 
efendi bakkiDda tahkikata bat
lanmlf, mecruh baataneye kal
danlmatbr. -----

Otomobil kazas1 
Diin Oskiidar iskeleainde 138 

numarah hususi otomobili idare 
eden avukat Hiisameddin l>ey, 
Oskiidarda Bosnah Mustafa oihl 
Mehmede ~arpmtt ve Mebmedin 
kamtndan yaralanmaatna aebe
biyet vermit, Hiisameddin be1 
polis~e derdeat edilmittir. 

A. B. - Haytr. cinai olsa .rerek I ••• 
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Tefrlka No. 27t Giizel bir resim 
lttihat ve Terakki ___ l • • sergrsr 

tarihinde esrar perdesi 
Biitiin alemce tanmmtf olan sa· 

nat miinekkidi John Ruskin, sa· 
nat gayesinin, sadece muhayyele
ye hitap olmad1gm• iddia eder ve 
aanat, «nihayet muhayyeleye hi
tapbr>> diyen ressamlara cuathi 
sanatkarlar» der. Onun i!tin, du
vardaki bir miirekkep lekesi de 
muhayyeleye hitap eder, fakat bu 
lekeyi yapanm ogiinmeye hakki 
yoktur. Bu miirekkep lekesi kar· 
flstnda fikirlerini harekete geti
renlere, rebberlik eden o lekeyi 
yapan degild.irt bizatihi lekedir. 
Fikri harekete getiren de bizzat 
odur. 

1 Yakup Oem.il Diqia ve na.sd oldttrtlldit 
-- -- Muharrlrl: M. R. 

Miitebessim ve samimi bir ~eh
re ile harbiye naz1rmm odasma 
giren Talat bey, Enver papyt, 
mutat hilafmda olarak, kendisine 
karl}l ~ok asik yiizlii ve hiddetli 
bir tavula gordii. 

Enver pafa hi~ bir mukaddeme• 
ye liizum gormeksizin dedi ki: 

- Y akup Cemil meselesi etra
fmdaki biitiin hakikatleri ogren
dim. Evvelce batka tiirlii zannet
mis, baska tiirlii diisunmii~ttiim; 

' ' ' 'l 

fakat bugiin biisbiitiin ba~.ka ka-
naattayim. Meger bu hadise ne 
kadar entrikah, ne kadar hileli 

_bir vaziyete sokulmu~! .• 
T ala t bey, Enver pafanm ne 

demek istedigini anlamakla hera• 
ber, i~i laiibalilige vurarak ~u ce
vabi verdi: 

- Camm ne yapahm? Bu it te 
'boyle oldu .. Bu meseleyi bitirmek 
i~in bir sizden gider, bir de biz· 
den ... 

Enver pa~a, Talat h.eyin takm
(hgi bu tavtr ve hareketten ve ver
digi cevaptan biisbiitiin sinirlene
rek sordu: 

- Ne demek istiyorsunuz? 

T alat bey gene ayni vaziyetini 
terketmeksizin giilerek dedi ki: 

- Bir Y akubu asar1z, bir de 
Hakk1y1.. . , 

Talat bey bu cevab1 ile hakikt 
maksadm1 izhar ediyor 

Talat beyin bu cevab1 - biiyiik 
bir hakikah ihtiva etmek itiba
rile - ~ok manidard1: Ger~e o, En
ver patamn soze ba~layt' tar
zmdan kutkulanarak, kendisine 

tariz edecegini ve hadise etrafm
da kendisile ciddi ve hararetli 

bir miinakafaya giri~ecegini an· 
laymca aralarmda ge~ecek mii
kalemeye yan taka bir ~a,ni ver· 
mek istemif, bu suretle Enver pa· 
'amn hiddetini ve gosterdigi t-id
detli tavu ve hareketi tahfif et
mek arzusuna dii~mii,tii. 

Fakat diger taraftan Talat bey, 
Y akup Cemil meselesine divan1 
harp~e vaki fili miidahaleden 
beri, ilk defa olmak iizere Enver 
pa,aya kar~t astl maksadmt mey
dana vuruyor, kendisine muar1z 
olanlar hakkmdaki d~iincesini 

izhar etmekten ~ekinmiyordu! 

Devlet itlerinde ve «ittihat ve 
Terakki» nin takip ettigi umumi 
siyaset hatlarmda biribirlerinden 
ayrilmiyarak tamamile miittehit 
ve miitecanis oJan Talat beyle 

Enver pafa, ayni zamanda fah
san biribirlerinin en biiyiik raki
bi idiler. Bu rekabetin muhtelif 
tecelJilerini, bu eserde timdiye 

kadar, bir !tok vesilelerle goster
mege ~ahfhm. F akat bu tarihe 

kadar - bir !tOk ftrsat ve imkanlar 
tehaddiis ettigi halde • her ikisi 

c!.1 zevahire 'iddetle riayet etmit' 
ler, bu ,.iddetli ve ihtiraslt duy· 
guya delalet edecek en basit bir 
&Ozii bile ag1zlarmdan ka~umak
ta son derece ~ekinmislerdi.. . 

Fakat , imdi Talat bey, bu son 
cevabile, senelerden heri temas 
etmedigi eski ve iltihaph bir ya
raya dokunmuf, kendisile Enver 
pafa arasmda bir ayrthk, gayri
hk mevcut oldugunu izhar etmitti. 

Talat beyin kullandtgl «biz» 
ve {<siz» tabirleri, «ittihat ve Te
rakki» dahilinde; biri Enver pa-

fa, digeri Talat bey tarafmdan 
idare ve temsil edilen ba'-hca iki 
muanz hizbin varhgmt gosteren 
pek belig birer vastftt! Maamafih 
Enver pafA, Talat beyin hem «lt
tiha t ve T erakki» dahilindeki 
ikiligi tebariiz ettiren, hem de 
~ akup Cemil meselesinde oyna• 
·dtklar1 rolii - velevki ima tarikile 
ciliun - itiraf eden bu cevabmdan 
sonra, biraz daha a~1lmaga lii
zum gorerek dedi ki: 

Enver pa,a, Tarat beye: "Yakup 
Cemili Hakkldan ziyade te§vik 

eden sizsiniz !, diyor 
- Ben biitiin vaziyeti tekik 

ettim. Sizin hana adeta hir heyeti 
murahhasa olarak gonderdiginiz 
Kemal, doktor Naztm ve Beha 
~akir beyler, Y akup Cemilin ter
tibat ve letebbiislerini ancak ye• 
ni haber ald1klannt .soyledi1er. 

(Devanu var )' 
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Tepeba~I belediye 
bah~esinde 

Per~embe ak~am1 
eaat 22 de 

LUKiiS HlYAT 
S perde 

Yazan: Ekrem Rel}it 
BesttJleyen: 

Cemal Rel}i t 

f\1~11bu1 Btltdiqni 

S~hirTiqatl'o.su 
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Hava. ya~murlu oldu~u takdirde tem• 
alller kllflllk sahnede verilecektir. 

Artistin vazifesi, sadece mu· 
hayyeleye hitap degildir. Sanat
kar, muhayyeleyi harekete getir· 
tir, muhayyeleye rehberlik eder. 
Y ol gosterir, anlabr, izah eder. 
Muhayyeleye rehberlik eden sa
natkarlar, hakikatin mii~ahidi 

olan sanatkarlardrr. Artistin bir 
tek endi~esi vardtr. Eserine bakar 
ve dii,~ni.ir: «Bu bir vakta mtdtr? 
Gordiilderi.m hakikaten boyle mi
'dir? Bu tablo, digerlerinin yamn
da ytktlrnaz, saglam, miiebbet bir 
alp gibi yiikseliyor mu? Y oksa her 
fikir sahibi kusurlarmt bulacak, 
meydana koyacak ve onu ytkabile
cek midir?» 

Bu seneki Galatasaray resim 
aergisinde, ressam Niizhet Ayetul
lahm eserleri kar~mda, muhay
yeleye rehberlik eden bir sanat· 
karJmtz yeti.ttigini anladtk. Res
sam Niiz.het, fe'niyetin mii,ahidi,. 
'dir ve bir miirekkep lekesile mu
hayyeleye hitap etmek istiyen sat-
hi sanatkarlardan degildir. 

A K B A mOesseseleri Niizbet Ayetullah heniiz ~ok 
Ankaran1n modern tllrk~e gen~ir. Onun sanat kudretini biz 

fransJzca ve ecnebi JisaDlarda yeni anhyoruz. Fakat Fransa onu 
kitap, gazete, mecmua, fotograf ~an anlamt,br. Esasen tahslli· 
levaZJma 't'e modellerini temin ni orada tam.amhyan ressam, Pa· 
eder. risin bU~ salonlannda teshir 

Kerkezi: lfaarif v~tlleti ~sm· • 
da telef'on BS77 ettiii portrelerle kendini tamt· 

~ubesl: Samanpazannda mtf, beynelmilel jiiri heyetleri, 

~;::;:::::::::=~~on:u;n~e;s~e;r:lerini madalye :t"ererek 

takdir etmittir. Reamimizde ata· 

gtdaki portresi Versayda giimiit 
madalye kazamwfllr. 

Y ukartdaki resim Seniha Bed
ri han1mm portresi. Gerek bu por· 

tre, gerek ae11gide tefhir edilen 

Saracog-lu ~ii.krii bey ile (;oban 
Mehmedin portreleri, bize atinin 

biiyiik ·&ana-tkarmt rniijdeliyor. 

Niizhetin na tiir mort lara 1~m, 

hi~ ~ekinmeden ·hirer tahe.serdir 
diyebiliriz. Sonra §al vazo ve se
Jef kakma, ibuhurdan gibi eser
let i, Jzmir sahili, sonbahar pei
zajlari sergideki biitiin eserler 
yanmJa ytlu!maz, saglam, bir dag 
gibi yiikseliyor. 

Yukarlda Senlha Bedrl hanaman I 
portresl, a,atada Avrupada~ok 

takdlr edllen blr eser 

~~---------~TrAAf.L~E~B~E~L~ERR~E ' 

Tatillerden istifade ediniz. Bir ASRl LiSANI Ugreniniz. 
1 Agustostan 30 Eylille kadar T. L. 6,50 

B E R L I• T Z de her lisan i~io kurslar a~tlmiibr. 
· Hususi derslere bu mUddet icin : 

MUHIM TENZILAT.. KA YDA BA,LANILMI$TIR. 
Istanbul Ankara 

~- 373, fstiklil caddesi Kooya ,addeai I 
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Napolide gOrdiiklerimiz J 

(B&J tarah 1 inci sahifede) 
«Napoli a§k memleketidir» 
«Napolide atkstz ya~.anmaz .. » 
Arkasmdan tepsi uzantyor.. la-

ter iseniz vermeyin! Y akantzt eel
lit elinden kurtanrsmtz, fakat 
onlarm pen~esinden asia! ..• 

, --
Napolide her ~ey ikiye ayrthr: 

Memuru, sabczs1, tofori.i, b~nka· 

CISJ, mahalleli, her ~y, her feY 
ikiye aynlmt~tlr: Fa~itslik ve fa
tist aleyhtarhgd .• 

Ne garip! Hatta polisi bile iki
ye aynlmt~. Kral polisi, fatist po
lisi !.. Biribirlerine iyi hir gozle 
hakmtyorlar. Canh bir misal: 

Pompeiye gidiyoruz .. Ben tofO
riin yanmdaytm .• Bir taktm bina· 
larm oniinden ge~iyoruz. Soru
yorum: 

- Burast ne? 
- italyan makarna fahrikast! 
- Buras1 ne? 
- italyan hira fabrikast! 
- Burast ne? 
- ltalyan ktz enstitiisii! 
- Buras1 ne? 
Susuyor .. T ekrar ediyorum: 
- Burasa ne? 
Gene cevap vermiyor. Sordu

gum bina, pencereleri demir orii
Jii, ta~tan yap1lma muazzam bir 
miiessese! .. Merakla ii~ dort defa 
tekrar soruyorum. 

- Buras1 ne? 
~oforiin gazleri biiyiiyor.. Du 

daklarmm titredigini, sa~larmm 

dikildigini goriiyorum. 
~ofor cevap vermiyor. Sonra 

ogreniyoruz ki bu bina fasist ha-. 
pishanesi imit 

Otobiis bir siirii bozuk, ~amurlu 
sokaklardan ge~iyor.. Caddenin 
iki tarafh aparhmanlarma ipler 
ablmif, iizerinde alh, beyazb, pem
beli, mavili ~ama~1rlar u~ufuyor .• 

~oforiin ftrsat ka~trd1g1 yok, so
kaklardan birinin i~ine girdi mi 
'derhal beni diirterek gosteriyu: 

- l"te fatist sokagt! .• 
- itte fatist ~ocuklan! 
Otomobil, miitemadiyen kaldi· 

r•mlan bozuk, evleri y1k1k cadde
lerin birinden girip obiiriinden ~1· 
k1yor. 

- Yahu Pompeiye gidecek bat
ka yo) yok mu? 

- Var amma o fatist yolu de
gildir. Fa,ist italyada fafist yol
lardan gitmek laztm!. .• 

F a~ist polise bir yol sorduk. 
Gozlerini a~arak bizi ba~.tan a,a. 
gaya siizdii, sonra kafasmt ko,ede 
bekliyen bir devlet polisine !tevi
rerek dedi ki: 

- Fatist polisi yolcu rehberi 
degildir. Bu gibi i~lere onlar ba-
k 'd' ' ar, gt 1p ona sorun .... 

Hiirriyet ve itilaf ile ittihat ve 
Terakkiyi habrhyorum. Ne garig 
b. be • ' --lr nzeyi~···· 

~~~ 

Methur Pompei harabelerTni ·d~ 
lattyoruz .. iki bin sene toprak al
bnda yatttktan sonra meydana ~~
karllan hu medeniyet abidesini 
hayretler i~inde geziyoruz .. 

Eski Roma, eski ihti~am ve me
deniyet, mermer siitunlar ve as..m· . 
mtyan granit kayalar halinde onii-
miizde duruyor .• 

Aktllan sarsacak bir harika 
karttsmdaytz .. Terciiman izahat 
verdik~e insan sastnyor!. . , 

Pompei eski bir fehrin ismidir. 
Takriben milattan bet yiiz sene 
evvel in~a edilmit bir sefahet 

h "? ~e r1 .... 
ltalyanlar bu harikalar beldesi

ni caddelerine, evlerine, samt~la
nna hatta tat haline gelmit in
sanlarma varmc1ya kadar bulmut-

lar ve oldugu gibi meydana ~1liat\\. 
mttlar! ... 

i ,T erc,iiman anlatlyor: 
«- Bir gece Y ar1s1 idi. POOipe"J 

-saraylanmn tara!talarmda bi( 
mehtap alemi yapdzyordu. lpek.Uf 
Jere biirtinmiit pplak binlerce ba~ 
kirenin dudaklarmda dolatan bil~'. 
lur tarap kadehleri biribirine ·~aJ'P.i 
bk~a urglar gibi sesler veriyordu~ · 
Biitiin Pompei meat idi. Antuvan)q 
zaferi tesit ediliyordu. 18 yaf.lnda 
300 ~1plak bakirenin insan eli de~: 
memi' giil ve meoekfe kokan g~ 
giislerinde 600 sarhof muharibi~ 
kafasr yuvarlan1yordu. · " 

Gece yansm1 iki saat ge~mi,ti; 
Birdenbire yer, gok sarsild1. ~u 
karttda gordiigiiniiz daglarm te .. 
pesi bir anda yanld1. On bin yan· 
gm hir araya gelerek dagm tepe· 
sinden alev halinde fi~k1rd r. Ka· 
yalar yuvarlandt. Daglar ylktldt .• 
Sedlerini yik1p akan sular gibi ~zl· · 
gm alev ~amurlan Pompeinin iiz~ ~ 
rine ytkilmaga batladt. Ate~., kan, ' 
feryat biribirine kansti. . 

F elaket o kadar ani ve o kadar' 
!tabuk oldu ki koca ~ehirden an· 
cak 3 ki~i hayabm kurtarabildi. 
Pompei bir ka~ saat i~iode bath. 
Alev ~amurlartnm arasmda kay .. 
bolup gitti. 

Terciimanmuz ihtiyar bir ltalyaJi 
d1r. Koyu bir katolik!.. Gozliigii• 
nii diizelterek kar~tmtzdaki dagni 
tepesinde i~in i~in yanan Veziivii 
gosteriyor ve kilisede vaaz veren 
hir papas gibi kelimelerin hece
leri iizerine teker teker basara~ 
diyor ki: 

- itte Pompeiyi bir and a bali 1 
ile yeksan eden Veziiv o zaman .. 
danberi boyle agzmdan duman 
ve alevler ~tkararak i~in i~in yanl• ~ 
yor. Bu AllaJnn insanlara anlat .. ' 
mak istedig.i ~yin ifadesidir. Pom•

1 

pei insan ihtirasmm, ~1plak et h1r ... 
smm, sefahatin son mertebesine 
vas1l olmuftu. HayatJ, erkek ve di· ·, 
filik ihtiraslannm hayvanca tat- '. 
mini ,eklinde goren o zamanki 
medeniyet be~ dakikada toprak ol .. ' 
du. Bu o demektir ki Allaha, fena- : 
hk yaparsak biz.i goziimiizii a~1p · 
kapamaga vakit bulmadan helaiC 
edehilir. Bu medeniyetin hikayesi • 
he,eriyet i~in ne biiyiik bir derstir.~ 

Papas terciiman soyledik~e goz .. 
lerim dahyor ve dumanlamyor •• 1 

Kar,tmda kocaman ye~il sartkli, 1 

uzun sakalh bir softa beliriyor •• ! 
Gozlerinin fal ta!-t gibi biiyiidugii• : . 
nii, sesinin perde perde yiikseldi .. ' 

J 

gini duyar gibi oluyorum: . 
- Ey miisliimanlar, diinya hir, 

okii'zun iki boynuzU uzerindedir. I 
I 

Allah ister ise sizi bir anda hak ile · -· yeksan edebilir! » 
Y a rabbi! Bu sozleri .soyliyen 

1 

terciiman, Osmanh imparator)ugu•; 
nun softalarma ne kadar ~ok ben- : 
ziyor!... E.at Mahmut 

I,_B_O _R_S_A_.I 
Istanbul 8 Atustos 1&s• 
( Ak~am kapam~ fiatleri) 

Esham ve Tahvllat 
!st. dahlli {)4,50 I~? B. Hamilln& 9, _. 
Kuponsuz 1933 • MUessis 98 
istikraZl 96,21'i T. C. Merkez 
'Onitnrk I 28,15 Bankast 53,-· 

• II 27,- Alllldolubisse26,90 
• !II 27, - Telefon 10,50 

Yomessil I 48,05 Terkos 19,-
• 1I 47,20 Qimento 1114:0 
• III l ttibat de~ir. 14, ~ 

l!i Bankas1 9,- ~ark • 1, ..... : 
Para ( f;ek flatleri) 

Paris 12,06 Sofya 66,40,25 
Londra 632 50 Pra~ 19,17 
Nev York 79 73,25 Berlin 2,04,58 
Milano n' 07' 2• Madrit 5,82,13 

v, .... • 0 Belgrat S4,H6,18 
A tina. 83•321- ZloU 4,20,88 
Cenevre 2,43,85 Pengo 8,99,20 
Brnksal S,S9,- BU.kre~ 79,52,60 
Amsterdam l,17,o8 Kosko1'a. 1018(\11 
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GUN UN HABERLERi 

Anadoluda 
harmanlara 

baflandr. 
Ekser yerlerde mahsul 

~ok iyidir 
Zile 6 (A.A.) - Kazanin her 

tarafmda hasat ba,Jamtf ve yeni 
mahsul piyasaya gelmi,tir. Bug
(iay kilosu 2, 75-3,25, arpa 1, 75-
2, siyah ha~ha! kilosu 10 - 10,50 
Jruru' arasmda satthnaktadtr. 

Yozgat 6 (A.A.) - Vilayetin 
her tarafmda barmanlara ba&

, lanmt~.tu·. Sahf i~in getirilen ye~i 
bugday piyasada 4,30 a satdmiS-• 
ttr. Bu ytltn mahsulii ~ok iyi ve 
bereketlidir. 

8ir katil cezas1m buldu 
Gonen 5 (Hususi) - Bir se

ne evvel Dere koyiinden Ahmet 
nammda bir soysuz bir ktzt, ka!;Ir
mlf namusuna tecaviiz ettikteli 
sonra oldiirmiittii. Zabtta katili 
araml~Sa da bir tiirfij yakahyama
Jillfh. 

Ahmet Manisada ~obanhk ya
ptyormu~. Manisadan alman bir 
telgrafa gore katilin bir miisa

jiemede oldiigii ogrenilmittir. 
Bu suretle katil yapmif oldu

iu cinayetin cezasmt bulmu,tur. 

Doktorlartmlltn seyahafl 
Ordu 6 ( A. A. ) - Karadenlz 

tehirlerini yakmdan gormek mak· 
aadile seyahate -;altan profesor
Jerimizden Tevfik Salim pa.,a ile 
BOrhan ve Scdat beyler di.in ~eh
rimize gelmi~lerdir. Memleketin 
giizel yerlerinl, hastanelerini gez• 
dikten sonra aynt vapurla Istan· 
bula gitmi~lerdir. 

Tiitiin yeti~tirmek 
Mtstrdaki tecriibeler iyi 

netice vermedi 

rvlrstrda tiitiin yeti,tirmek i~iii 
fenni tecrubeler yapilmaktadJr. 
•Bu tecriibelerin neticeleri hakkm
da yazilan bir raporda d·eniliyor 
ki: 

- Tiitiine yanma hassasi ver
mek i~in laztm gelen kimyevi 
maddeler bu topraklarda yoktur. 
M1s1rda ekilen tiitiinler Mtstr ik
liminin en ziyade s1cak ve kuru 
bir zamanmda kemale erdigi i~in 
iyi itlenemiyor. 

Bu rapora gore, Mtsuda tiitiin 
;;eriyah hususunda daha fazla 
tecriibeler yaptlmasl faydastzdll'. 

Bursa kasaplarmm kararr ve 
tayyare cemiyetinin te1ekkDrD 

Ankara 6 (A.A.) - Bursa 
kuaplara 934 agustos iptidas10dan 
ba,Iamak lizere mezbahada kesi .. 
lecek her bUyuk hayvandan bq, 
koyun ve ke-;iden iki. kuzu ve 
oglaktan bir kuru~ Ttlrk tayyare 
temiyetine teberrii etmege karar 
vermi~lerdir. Hamiyetli Bursa 
kasaplartnm bu teberrlileriDin 
senelik yekunu 1200 • 1500 liraya 
balig olacakhr. 

Ttirk tayyare cemiyeti bu d~ 
degerli vatanda§lara te~ekklir 
etmi~tir. 

Mara1ta elektrik tesisati 
Mara~ 6 ( A. A. ) - c;eltik 

fabrikasmm elektrik santrab ik
mal edilmi§tir. ~ebrin umumi 
elektrik tesisabnm projesi ve 
fenni ke~ifleri de yapalmafbr. 
Yeryer ba~lanan §ehrin imara 
i~lerinin ba§mda elektrik i~i var· 
dar. 

Avrupada 
• vazzyet 

karlflk 
lngiliz gazeteleri lngiltereye 
sHahlanmayJ ta vsiye ediyor 

Londra 4 - Daily Mail gaze
tesi A vrupa vaziyeti hakkmda 
bir makale yazmt~hr. Gazete, Av· 
rupadaki vaziyetin 1914 tekine 
benzedigini soyliyerek lingiltere
nin akibetini talihe emanet et
mekten vaz ge'rmesini, hava ve 
sair kuvvetlerine fazla ehemmi
yet vermesini tavsiye ediyor. Bu 
gazete diyor ki: 

«Mare,al Petinin bir ka~ giili 
evvelki ihtar1n1 hatrrda tutma
mtz laztmdir. Marefal: «Gelecek 
harp bir ~im~ek siiratile pathya
cakhr» diyor. Boyle bir harbe 
kar~I ihtiyat tedbirlerini vaktin
de almak laztrndJr. Bunu ihmal 
edersek tehlike derhal ba' gos· 
terir. » 

Amerikada bankalar aleyhlne 
1iddetli bir rapor 

Va~ington 6 (A.A.) - Ayan 
meclisinin bankalar enciimeni, 
bankac1larm rolii ve yedi mil
yarlak ecnebi eshammm Amerika 
piyasasma siiriilmii' olmast hak
kmda gayet tiddetli bir rapor net
retmi,_tir. Bu raporda bankactlar 
tarafmdan Amerikan hamilleri .. 
nin menafiine kar'1 en ufak bir 
alaka bile gosterilmemit oldugu 
kaydedilmekte ve Morgan bank, 
Kuhn Company, National City 
bank, Dillon Read Company ve 
diger bir s:ok bankalarm muame
lelerini saymaktadtr. 

Kizii ordu 
Komiinist ftrkast merkez 

komitesinin ve M. Voro~i
lofun telgraflart 

Moskova 6 (A.A.) - Uzali 
l}arkta ktztl ordunun kurulu~unun 
hetinci senesi miinasebetile Sov
yet komiinist ftrkast merkez ko
mitesi M. Bliihere ve bu ordunun 
askerlerine aelamlarmi gonder
mi~tir. 

Bunda deniliyor ki: 
Merkez komitesi, yenilmei 

kudretini diitmanlanmzn tecrii
be ettigi fanh uzak tark ordusu
nun memleketimizin hudutlanni 
ve Sovyet milletlerinin emniyeti .. 
ni her zaman sarstlmaz bir kale 
gibi miidafaa edeceginden emin
dir. ~ 

Diger taraftan miidafaa komi
seri M. Vorot-ilof gonderdigi teb
rik telgrafmda Sovyet hiikfuneti
nin sulh eseri lehindeki devamli 
miicadelesini ehemmiyetle kay
dettikten .sonra diyor ki: 

K1:d ordumuz biitiin diinya au( .. 
h'una bir kale tetkil ettigi i~indir 
ki onu kuvvetlendiriyoruz. 

Stratosfer heyetinin tetkikleri 
Wallington 6 (A.A.)- Stratos• 

~er hey~tinin elde etmi~ oldugu 
dmi nebceler, rniibimdir. Bilhassa 
Kozmos ~uaahnm 18,000 metre 
irtifada ahoma~ olan fotografileri 
~ok mUkemmeldir. 

Sovyet Rusyada bugday 
Moskova 6 (A.A.) - Butnn 

Sovyet Ruayada 31 temmuz da 
otuz be~ milyon hektar viisatinde 
bugday bi~ilmi§tir. Bu saha ge~en 
senenin aym devresine nisbetle 
13 milyon hektar fazladtr, 

AK$XM 

ltalyadaki tevkif 
ve aziller 

:i:Jd gtin evvel Ramadan geleri telgraf
Iar italyada fa§ist frrkam ·erkanmdan 20 
ki~inln azil ve 300 k.i§inin tevkif edildi
gin1 bildirlyordu. M. Mussollninin emrl 
iizerine yapllan bu azil ve tevltiflerin se
bebl nedir? Bu hususta. telgraflar heni.iz 
malilmat vermlyor. Maamafih italyadan 
gelcn haberlere bakarak bu hususta blr 
fildr ediumek kabildir. 

Gelen haberlere nazaran italya mtit
h.i§ bir iktisadi buhran icinde klvramyor. 
Memlekette paraslZhk son dereccdcdir. 
IIlikfunet tahmin ettigt mlktarda vergl 
topllyamadl~l iQin blit~ede mtihim a1;1k 
vardrr. 

italyada hcmen bi.iti.in i§ler veresiye 
goriinmt'ktcdlr. Hlikf.tmet slpari~lerinin be
deUnl tediye etmiyor, yalmz bir hesap 
tutuyor. Mesela bir torpido yapllaca~l 
zaman buna. laz1m olan demiri demlr mu
esseselerinden, makineler! makine fabri
kalanndan, toplan top fabrikala.rmdan 
vcrcsiye allyor ve in~aat tezgablan da 
bunlarJ birle~lrip gemiyt yap1yor. 

Bu yti.zden biiytik miiesseseler, fabrlka
lar cok m~kill vaziyettedir. Bunlarm bir 
gun takuulle kapllarm1 kapatna.Sl ihti
mall vardli'. 

Diger taraftan balk arasmda bi.iyiik blr 
ho§nutsuzluk hukiim siirmektedir. Her
kes endi§C i~;inde bulunuyor. 

Son tevklf ve azll edllenlerin ekscrisl 
iktlsadi i§lerin ba§mda bulunanla.rdlr. M. 
Mussollnl bu suretle efkan um.umlyeyt 
tatmln etmek istem1~t1r. Bu tevkl..f ve 
azfllerin vazlyeti ne dereee 1Sla.h edeceg-t 
yakmda a.nl~llacaktll'. 

Soguk su 

Son gftnlerde her tarafta ~id
detli Sicaklar blikUm sUriiyor. 
Bu s1caklarda en ziyade ho~a 
giden ~ey so&"uk sudur. Hararetin 
fazlala~b&t sarada bir bardak 
soguk su insana her §eyden lez
zetli geliyor. Bir franstz gazetesi, 
bir koylU kadamn soguk suyu 
zevkle i-;erken ~ekilen yukandaki 
reamini dercetmi~tir. Bu resimde 
kadmm suyu i~erkeo duydugu 
ferabhk yiiziinden okunuyor. 

Amerikada i§sizler 
Atlantic • city (A.A.) - Ame

rikan i,J federasyonu reisi M. 
William Green beyanatta buluna• 
rak demi,tir ki: 

Hususi sanayiin halletmek mec
buriyetinde oldugu ba§hca mesele 
sekiz milyon i~size i1 bulmakbr. 
If bulmak, hususi sanayiin kendi 
menafii iktizasmdandar. 

lktisadi meydan muhare~esi 
Montana 6 ( A. A. ) - Reisi· 

cumhur M. Roosevelt sGyledigi 
bir nutukta demi§tir ki : 

Hiikumet mlicadeleye heniiz 
ba~lamJ' bulunmaktadtr. Ziraat 
ve sanayl menbalanmtza ferdio 
hotbinliginden kurtarmak ·~•n 
verecegtmJz miihim meydan mu· 
harebesinin arifesinde bulunuyo· 
ruz. 

Alaskada tayyare ile arazinin 
fotografisi ahmyor 

Tairbank (Alaska) 6 (A. A.)
lki gun zarfmda 4875 metre ir
tifamdan 31.000 kilometre murab· 
baa arazinin fotografisini alm1§ 
olan dokuz deniz bombardaman 
tayyaresi Anchoragedao buraya 
gelmi~tir. 

S..Wfe I 

TIY ATRO MOSAHABELERI 

-----------------------
Tiyatro zengin, noksanstz 

bir dildir 
Biri: A! .. demif. Oteki kolunu 

kaldtrmlf, beriki goziinii acm1s. 
~ . 

lnsanlar, aralartnda anla~rnaga 
ha,Iamttlar. insanlarm, biribirle
rile anlattJklarl ifaretlerin kiil 
haline gelmesile dil dogmu~. 

Be~r, evvela nida ile kulaktan 
istifade etmis. Fakat uzuv isaret-. . 
lerinden de istifade ettigi muhak· 
kak. Acaba necJen, daha isin men
feinde, yaztdan evvel, insanlar 
meram ifadesi i~in, goziin gordii
gii i~aretleri, diger ifade tarzlan. 
na tercih etmemitler? ~iinkii 
itaret mevziidir. i,aretin oniine 
set ~ekilir. Karanhkta goriilmez. 
Golgede iyi ay1rt edilmez. Hal
buki ses duvarlar afar, kap1lar 
ge!;er, karanhkta daha iyi duyu
lur, vadilere yay1br. Ses, daire 
te~kil eden bir mevcedir. Ses, ko
DUfantn hayatiyeti, iradesi, azmi 
ile canlantr. Ses ki~inin aynast 
olmakla kalmaz, ruhun, duygunun 

-" aynas1 olur. 
Her teYin bir "dili vardtr. ~ii

rin Clili baska, ilmin dili baska
"dtr. Bugiin: ibu muhtelif diliere 
bir dil daha kar1~h: Tiyatro. 

Dil deyince ne anlanz? Bir ta
ktm nidalarla, beceler talaffuz 
edip soz meydana getirmek ve 
bu sozlerle konu'fmak. Bu manh
ki dildir. Fakat noksandar. Man
tJ.ki konutmakta i~aret yoktur. 

Tiyatro bu noksam tamamla
mtftlr. Tiyatro, noksanstz bir dil
dir. Goziin gordiigii i~aretlerle 
zenginle~mittir. Dinamiktir. Kol
lektiviteye hitap ederken Kolliktiv 
bir ruh yarahr. 

Bu dil muhtelittir. Eserin met
ni de kar1~1r. Metin bu dilin bel 
kemigidir. Modem tiyatroda, en 
esash ljeyin metin oldugu inkar 
edilemez. Ancak bu metin, sozii 
uzatmamah, liizumsuz laf sarfet
'memeli, gevezelige yer verme
melidir. Mizansen iislubunun te
kamiilii, zenginligi, sahneyi iyi 
bir metinden vareste ktlamam••· 
br. Metne hi~ bir ktymet vermi
yen, kendi sanatlarile hirer ~ahe
ser yaratmak iddiasmda bulunan 
en tamnmif rejisorler bile, ~ok 

kere sukutu hayale ugramt,Iardtr. 
Bu dil, manhgm bildigi dile uy

madlgt gibi, lugatin tarifine de 
pek uymaz. 

Kulagm duydugu nidalarla, go
ziin gordiigii i,aretler, nihayet 
mahdut mefhumlart, bilinen his
leri ifade eder. Halbuki tiyatro 
boyle bir dil degildir. l~tk ve de
kor, evza ve etvar, tavtr ve ha
reket, sada ve sessizlikle ifade 
edilen mefhumlar mahdut olmak 
foyle dursun, bila.kis u~suz bu~k
sJzdtr. Bu dil bugiine kadar izah 
edilmeyen, bilinmiyen binbir his
si ifade eder. 

Bu dilin leh~esi, oteki dillerin 
leh~esinden ~ok daha genit ve 
daha miiess.irdir. 

N~hvi de vardtr. Bu nahiv, met
ne uygun oJmakla beraber, leh~e
si gibi, daha geni~, daha serbes, 
daha dinamiktir. 

Bu 'dilin virgiilii, iki noktasi, 
taacciip ve istifham ifaretleri de 
vardtr. Perdelerin a'rthp kapan
masl, lflklarm sondiiriiliip yaktl
mast, bu ifaretleri tam yerinde ve 
tam s1rasmda koyar. Perde arasi 
«satnbatn> du. 

lyi bir muharrir nas1l 
koyacag1 virgiil ve noktalara 
dikkat ederse, iyi sahne muhar-

rirleri ve iyi rejisorlerde, tablo
lar arasmda verecekleri fasilalarl 
oyle hesap ederler, perdeleri ~a
buk indirip ~abuk kaldutrlar veya 
yavaf kaldtrlp yava~ indirirler. 
Perde aralart da, eserin uyandtr
dtgi haleti ruhiyeye gore, uzahhp 
ktsaltilmahdu. 

Diin, tiyatro, bugiinkii kadar 
tekemmiil etmemitti. Fakat gene 
bir dildi. 0 zamanlar, sahnede 
herkesin dili meram ifadesine 
kO.fi geldiginden, tiyatro mu!la
vereye ve kitap yazmaga yar1ya~ 
dili konu~makla iktifa etmistir. 

Bugiin tiyatro tam bir ifade ol
dtysa, bu mutat dilin bize pek fa
kir ve ~ok noksan geli,indendir. 

Filvaki oyle miiessir bir ifade 
tarz1 vardtr, ki ne mutat konus.ma, . 
ne de bir sahife yaz1 bu ifadenin 
yerini tutamaz, yani tiyatro de
digim dil, Hkrin, h~ssin muhtelif 
safhalanm bir anda meydana ko
yar. Halbuki sozle yazm1n bunu 
yapmasma imkan yoktur. Onlar
da, hislerin ve fikirlerin safahati 
biribirini teakup eder, biribiri 
pefi s1ra gel;r, fakat bir arada 
toplu olarak goriinemezler. 

Bu kudret ancak tiyatro cledi
gimiz dilde vardtr. 

Renan: «Edebiyatm en iyi ~ek
li, sahne ,eklidir» demi~. Bu id
diamn, devrinde ugrad1g1 telak
kiyi bilmiyorum. Fakat bugiin ~n' 
dogru sozii Renan soylemi' olu
yor. 

Asnm1zm 'iar1 isbat ve ikna 
degil midir? Tiyatro, bundan da. 
kuvvetli bir fey yaptyor; canlan
dtrJyor, Y&f&byor. 

Seltimi lzzel 

Erzurumda srcaklar ve k1r 
kamplan 

Erzurum 6 (A.A.) - Sacalda• 
rm §idc:!eti yiiziinden Erzurum 
hallumn biiyiik bir kasma ktr 
kamplarma ~tkma~br. ~ehre on 
be~ kilometre mesafedekl 
lhca nahiyesi, ~adarlarla gelen 
halkla dolmu~tur. Belediye bu 
kaphcalarm temizligine, tamirine 
~ok itina ediyor. 

Banyolartn onunde bUyuk bir 
bah~e meydana getirilmi~tir. Bu· 
raya yakan koylerden iyi bir su 
getirilmek i-;in lazamgelen tetkik· 
Jerde bulunulmuttur. -

Mufila halkevi gen~lerinin 
seyahat1 

MilAs 5 (A.A.) - Mugla hal· 
kevi gen~leri dun Bodrumdan gel· 
diler ve Milas gen~lerl ve halka 
tarafmdaa hararetle kar§Ilandtlar. 
Gen~ler bugiin ve yartn gUndilz 
istirabat edeceklerdir. Y ariD Mi
lasm eski eserlerini ziyaret ede
cekler, ak~am temsil konser ve 
konferans vereceklerdir. 

Fmd1k mahsuiO toplamyor 
Ordu 6 (A.A.) - F1d1k mah· 

suln bugiin loplanmaga ba~lan• 
mt~br. 

AK~AM KiTAPHANESi 
NESRiYATI 

Kad1koyiinde -RET 
Krrtasige magazasmda 

salLlmaktadzr. 

Rad1k~y, AlL1yol No. 1 
'l'eL 60523 

.A § 
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Yiiziin cildi 
Y az1n dikkat edilecek 

noktalar 
K•tm a~1k ha vada pek gezil

mez, 1okaga ~tJuld1g1 zaman da 
mantonun yakast yiizii riizgar
dan, soguktan az ~ok muhafaza 
eder. Halbuki yaz1n umumiyetle 
a~1k havada gezilir, plajlarda 
gunet altmda yahhr. Bunun i~in 
yiiziin cildi ~untazam ve piiriiz
aiiz ol'maz. Buna karfl siiriilen 
kremlerden, pudralardan fa~la, 

yiize yaptlacak temizHk hanyola
rmdan istifade edilir. 

Bu hanyvlar cildin hiitiin kiri
ni alar ve berrak bir cilt meyda
na ~tkanr. Ayda bir giin derince 
bir legen i~erisine ftku fak1r kay
nar su koymaf1 bir ka,tk asiil
hent (teinture de henjoin) atma
h, hat iizerine kahn bir havlu 
koyarak legen iizerini ortmeli 
ve yuzu sudan ~·kan buhara 
hef dakika kadar tutmah. 

Bu miiddet zarfmda yiizde su 
damlalan has1l olur, hunlar1 hir 
tiilbentle giizelce silmeli; ve 
hemen taz-e bir yumurtanm sa
rasma dort bef damla tath badem 
y~g1 ile limon suyu katarak ka
rlstlrmalt ve yiize surmeli. Bir 
~eyrek ~aat sonra siiriilen yumur
ta kurudugu vakit yiizii dtk su 
ile yxkayarak temizlemeli. 

Yiize banyo yapald1g1 giin yal
ntz meyva yemeli ve hoi su i~
meli. Y agh yemek, et, ekmek gi
bi feyleri katiyen yememeli. Da
ha ertesi giinii cildinizin tarave
tine lla,acaksmtz. Her gece ya
tarken ve sabah kalkmca hirer 
bardak serince su i~meii de unut
mamih. l~ilen hu su barsaklara 
olan faydasmdan maada cildi de 
berraklafhnr. 

Vamk yar&larl 
Y amk yaralan eksenyetle ge~

tikten sonra da yer htralur. Uzun 
miiddet bu ~irkin izi muhafaza et
memek i~in zambak yag1 siirmek 
1aztmd•r. 

Bir zambak aoiamm yanm lit
re tath bademyaiJ i~ine atarak 
iki ay bll'akmah. Bu miiddet g~
tikten sonra bir titeye aiizer~k ag
zml atki ke..p!'lmah ve muhafaza 
etmeli. Y amk yaras1 tamamile ge~ 

tikten sonra bir tiilbenti bu yagla 
tslatarak yamk iizerine koymah. 
Bir ka~ giin zarfmda ne kirmiZI• 

hk, ne de nif.An kahr. 

Hafif hir gazoz 
Steak havada limonata, gazoz 

halinde olursa daha fazla ferah
hk verir. 

Evde haz1rlanmau lrolay bir 
gaz&L tar if edecegiz: 

T oz halinde makine tekeri al
mah, bunlan eUiter gramhk pa
ketlere aytnnah. Her pakete ~ 
gram bikarbonat do aut ve iki 
ii~ damla limon esans1 damlata• 
rak kantbrmah ve parafinli bi
rer kagtda sararak paket yapmah. 
Diger taraftan ~er gram ( acide 
tartiriqe) a sit tartrik aJirarak 
bunlan da ayn ayn paketlere sar
mah, hepsini teneke bir kutuya 
koyup saklamah. icap ettigi za
man bir litre serin su i~erisine bir 
paket teker arkasmdan bir pa

ket aait tartrik dokmeli. ~i~enin 
agztm. kapamah ve sallamah. 
Gazoz hemen olur 'Ye i~ilebilir. 

AK.~AM 

Plij ve deniz ktyafetleri 

Yazm hu 1ncak giinlerinde en 
~ak sevilen yerlerden biri de hi~ 

fiiphesiz plajlardtr. Denize girip 
serinlemekten maada bu senenin 
modas1 olan plaj elbiselerini, 
,hortlarim, pijamalanm giyip do
latmak yahut giyenleri seyret
mek ayr1 bir zevktir. Bir ka~ mo
del dercediyoruz: 

1 - San ve turuncu yiinden 
hir mayo iizerine sart ketenden bir 
etek. Belinde turuncu mu,.amba-

dan kemer vardxr. Ba\\mda aar1 

keten fapka dar turuncu kurdele 
He siislenmittir. 

2 - A~rk mavi jerseyden pi

jama diigmeleri ve kemeri ayni 
1kumattandir. 
3- Beyaz ketenden (short) ) 

denilen k1sa pantalon, i~inde be

yaz yiin mayo vardtr. Kemeri ye
sildir. . 
4- A~tk ye'il ketenden plaj 

elbisesi, kemeri koyu yetil, efarpi 
beyaz ve yefil yolludur. 

5 - Gri fanileden pijama. Bii
yiik diigmelerle aiislenmittir. Ke
meri ktrmtztdir. l~inde mayosu 
gridir ve ktnn1z1 ile siislenmiJ.tir. 
Ba,mda biiyiik ktrml.Z fapkasi 
vardtr. 

6- Mavi iizerine licivert ~iz
gili jer.seyden (short), tizerinde 
ayni kumattan blUzu var. Belinde 
kemeri l!i.civerttir. 

Zarif bir masa Ortiisii modeli 

B~e ma&as• iizerine, ortiile. 
cek ortiiler, nazara hot goriinme
•i i~in, zarif ve ylkamaSI lrolay 
olmaltdtr. Resmi goriilen ortiide 
bunlartn hepsi mevcuttur. 

Bej rengi, a~tk yqil, ma~, 

Sineklere kar11 
Sineklerin en fazla rahata12: 

ettiklleri aylarda bulunuyoruz. Si

neklerin hotlanmadtklari kok.u

lardan biri de lavanta ~i~egi ko

kusudur. Oturulan odada Iavan

Ia !fi~egi ruhuna ballr1hp iala

ttlmlf hir siinger bulunuraa, si

nckler .ka.tiyea ~· airmezler. 

pembe, aar1 gibi renklerde bir 
keten iizerine modeli goriilen 
kirazlan aerpme olarak ~izmeli 
'Ye sonra yapraklari yefil, kiraz.. 
Ian kirmiz1 olarak muline ile it
lemeli. 

Tabla kurduna kart• 
Yazin ek'aeriyetle biifelere, el

bise dolaplarma kii!tiik kurtlar 
ariz olur. Bunlar tahtalan yiye
rek oyarlar, delik detik ede~ler. 

Buna mini olmak i~in ayni 
miktar benzinle terebentin ruhu
~u karittlrmah, i~inde kurt bu
lundugu anlatdan etYaya bir f1r

~ ile bu ilica bob ·~ 

1 niimunedeki masa ortiisiiniin 
iizeri ve etrafl kamilen dolmu,.tur. 

2 numarah tepsi ortiisiiniin yai
DlZ etraf1 !fizihnittir. Her ikisinin 
de etraf1 yetil muline ile aarma 

· olarak iflenmiftir. 

UtD lekesini Qlkartmak lgin 
K12:gm utii ile iillii!l.ener~k ba

fif~e yanllp sanaran ~m.cuprdaki 
k!keleri ~tkarmak ~in, bazan aa
bunlu su ile ymamak kafi gel-

inez. Bir hardak su i~risine bi1r 
t\lltam borakls (thor.ax) abp erit
meli .lekeyi hu au i~inde ylkamah 

ve temi:z su ile ~alka'lamah. Le
.ke yeri beyaz olur. 

Salonu siislemek 
DaHan, yapraklan ye§il 
muhafaza etmek usulii 
Rengi yahut fekl'i begenilen bir 

~ok yetil yapraklar vard1r. Bunla

rt daima ayni renk ve tekilde mu
hafaza edehilmek i~in en iyi usul 
(s.terilize) etmektir. Begenilen 

yapraklan ince dallarile koparmah. 
Bir vazo i~erisine iki bardak su 
ve bir bardak gliserin atarak ka
rtthrmah. Yaprak daJlarmm sap

larmm yartsma kadar bu suya so
karak b1ra1kmah. 

Vazoda su kalmaymca ayni ter
tipte su ve gliserin hazuhyarak 
vazoya koymah. 0~ dort haf!a 
yapraklar bu suda durduktan son
ra sterilize olur. Vazodan ~1kara .. 
rak saplartm silip kurulamah. 
l~inde su bulunmtyan bo~ vazola
ra hu yapraklar konulursa uzun 

aene taze halinde kahr. 

m, suyu 
Y azm agza serinlik veren ve 

gayet iyi dezenfekte eden bir dit 
suyu terti hi: 

Bir litre do!ksan derecelik is
pirto i~erisine 5 gram anason ru
hu, 5 gram nane ruhu, 2 gram 
tar~m ruhu, 1 gram karanfil ru
hu, 5 gram asiilbent, 5 gram toz 
halinde ktnntzt, 5 gram krem d~ 
tartre atarak bir hafta buak.mab. 
Eger 3 gram (acide aalicylique): 
ilave edilirse dit suyunun anti,. 
11eptik hassast pek fazla artar ve 
dit ~iiriimesine, dit etlerinin tit
mesine daha fazla mini olur. 

Her dit f~r~alandtk~a yarim 
bardak suya on on bef damla at
mali ve agtz bu auyla y1kamp ~al· 
kalanmahdtr. 

Boya kokusuna kar11 
Y eni boyanmtto hir odada yat· 

mak gayet can atkan bir haldir, 
boya kokusundan rahats1z olma• 
mak kabil degildir. Bu kokuyu 
yirmi dort saat zarfmda tamami
le ge~irtmek kabildir. 

Odarun orta yerine i~inde ki
re~ kaymagt hulunan bir tabak 
koymah. Pencere ve kap1lan atln 
s1k1 kapamah ve yirmi dart aaat 
boylece btrakmah. Bu miiddet 
ge~tikte:~. sonra kap1 ve pencere• 
leri a~arak oday1 havalandumali. 
Odada hoya kokusu hi~ kalma
ml~hr. 

I MU$kUIIere cevap 

Pembe yiiz 
Coniil E. hamma: 

I 

I - ipekli elbiseden ne cins lekeyi 
c;•karmak istiyorsunuz) 

2 - Salx giinlerj kadm sahifesinde 
tavs.bye ettiigimiz ytiz ic;in ilac;larm hep
si f~ydahdxr. Bunlardan hangi5i size 
daha kolay ve cildinize uygun gelirso 
onu kullanmtz. 

3 - Yiizlin kendinden tabii pembe 
hir renk almaSl ic;in slhhatli ve kanh 
olmak lflZlmchr. Bunun ic;in ~ spor 
yapmak, a~lk havada ya~amak, kan 
yapacak yemekler yemek icap eder. 

4 - Yiizdeki siv.ilceleri, siyah be
nekleri gec;irtmek ic;in yiiziiniizli a~cak 
su ve kiikiirtlii sabunla y1kayxmz. Ya.
hut bir parc;a pamugu s1cak ,elite bat .. 
rarak s•kmadan yi.iziiniize friksiyon ya
pimz. Kuru1adtktan sonra talk pudras1 
siiriiniiz. 

Kollan ;si~manlatmak i9n 
Aksaray !;)ekerci sokag1 Melahat ha

mma: 
KollarmlZl ~i~manlatmak ic;in jim

nastik yapmahs1mz. (Extenseu.-) de
nilen eletle yap1lacak hareketler c;ok 
faydal1dll. Elle top oynamak. uzaga. 
top atmak. Ellere alter (altere) ala
rak beden hareketleri yapmak bazu
Lan kuvvetlendirdigi i~in lc.ollanm:& 
kalmla~Jn ve '!~manlar. 



. ' 

Sahife 7 '···~·~'27~Aiu~~vs~to~a21~9~34~======================~===:===:======~~A~K~$~A?-~M~======~~~~~~~==================================~ 
-= Tefrllla No. t9 

- Gene bir sanatkcirla 1 saat.. Loyd Corcun harp habrab 
Batakh d~mln ktzl •• filminin ba§ Umumi harbin esran 

artisti T alit B. neler anlabyor? 
Evvela ressamltk, sonra tayyareci olmak hevesi, sonra · 

itfaiyecilik, sonra c;la . artistlik ••• 
«Batakh damm kiZl» filminde 

bat erkek roliinii oyn1yan T alit 
hey son seneler i~inde Dariilbe
dayi sahnesinde pek ziyade gO. 
ze ~rpan gen~ bir sanatkartmlZ• 
dar. «Ka~ak~tlar», «Istanbul ao
kaklan» filimlerinde en miihim 

rolleri yapan Talat salmede de 

Pergiint, Hamlet gibi, Otello gibi 
g.ayet ehemmiyetli rolleri oyna· 
mifbr. 

T alit, Ertugrul Muhsinin hi· 
rakhga bir ~ok rollerde iistadman 
aesi, iistadmm hareketlerile ha
kika ten sahnede gen~ ve ikinci bir 
Muhsin yaratmttbr. Zaten Talit 
ha,h batma Ertugrul Muhsinin 
eaeridir. 

Talit beyi sahnede ve sinema· 
da ~ok gen~ gorm~ge ahtmlfJZ· 
du. Halbuki kendisi hakikatte 
bi~ te ·boyle degil •. ilk s<>zu: 

· - Ne ya\>h gosteriyorum .• de
gil mi?. Oldu.. Ge~en gun bir 
hammefendi bana «45 yattnda 
var m1s1mz?» diye sordu. Hal
buki ka~ ya,andayJm biliyor mu
aunuz? Tahmin edin ... 

- Belki 30-32 ... 

- 25 ya~mday1m... Sa~lartm 
~ok erken dokiildu. Fakat bun· 
dan miiteessir miyim? Katiyen 
degil. Ne yapay1m, dokiilecegi 
varmlf, dokulmiit. 

- Sahneye ve filim hayabna 
nastl attldmaz? 

- (;ok gariptir. Evveli ressam 
olmak istemittim. Fakat resme 

hi~ istidad1m yokmuf. Bunda mu· 
vaffak olamJyacagtml anlay111ca 
tayyareci olmaga karar verdim. 

Tayyare mektebine girdim. Fa
kat ailem: 

- Katiyen buna razt degiliz!. 
diye dayatt1. 0 zaman tayyare
cilikten de vaz ge~tim. Makiniat 
o'ldum. Bir miiddet boyle ~ahtttm. 

Sonra itfaiyeye girdim. Bir miid· 
det te boyle ~ahtbm. 

Bir gun Tepebatmdan ge~iyor· 
dum. Tiyatronun oniinden yiiriir· 
ken bir ilan goziime ilitti. Bir pi· 
yes reklam1 idi. l~imden bir ses: 

- Sen bunda muvaffak ola
maz mtsm?. dedi. Dii,iindiim. 

Acaba i~eri girip bir miiracaat 
etsem mi?. 0 zamana k.adar bu
nu hi~ dii~iinmemittim. Ktsa bir 
tereddiit devresi .• Girdim. 

- Kaydedelim de bir baka
hm ... dediler. 

ilk defa olarak Hamlette ga .. 
yet ehemmiyetsiz bir rol verdi
ler. Figiiran olmustum. . 

- Aras1rl\ ugra... dediler. ltte 
bu suretle tiyatro hayabna gir
dim. ltin garibi gene Hamlett~ 
en biiyiik rolii ilk defa oynad1m. 

, Hamlet benim hayattmda ~ok 

buyiik teair yapan bir piyestir. 

· Bundan aonra batta. Pergiint bir 
~ok ehemmiyetli eserler OYQa• 

a.m. 

- Sinema? 

- Sinemada Ka~k~dar, 1$. 
tanbul aokaklan... K.a.~k~tlarda 

benim idare ettigim otomobilde
ki o feci kaza bende miithif bir 
intiba buakt1. Hili arkadattm 

Saidin bozulmut y\iziin~ bakami· 
Jorum. $imdi Batakh damm ki-
aJJu ~:viri7oruz. ,. 

Talat bey, we tlllmdelll 1111 roiD 
Sinemadan hotlamyor mu- - Atk?, 

eunu.z? - Iotan iflk oldugu zamal\ 

- Hi~ •• Hi~ bir heyecam yok. «ni~in itlk oldum!» diye iiziilii· 
Sahne tamamile hatka ••• Ve ~ok yor. Olmadtii zaman da «nedeli 
tazip... olmuyorum?» diyor •• Maamafih 

- Hayatta en ainirlendiiiniz daha iyiai hi~ olmamak .• Onu da 

fey nedir? olmiyacagtm ••• 
- $imdiki halde filim ~ 

«BataUl; damm lnz1» filmi ~~ 
uzatbg1m hiy1.lda.nm. Sonnayxn 

bunlar benim i~in ne biiyiik bir 
ainir oldu. Daima elim orada •• 

Hani bazan teker teker kopanp 
yolmak arzuaunu zor Jeuiyorum • 

Filim biter bitmez derhal kesece
gim... Sanki olduiumdan fazla 
yath goatermiyormutum gibi bu 

b1yddar beni biiabiitiin ihtiyarla· 
t1yor. 

- Durun daha bakahm. Gen9" 
ainiz ... Evlenmegi D.U1l buluyor
aunuz?. 

- Katiyen evle~emege karar 
vermit bir adam1m •• 

- Sebep?, 

- Ciinkii evleni~ !J&btwnl
yacagima kaniim. Ben bOyle dii
siiniiyorum. Oatat HiUeyitl Rah:. . 
mi bir beyanattnda 42 roman 

yazdim. Eier evlei18Q,Jdim 4 J'Ooo 

man ya.zamazdun diyor. 

Hikmet F eritlcm 

AK -~AM 
ban tarifesi 

Sahife 

1 
2 
3 • 

4-S :t 
l~ eahifelerde :t 
Son ilin aahifelerinde e. .. 

-
400 
250 
200 
.100 
60 
30 

Biray iPnJe 100 aantimden 
lala iliin verenlere haaari 
tenzilatl• tttrile latbik olanar. 

Mektep ve DetriYat. 'dogum, ni.,an, 
akit. tqek.)dir ve oliim, icra. tapu 
•• mahkeme ilanlan i~in b'umsi 

tarife tatbik lanur. 

Gazetemizde Detredilecdi 
· ilanlar i9n miiracaat yeri: 

lllncll1k kollektlf llrkatl 
:Anltara caddesi. Kahraman 

zade hu. il' el. 20094-20095 

-~D;o:gru~~~·:o;'z;·~··~--~----------~---------------------------•• .NI• 

Nazilllde hlr pamak llta1yona · a~lcltiaD• JWIUtbk.' Yukandaki 
realm iltasyoa blnaiiDI •lsterJyor. 

F akat o tarihte Wilaonun sth
hati iyice aars1lmJf ve feci sukutun 
u~urumu kenar10a gelmi,ti. Bina· 
enaleyh Balfourun aeyahati za
manmde kendine aoylenen f.eyleri 
unubnuf olabilir. Maabaza lngiliz 
ve Amerikan milletlerinin miina
aebabndaki istikamet ve dogrulu
iun mubafazaSI i~in bu hakikati 
kayde ve hataYJ diizeltmege lii
zum gordiim. Gerek ethas gerek 
devletler arasiDda iyice anla~mak 
i~in hiianii niyet sahibi olmak bir 
tart olarak li'Ztmdu. 

Vilsonun beyhude Dmidi 
Amerika reisicumhuru Wilson 

i'im harbe karar verdigi zaman 
kendisi i9in harp yapmak zaruri 
bir feY olacagma henuz kati suret
te kanaat hastl etmit degildi. Oy· 
le zannederim ki Amerika devleti 
o tiikenmez menabiile miittefik
lerin taraf10da goriinmesi her han· 
ci Amerikan aakerinin kam do
kiilmesine hacet kalmakstzm sul
hu temin etmege kifi gelecegini 
iimit etmi,tir. 

Wilsonun itikadma gore Alman
ya ile miittefikleri Wilsonun har .. 
be ginnek istedigini ogrenir og
renmez boyle hir kombinezon kar
pamda harbe devam etmege im· 
kin olmadiglm anhyacaklar ve 
harpten vazge~eceklerdi. Bunun 
~in Wilson Almanya ile miitte
fiklerinin vaziyeti iyice kavrJya
bilmeleri i~in bunlara vakit btrak· 
mak iatemi,tir. 

Wilsonun me~ezi devletlerin 
hakikati tamamile anhyabilmesi 
i!tin harp istihzarabm kasten sal
ladigmt kati surette iddia etmek 
dogru olmasa bile Amerikanm as .. 
kerlerini muharebeye haztrlamak· 
ta goaterdigi teahhurda ve asker
ler haztrlandddan sonra bunlan 
cepheye gondermekte gecikmesin-

, de bu dufiincenin de bir imil ol
duiu muhaldtakbr. Y oksa bu ge
cikmeleri ~evil ve izah etmege im
kin yoktur. 

lngiliz imparatorlugu harbi 
umumiye dahil oldugu zaman elin
de kii~iik bir mesleki ordu oldugu 
bald.e alh ay i~inde tark ve garp 
barbi sahnelerine 500,000 kiti 
aevketmi,ti. 

Harbin ilan1 zamanmda bu as
k.erler ya hi~ aJSkeri talim gor
memif, yahut iptidal bazt talim .. 
ler gormiif bulunuyordu. Hal
buki Amerika harbe girdikten an
cak alb ay sonra bir Amerikan 
fxrkas1 harp cephesinin en sakin 
bir yerinde ilk defa siperlere gir
mitti. Amerika harbe girdikten 
ancak on iki ay sonra ancak bir 
ftrkabk bir Amerikan ciiziitamt 
diismanla karttlatmtfb. 

,jngiltere harbe ittirakten son
ra bir sene i~inde cepheye 900,000 
aaker gondermif ve 170,000 kiti 
zayiat vermitti. Eier 1918 mart 
feliketi olmasaydt reisicumhur 
Wilsonun mua.zzam Amerikan or
duaunu bangi tarihte harbe so
kacagtni kimae bilemiyecekti. 
Her balde Vilaoii 1918 savatla
riM ciddi surette ittirak etmegi 
tamim ebnemifti. 

~iinkii boyle bir muharebe i~in 
heniiz kifi derecede esliha ve 
vesaitte techizat bazirlanmt~ hu
lumnuyordu. 

Velhanl Amerika gayet garip 
bir vaziyette barbi umumiye 
girmit ve bunda devam etmi,ti. 

Amerikan askerinin sillhr yok 
Franaa sahnei harbine az ol

aa ~a eonderile~ Ametikan a-Ike-

rinin tufeii bile yoktu. Bu gon
derilen asker, Rusyanm harpten 
~ekilmesi ve Fransamn bitap ol
masJ iizerine tahaddiis eden ga

yet tehlikeli vaziyet karttsmda 
harbe girmege mechur kald1g1 za
man AmerikaD aakerleri tiifekle
rini Jngiliz ve Frans1z ordusun
dan ariyet .almttlardt. Gariptir 
ki harbin sonuna kadar Ameri
kan askerind~n pek azmm ken
di sililu hulunmuf ve diger1eri si
lahlarJnl hep muttefiklerinden 
ariyet almttlardtr. 

ingilizler1e Frans1zlar Ameri
kan kuvvetlerine yalmz tufek de
gil, tayyare ve diger techizat ver
mege mecbur kalmJtlardir. Ame
rikan kuvvetlerinin silahstz bu
lunmalarm1 izah edecek ve makul 
gosterecek ortada bir sebep bul
mak miimkiin degildir. Amerika· 
ntn sanayii harp .i~in hazulan
mamlf denilemez. Ciinku Ameri
ka fabrikalan ~oktanberi miitte
fikler i~in para mukabilinde si
lah ve techizat imal ediyorlard1. 
Amerikada fara i~in bu kadar 
silih yetittiren fabrikalarm Ame
rikanm kendi orduJan i~in silih 
yetittiremedigi havsaJa almaz bir 
ittir. Amerikanm azim sanayi 
menabii miittefiklerin hesabma 
~oktanberi harp mevaddr yeti~
tirmek uzere tanzim edilmit bu
lunuyordu. 

Amerikantn eski reisicumhurla
rmdan Abraham Lincoln da sul
hii seviyordu. .$imdiye kadar hi~ 
bir mi11etin mukadderab ba~ma 
bu adam kadar insani dii,unen 
bir reis gelmemi~tir. Her hangi! 
bir ihtilifta ve meselede dahlil 
olan bir adam1 idam ettirme~'
kalbini en ziyade miikedder ede~ 
bir feydi. ~ 

Fakat bir defa harbe girmeg~~ 
mecbur kald1g1 zaman ~ampiyont-' 
lugunu deruhde eyledigi mukad.;.'1 
des davas1nm zaferini temin ede;.l 
bilecek her hangi tedabiri alma~1 
ia biitiin gayret ve dehasma sarfi~ 

ve tahsis etmi,ti. Lakin Vilsonl 
Lincoln degildi. 

Amerikamn gevtek ve gay ret•; 
siz olarak harbe girmesinden 
sarft nazar harp i~inde Ame
rika ile miittefikleri arasmda ikit: 
tarafm heyecan ve asabiyetini 
tahrik eden hadiselerin ~·kmast• ~ 
na meydan verilmi~tir. Bu ciiml~ 
den biri Amerika hiikumetinin l 
Amerikan tezgahlarmda lngilterc.i 
ve Avustralya hukumetleri hesa-

' ~ma in~a edilmekte olan gemile- ! 
re vaziyet etmesinden ne~et et·1 
mi,ti. Bu hadise ingiltere ile 1 

Amerika arasmdaki vaziyetin ne{ 
kadar kar1~1k ve nazik oldugunu 

1 
gosteren bir misaldir. 

lngiliz -Amerikan k1skanvhg1 
Alman tahtelbahirleri ingiliz I 

nak1iye gemilerini miitemadiyen ' 
battrarak azalt1yordu. lngilteredec~ 
ki insaatt bahriye tezgahlar1 hu 
zayiatm ancak bir miktarm1 tela
fi eylediginden lngiliz ticareti 
bahriyesi siiratle kii~iiluyor ve sO
niiyordu. ingiltere ticareti bahriye 
filosunu artbrmak i~in degil, belki 
eski vaziyetini muhafaza ve teli
fi edebilmek i~in Amerika in~a
alt bahriye tezgahlanna liir hayli 
gemi sipari~ etmi,ti. Halbuki in
gilterenin eski ticareti bahriye 
tefevvukunu ~ekemiyen Ameri
kadaki kuvvetli ve nafiz baz1 ma· 
hafil mezkur sipari,Jeri lngilte
renin ticareti bahriye tefevvuku
nu bir kat daha arttumak mak-
aat~a atfetmitlerdir. (Arkas1 var' 
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Abdiilhamidin hesabt '· dogru ~tkmadt 
murahhaslarin §ahst iyi kabul gOrmedi 

Berlin kongresinde Almanya 
murahhast Hohenlo'he kongrede 
ifittiklerinden, gordiiklerinden ba
ztlarmt foyle anlntmaktadu: 

(Bismarkm evine gittim. Bana 
Tiirk murahhaslarmdan hotnut
suzlugundan bahsetti; (kongre
nin muvaffaktyetsizliginden bir 
fayda elde etmek zanmnda bulu
nuyorsa devleti aliye yanhf yola 
gidiyor; yeni bir karbin neticeai 
Tiirkiye zararma devletlerin ara· 
larmda itilafmdan ibaret kala
cakttr.) 

y olunda sozleri a~tktan a~tga 

:t"i.irk murahhaslarma soyledigini 
anlath. Sonra kopeginden soz 
a~tldt. 

Prens Bismark dedi ki: 
- Kopegimin terhiyesi heniiz 

ikmal edilmemittir. Kimleri tstr· 
mak laztm gelecegini daha hilmi
yor. Bilmit olsaydt Tiirkleri tstr· 
mit olacakh! 
· Bismark Mehmet Ali pafanm 

inurahhashga tayinini nezakete 
~i.igayir addediyor. 

- Kara T eodori miisliiman 
nudtr?, 

Diye sordum! Bismark: 

- Her halde ii~ murahhasm bi
ricik mi.isli.imam Magdeburilu 
Mehmet Ali patadtr! 

Dedi. 
17 haziran a'ktam'i prens Bis

markm ziyafetinde bulundum. 
Kara Teodori ile Mehmet Ali pa

f& heniiz bana prezante edilme
mitlerdi. Bunlal"}n birincisi gen~ 
ve hilekar; ikincisi ise alollt, fa
kat az emniyet v~rir goriiniiyordu. 
• Sofrada Bikonafild ~irkin yahu

di suratile hi~ hotuma gitmiyor. 
~ovalo£ tarn saray adamt; dai· 

ina miitebessim ve miitefekkir. i 

21 haziranda bir arahk aigara 
i~igimiz e1nada Mehmet Ali pafa 
bana tekrar mubarebe olursa Is
tanbul oniinde duran Rus askeri
nin mahvolacagmt iddia etti. Ben 
de bu fikirdeyim. 

23 haziran aktami bir suarede 
bir alay deliye rasgeldim: Erme
niler beni selimlad•lar. K.aradaj
h Petrovi~ bir haydut ktyafetinde 
idi. . 

15 temmuz i~timainda $ovalof 
$1pka kurbunda bir abide tesisini 
teklif etti, nutkunu oyle heyecanla 
okudu ki leeuiiriinden bir an te
vakkufa mecbur kaldt. F akat 
Tiirk murahhast Kara Todori Rus
lartn rnaksadt bu mahalli tahkim 
etmekten Tiirkleri menetmek ol
duiunu soyledi; ~valofun kalp
lerde has1l ettiii rikkat hummau-

na bir barda.k soiuk su doktii{ 

Berlinda Osmanll murahhaslarr 
ve Bismark 

Berlin kongresine Avrupa dev
letleri batvekil ve hariciye naztr
lal'l"!ll murahbas tayin eylemi,.. 
lerdi. 

Devleti aliyece de bu meclisin 
miizakereleri ve kararlart bayat 
ve oliim meselesi hiikmiinde oldu
iu i~:n Saffet pa~anm (3 cemazi
yiilah!r 1295 - 9 zilhicce 1295): 
hem sadrtazam ve hariciye naztri 
oJmas1, hem de Ayastafanos sulli 
mukaddemah mUkalemesinde bu
lunmasJ sebel»ile Osmanh birioci 

murahhalhgma tayini icap edeflo 
ken onun yerine htristiyandan bir 
ba,murahhas gonderilmesi Abdiil· 
hamide bir siyasi ince_lik goriindii. 

Nafta naztn Kara Todori pata 
hatmurahhaa oldugu gibi yanma 
askeri ve ikinci murahhas olarak 
ta miihtedi miitiir Mehmet Ali pa
ta verildi. 

Murahhaslann tahtslart Abdiil~ 
hamidin memulii hilahna kongre· 
ce hi.isnii kabule mazhar olmadt. 
Buna Ayastafanos mukavelesini 
imzalamtf maglup devleti aliye
nin murahhast olmamn miitkiili.tt 
da ilave edilince Kara Todori 
Mehmet Ali patalarla ~iincii mu
rahhas Berlin els:isi Sadullah be
yin kongrede vaziyetleri anla,thr. 

Kongrenin ilk i~timatnda dev
leti aliyeyi yalmz Sadullah hey 
temsil etti. ~iinkii birinci ve ikin
ci murahhaslar vaktinde Berline 
yetitemem itlerd i! 

Kon&re reisi prens Bismark ilk 
aozlerinde: 

(Burada i~timatmJzdan maksat 

Ayastafanos muahedesini 1856 
abitnameaini imza etmi~ devletle
rin serbest~e miizakeresine arzet
mektir. Mesele Avrupanm son de
rece muhta~ olduiu aulhu yeni te
minat iizerine bina eylemektir). 

Demi,ti. tngiJiz ba,murahhasi 
Bikonsfilt lstanbulu Rusya silalu
nm tehdidinden kurtarmak mak· 
aadile: 

(Rusya aske.rinin Istanbul civa
rmda bulunmalanm tehlikeli gO
.riiyorum. Rus askerleri miitareke 
ile tayin olunan hath ge~tiler. Bu 
vaziyet muhatarahdtr. iki asker 
arasmda miisademe vukuundan 
korkuyorum. Ufak bir ariza veya 
tayia biiyiik felaketleri, belki is
tanbulun zapbnt inta~ edebilir. 
Boyle muhataralar mevcut iken 
kongrenin miizakerelerde bulun
masi miinasip olur mu? Her fCY• 

den evvel fU ~sele hakkmda kon
grenin dikkatini celbederim.). 

Dedi. Rus murahhaslan: 
(Askerimiz bulunduklart yer

lerden ~ekilirlerse pek biiyiik teh
likelerden korkmakta olan Istan
bul haistiyanlar1 arkalanndan ge· 
leceklerdir! lstanbulun birdenbi
re zaptt gibi bir muhatara biisbii· 
tiin bertaraf edilmittir.) 

Cevabm1 verdiler. Prens Bis- . 
mark hemen a.t1ldt: 

- Bu asker ~ekilmesi keyfiyeti 
kongrenin vazifesi haricindedir. 
Bunu ingiltere ve Rusya murah
haslan kendi aralarmda miizake
re etmelidirler. ltilaf ha!ll ede
mezlerse kongrece miiessir bir ve
aatette bulunutabilir. Lakin lngi
liz murahhastarmm Ruslartn ce
vahmt mukni addedeceklerini ve 
kongre miizakerelerini tehire se
bep obmyacaklartm zannederim. 

Diyerek bu miinakataYl kapalh. 
Devleti aliye murahhast Sadullah 
bey: 

- Rusya murahhaslannm de
digi gibi Rus askerlerinin ~ekil

mesi istanbulca bir muhataray1 

mucip olacag1 sozi.inii kabul et
mem. Umumi asayi~ tehlikede de
iildir. Osmanh askeri payitahtm 
aiikun ve asayitini muh&fazaya 

kaydir. Bilikis Rus askerinin te
hir civarmda hulunmakta devam1 
bunu ihjlal edebilir. 

Diye miibahasenin devamma 
~alatb. Bismark ise: 

- Bunun miizakeresi bittL 
Sozlerile Sadullah heyi siikuta 

mecbur etti. 
Bosna, Hersek meselesinin mU. 

zakeresinde Avu,turya batmu• 
rahhast hariciye naztrt kont An
drati: 

(Muh~rebenin mentei Hersek 
ihtilalidir. Devleti aliye bu ihtilali 
bashramadt, Civariyet hasebile 
Avusturya bundan miiteessir ve 
mutazarnr oldu. Bosna ve Herle
ge idari hir muhtariyet verilmeai 
de Avusturya i~in muhatarahdtr. 
Devleti aliye bundan sonra oralari 
salim bir idare altmda tutamtya· 
cak; ihtilalden zarar goren ahali
ye malen muavenet icrasma da 

kudreti yoktur. Oralarda hiianii 
halin teminine yanyacak bir ka
rar ittihazmt teklif ederim!) 

Demesi uzerine ingiliz ikinci 
murahhast lo!'d Salzbori Bosna ve 
Hersek eyaletlerinin Avuaturya 
tarafmdan ask~r ikamesile idaresi 
bayulr olacagm1 beyan etti. 

Bismark i~in devleti a\iye bir 
«tefviz» diyarmdan ba~c.a: fCY de
gildi. 0 da: 

- Bosna ve Hersekte dai:ni 
asayi, in husulii ancak Avusturya 
gibi miicavir bir devletin oraya el 
koymasma mevlmftur! 

Diye bu teldifi Almanya na
mma kabul eyledi. Devleti aliye 
basmurahhas1 Aleksandr pafa: . 

- Bosna, Hersekte asayitin mu
hafazasl, idarece hiisnii halin te
mini bihakkin devleti aliyeye ait
tir. thtilalin temadisine Strhistan 
ve Karadag isyanlanmn, Rusya 
muharebesinin zuhuru sebep oldu. 

Y olunda miidafaaya k1yam et
ti · amma F ransa murahhast A vus-, 
turyanm oras1n1 i.Jgaline bir Av
rupa zabttasl nazarile ba.kJlaca
gmdan, lngiliz baf1Durahhast dev
leti aliyenin zaftndan bahseyledi
ler. Preru Bismark Kara Todori 
pa~aya ~u kati ve kestirme cevab1 
verdi: 

- Kongre devleti aliyenin iste
digi yerleri elinde ipkaya ~htmak 
isin degil, ancak Avrupanm halen 
ve istikba1en asayi~ini muhafaza 
maksadile letekkiil etmittir. Bu· 
nun i~in dev\eti aliyenin bu kara
rt kabul etmesi laztm gelir. 

(Arkasi var)' 

Falk Sabri 

BAYV.A.IILA.B 
.A.LBMI 

I Boynk k1tada 280 sabife · 350 re im 

"' re!lkli Hi.vha • S metin harici tablo 

Bu mcrakh, e~lence11 k1ta b1 okudunuz mu? 

nyeti: 

Herycrde t 50 
kuru~tur. 

Ta~ra ic;ln po.c;ta 

U.creU altnmaz. 

Tevzl ve sab~ merkezi yalmz: 
AK$AM KITAPHANESI 

121, Ankara cad des!, lstanbul 
Para yerine post;a pulu da 

gondorebilirsinlz. 

7 Aiudu 1934 

•Ak~am,. rn tdebi tefrikasr: 55 
--~~~------------~----PATRON 

BDrhan Cahit 
- - lyi goriiyorsunuz Suat bey. 
Zaten bunun i~in ki medeni ka· 
nun botanmalari o kadar gu~Ie,. 
tirdigi halde gene evlenme va· 
kalan k{'.dar ayrilma ·davalari 
oluyor. Bu da gosteriyor ki bu 
neslin miihim bir ktsmmda ev, ai
le ocak aevgi:.i ve terbiyesi zaytf· 
br. 

- Dogrusunu isterseniz Lunda 
ktzlardan fazla ailelerinin giinahi 
var. Gorgiisiiz anneler ve babalar 
bugiiniin kadm hiirri~tini kavrt• 
yamtyorlar. Zannediyorlar ki ah
lak, benlik, gurur gibi ferdi mezi
yetler,pe~e ve ~artafm, harem ve 
selamhgm esi.r ettigi bayat, ~iiriik 
teylerdir. Bunlara da dudak biik
tiiler. 

Suat Rabmi bu mevzua temas 
eden bir fCY habrlamtt gibi bir 
aaniye durdu. Sonra dedi ki: 

- Baktmz g~en giin kliipte bir 
Ita~ bekar arkadat bu mesele iize
rinde konutuyorduk.Hemen hepai· 
miz ayni noktada birlettik. Bir ~ok 
ktzlar bizi korkutuyordu. Onlarda 
steak, yumutak, siikunetli bir yu
va kurma.k kabiliyeti goremiyor
duk. 

Arkadatlartmdan hemen hepsi
nin belki yanmtar di.iziine gen~ 

ktz abhaplar1 var. Bunlarla gezer, 
eglenirler ve hem k1zlardan hem 
de aile}erinden ~ok miisamaha 
g&diiklerini aoylerler. Bunlar az 
~ok tahsil gormii~, olduk~a iyi va
ziyette ~1zlar ... Fakat biitiin ar
kadatlar onlarla evlenmegi dii· 
tiinmiiyorlar. 

- Ni~in? 
- Her halde bu ktz)arda ev 

kadmt i~in aradtklan meziyetleri 
bulamtyorlar demek. Ecnehi dili 
ogrenen, giyinmesini bilen, hele 
dansetmekte rekorlar kuan gen~ 
ktzlar bizim arkadaf!lara emniyet 
vermiyorlar olacak. Benim dofiru 
bulmadtgtm fCY arkadatlann fOY· 
le sudan hahanelerle ahbap olduk~ 
Ian bu ktzlarla fazla diitiiP kalk
malandtr. Kim bilir. Belki de on
larm bu alakas1 ktzlara iimit ve
riyor. Bu iimitlerle fazla a~thyor· 
lar. Halbuki bu dokiiliip aa~1lma 
erkeklerin tiiphesini kurcahyor ..• 
lti eglenceye dokiiyorlar ... 

Halbuki Avrupada aile ktzlari
le bu kadar li.iibali olmak miim· 
kiin olmadtgml soylerler:. Orada 
bir aile ktzma bu kadar hulul et· 
menin manast onunla evlenmek 
fikrini ifade edenni~ .. 8izim arka
da~lar matallah her saat bafka bir 
ktzla eglenip g~erler. ~iiphe yok 
ki onlar bu dostluklardan f1nat 
bulduklan kadar istifade edi
yorlar. 
Ge~en giin ~apkm bir arkadatla 

ayni hahis iizerine konufUyorduk. 
Bana yeni tam~hgt giizel, zengin 
bir ktzla olan macerasmt anlah· 
yordu. Dedim ki: 

- Mademki bu kadar begeni-
yoraun, evlenaeDe. 

Giildii: 
- Nastl evlenirim, dedi. Giive

nemem ki! Bana bu kadar miisait 
da vranan ge~ k1zm bend en evvel 
veya sonra daha batkalarma da 
ayni miisamahayt gostcrmedigini, 
goalermiyecegini nereden hilirim. 
Bugiiniin bir ~ok lozlan evknecek 
erkekleri diifiindiirecek kadar 
miivazenesiz.. Olgunlatmit ktzlar 
yetit-inciye kadar iyi bir ev kadmi 
bulmak miitkiildiir. 

Arkadattma hak verdim. Her 
yere dahp ~tkan, her daveti kabul 
eden, yattntn ktyafetini btraktp 
sokak kadmt modasm1 takip eden 
se~ k1zlar1D sakip bir aile JUV~ai 

I kuracaklarindan fiiphe etmek hak~ 
ktmizdtr. Ben kendi hesabtma da: 
bu kategorideki ktzlarm ev kad, · 
m olacaklarnia manmam. 

Seviye bu hahsi merakla, (!ik
katle dinliyordu. . 

- Evet, dedi. Bir ~oklar1 hafif. 
lilde, &erbestligi aytrac t~crlar. 
Hayatm oyalay1ct, aiiri.ikteyici 
giinliik cazibelerine kapthyorlar 
ve aonra kendilerini kurtnraml· 
yorlar. Fakat bence de bunun me
suliyeti analarda, habalardad1r. 
Onlar memleketin i~timai bh· in· 
ktlap g~irdigini bilerek hareket 
etmelidirler. 

Suat Rahmi kuvvetle tastik etti: 
- Muhakkak ki mcadiyet on• 

larmdtr. Tiirkiyede biitii.~ eski aki
delere nihayet veren bir ink1lSp 
olmuttur. Her inlulap mcvcut 
i.detleri, telakkileri aaraa:-, yeni ve 
daha kuvvetli i.det ~ gorenekler 
yerletinciye kadar o devri idrak 
eden nesiller .biraz bocalar. t,te 
bugiiniin ktzlan ayni va'Ziyette .• 
Fakat onlar muhakkak tehlikeyi 
sezemezler. Onlart idare edecek 
aileleridir. Bugiiniin bir ~ok ktz· 
lart fena gorenlere kurba.n gidi
yorlar. Henii:z: teessiis etmiJ. bir ai
le imant yok. Bunun i~in aynlma. 
vakalan evlenmelerle ibir hizada 
gidiyor. Mahkemelere kadar da· 
yanan aile ge~imsizliklerinden 

Latka .geride ne yiiz k1zarhc1 va· 
kalar da ge~iyor. 
Gen~ kadm her bahiste o kadar 

lakayt goriinen Suat Rahminin bu 
meselede tela,h ve heyecanh olu· 
'fUDa hak veriyordu. 

Dedi ki: 
- Soyledikleriniz ~ok dogru 

Suat bey. Bir ktslm gen~ ktzl&.ran 
kafastnda kadmhk gururunu ko
ruyacak c~ddi hi~ bir aki::le yok. 
Akmbya kaptlml~ bir yaprak gibi 
siiziiliip gidiyorlar. Hyle gen~ kn~

lardan bah sed iyorlar ki erkek ar-. 
kada,Iarile barlarda, balolarde, 
sahahbyorlar. · 

'•te bu kadm hiirriyetinin rna• 
nas1n1 anlamamakhr. Ben firenk 
tahsili gordiim, olduk~a serbes 
bir aile hayab ge~irdim. Fakat 
uzviyet itibarile :r.aytf oldugumuz 
i~in erkeklerle her davada yan· 
yana gidemiyecegimize kaniim. 
0 Eikirdeyim ki kadm, cinsi va
zifesi itibarile erkegin hislerini 
ve arzularm1 takip etmeg.e mec· 
burdur. 

1 

Bakm ben evli bir kadm deii· 
lim. Oyle iken hayahma velev ki 
igreti tekilde baglanmtt olan 
adamm ismine hiirmet ediyorum. 
Bunu yapmtyabilirim. Fa kat te· 
lakkiler, itiyatlar, hatti. kanuninr 
kadm1 daha agtr ciiriimle itham 
ediyor. Kocasmt ve yahut a~tkmi 
aldatan kadm onun giizelligin· 
den istifade etmek istiyenleriri 
aldatttklan bir kad•n olmuyor rnu ?1 

Seviye ikinci viski bardagmda 
aon damlalan dudaklarmda ku, , 
rutarak ilave etti: 

- Bence kadmlar, bugiiniin ka•., 
dmlan ~ok bedbaht mahluklar· 
d1r. Sevseler giili.in~ olurlar, &ev .. ' 
meseler aldatsalar giinahkat: 
olurlar. Hayatta gtpta ettigim, 
balta ktskandtgtm kadmlar han· 
gileridir biliyor musunuz. ~olC 
zengin olanla.r. Fakat bu zen~i~".. ' 
ligi hir erkegin k~sesine bor~lu 
olm1ytmlar . .. Boyle hir kad tn gii.
zelligine magrur olabili: F:1kat 
ailesinden hir 'ey bulmtyan bir 
kadm ne kadar giizel olursa ol· 
sun gene satthk bir metadaq 
hatka bir fey degildir. 

~(Arkaai yar~ 
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AKDENiZDE 

TORK .AKINCILARI 
Yazan: /SKENDER FAHREDDiN Tefrika No. 138 

A-lurat bey arasua Prensesin evine ugr1yordu. Bugiin 
sa~lar1 beyaz)a§an (Mari) yi o zaman ne derin 

bir a$kla sevmi§ti .• 
Istanbul sokaklarmda hazin 

bir kar11la§ma . .l 
Murat reis bir haftad'anheri is. 

lanbulda bulunuyordu. 
Bu miid<let zarfmda iki defa 

Sultan Beyaz1dm huzunma ~~k

mif ve padit aha yapbgt i~erin he
sabmt vermifti. t 

Kaptam derya Ahmet pasanin 
yardtmile ikinoi Beyaztdm ~aza
hma ugramaktan kurtulan Murat 
bey istanbulda (Navarin kalesi 
fatihi) iinvanile tanmm1sh. - . 

Murat, halkm kendisine verdi-
gi bu iinvandan hi~ te memnun 
degildi. ~iinkii Navarin kalesinin 
zapbnda yalmz kendisi gayret 
gostermemi,ti. Bu biiyiik ve kanh 
muharebede Kemal reisle Ahmet 
ve Y akup pa~.alarm da liizmet ve 
_gayret}eri goriilmii~tii. 

istanbul halkmm Murat hak
kmda gosterdigi itimat ve tevec
ciiih digerlr rini k1skanduacak ka
dar biiyiik ve 'iimulliiydii. Murat, 
bu kiSkan~hklarm giiniin birinde 
kendi aleyhinde verecegi netice· 
_leri dii~iiniiyordu. 
. Murat reis lstanbula $eldigin
den memnun degildi. Akdenizde 
bafi bof gezen korsanlar gibi do
la~maktan zevk almifb. Eger Ah
met par.a padi~aht ikna edebilirse, 
Murat bey gene Akdenize ~lka

cak ve (Bogaz gozciisii) s1fatile 
Adalarda dolatacakh. 

:(. ¥- :(. 

Murat bir giin Beyaz1t meyda
nmdan ge~erken, yamnda iki u'a
gm yavat yava' yiiriidiigii hir ara
baya rasladt. 

Bu Ufaklarm ikisi de Rumdu. 
Murat yoluna devam ediyordu .• 
l~inde yiizii ve basi ortiilii bir . 

kadm batt goriinen araba biraz 
ileride dur..mu~.tu. 

Murat arkasmdan bir ses i,itti: 
- Biraz durur musunuz, Murat 

bey? 
. u,aklardan biri rumca olarak 
fU aozleri de ilave etmitti: 

- Prenses sizinle goriitmek is
tiyor! 

Murat reis birdenbire sasala-. . . 
m1~b .. Kendisile goriitmek istiyen 
prenses kimd i? 
· Geriye dondii .• 

Bacaklart hiribirine dolanmt~

b .. Yiiriiyemiyordu. Kiminle kar
~datacagmt bilmedigi ha'Ide kalbi 
kopacak gibi ~arptyordu. 

Arabamn oniinde durdu .• 
Murat bey uzun senelerdenberi 

maceraa1z ya,Iyan bir adamd1. 
Gen~liginde yaphklarmt hahrla· 
mak bile istemiyordu. Maziye ve 
ge~mi' hattralal'a karfi ~oktan 
arkasm1 ~evirmi,ti. 
· Arabadan uzanan bu kadm hie; 
tiiphe yok ki Muradm eski sevgi
lilerinden biri id i. 
. Me~hul l~adm ha,mdaki ince 

ortiiyii kalt{udt .. Ve yiiziinii a~tt: 
- - Beni tamyamadm mt, Mu .. 
rat bey? 

Murat evveli bu sesi tamdt .• 
Sonra dikke.tle kadmm yiiziine 
bakb: 

- Aradan ge~en seneler sizi ne 
kadar degi,tirmif, prenses Mari?! 

u,aklar biraz geriye ~ekilmi,
lerdi. 

Murat bey prens (Dimitriyoa) 
un ktzmt gozlerinden tanimlfb. 

Prenses Mari: 
- Sa~lar1m ~ok ~abuk beyaz· 

lath. Yiiziim degi,ti.. Yaktinden 
evvel ihtiyarlamifJ.D1, degil mi 
Murat bey?, - - \ 

Diyerek i~ini c;ekti •• 
Prensesin yiizii giiliiyordu.. Fa

kat, eski gi.i.zelliginden eser yoktu. 
- F atih Sultan Mehmetle {Mo

ra) seferinden hirlikte donerken, 
ge~irdigimiz o mesut giinleri hi~ 
bir zaman unutmad1m, Murat bey! 

Ve Muradm heniiz c;okmemif iri 
viicudundaki dirilige biraz g1pta, 
biraz da takdirle bakarak: 

- Siz hala gen~siniz! dedi - ls
tanbula yeni geldiniz, degil mi? 

Murat miitevazi bir dost edasi
le bafiDI sallad1: 

- Utifat ediyorsunuz! Uzun 
y11lardanberi dalgalann koynun
da ya~1yan bir adamm ~abuk ihti
yarlamamasma ben de si,zin gibi 
~a,lyorum! .istanbul a gel eli heniiz 
bi~ hafta oldu. Siz nastlsmtz? 

- Ben batbam oldiikten sonra 
(Limni) den istanhula gelmis.tim. . 
T eyzemin evinde oturuyorum. 
Aradan g~en bu uzun y1llar i~in
de, ta~larm bile tahammiil edemi
yecegi ne biiyiik tzhrap ve fela
ketler gordiim, Murat bey! 

Prenses, Muradm ciddiyetini 
goriince: 

- Sizin gihi bir eski dosta ras
ladtgtma o kadar c;ok sevindim 
ki... Y olunuz dii~erse bir aoguk 
fer bet ic;mek iizere evimize ugrar 
miSIDlZ? 

- Nerede oturuyorsunuz? 
- Hali~te.. Cibali sahilinde. 

K1rmtzt boyh bir ko'k. 
- Gelirim... Hergiin evde mi

siniz? 
- Ayda bir defa bile sokaga 

~1kmryorum. Bugiin Bahkhnm zi
yaret giiniidiir. Babamm istiraha
ti i~in Panaiyada dua etmege 
~idiyorum. 

Murat reis prensesi biirmet ve 
nezaketle selamladi •• 

Ayr1ldtlar. 
:(. ¥- ~ 

lkinci Beyaztdt, biiyiik bir do
nanma ile Venedik ktytlanna git
mek istiyen Kemal ve Murat reis
lerin fikirlerini tasvibe tesvik edi-, 
yorlard1. Ktt mevsimi ge~ince do
naomamn Akdenizde biiyiik bir 
akm yapmas.t hemen hemen takar
riir etmi~ gibiydi. 

lstanbul'da t.iddetli bir Ius vard1. . . 
Te,rinisani aonunda ha,hyan kar 
aylardanberi yerden kalkm~mifb. 

Murat bu miidet zarfmda 
prenses Mariyi bir ka~ de
fa evinde ziyaret etmisti. Pren-, 
ses Mari ~ok giizel kitara ~ahyor
du. Bilhassa Muradm ho,Iandigt 
Rumeli havalanm biiyiik bir mu· 
vaffaktyetle ve Muradln hemen 
her geli,inde tekrarbyordu. 

Murat, Fatihle Moradan doner
ken, bir kale oniinde kolundan ya
ralanan prensesi o vakit ne derin 
bir a,kla sevdigini habrlaml&tt. 

Eski habralara y\i.ziinii ~evir
mek istemiyen Murat hey, kitara
nm hazin nagmelerile mazinin gii
zel giinlerini habrlamaga ba~Ja
mtfb .• 0 vakit ne faa), ne ate,li 
bir gen~ti. Harpte F atihin arka
smda dururken bile, prenses Ma
riye gozlerile ve ellerile ilin1 atk 

AK$XM 
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Istanbul: 18,30 plak ~ri}'lah, 19 
Mesut Cemil bey tarafmdan ~ocuklara 
masal, 19,30 Tiirk mnsiki ne~riyah: 
(Stiidyo sa:z heyeti ve Rifat bey Bel~ 
m.a, Mehlika hantmlar), 21,20 ajans 
ve borsa haberleri, 21,30 radyo orkes~ 
tmst tarafmdan kar~nk program. 

Biilcref (364 m.) - 19,05 kans1k 
haberler, 20,40 plak, 2 1, 15 radyo ~r~ 
kestrasJ, 22,30 senfonik kon13er, 23 
haberler, 23,30 plak. 

Varpova (1414 m.) - 21,25 siirler 
ve saire, 25,35 haberler, 21,55 · Bay
rattan naklen Vagnerin (Siegfried) 
isimli operas1, 22,40 dans plaklari. 

Prag (470 m.) - 21,05 taganni 
· (plak ile Meksilca ~arktlan}, 22 ba
berler, 22,05 orkestra konseri, 23,15 
plak. · 

Budape,te (550,5 m.) - 20,30 ne
{leli miisahabe, 21 musiki merasimi, 
23 haberler, 23,40 halk sarktlan. 

Viyana (507 m.) - i0.55 radyo 
orkestrast, 21.40 ne~eli ~ozler, 21 , 15 
hafif musiki, 22, \ 5 memleket haberleri, 
22,35 od~ musikisi, 23, I 5 dans plak
lan, 23,50 haberl er, 24,50 d ans mu~ 
sikisi, 1 Ku artet takmu. 

8 Agustos ~ar~amba 
istanbul : 18,30 franslZca ders 19 

monolog : !?ehir tiyatrosu artis~lerin
den Muammer bey, 19,30 Turk musiki 
n e~riyatl: Ekrem, Ru~en, Cevdet, Mus
tafa beyler ve Vecihe, Semiha hamm
lar), 21,20 aj ans ve borsa haberleri, 
2 I, 30 stiidyo tango ve caz orkestrast. 

BiikreJ (364.5 m.) - 19 rasatha
ne raporu, 19,05 radyo orkestrasJ, 
20,15 radyo orkestrast, 22 t aganni, 
(madam Aida H elta), 22,30 trio 
konser, 23 haberler, 2 3, 30 kahvehane 
konseri. 

V ar~ova ( 14 1 4 m.) - 21, 12 h afif 
orkestra musikisi, 21,50 haberler ve 
saire, 22, 1 2 Polonez musikisi, 2 3, 1 5 
dans plaklan. 

Prag ( 470,2 m.) - 18,50 Popiiler 
lllarktlar, 19, 15 plak, 19,20 almanca 
ne~riyat, 20, 1 0 plak, 20,15 iktisadi 
ne~rjyat, 20,30 (:iter ~C~letile solo kon
seri ve taganni, 21 orkestra konseri, 22 
haberler, 22,40 (:iter ki.iartet konseri, 
23 haberler, 23,15 armonik konseri. 

Budape.,te (550,5 m.) - 20 keman 
konseri, 21, 15 «Fledermaun opereti, 
22, I 0 haberler, 23,25' rasathane rapo
ru, 23,30 ~igan musikisi. 

Viyana (506,8 m.) - 21 ,25 orkes
tra konseri, 23 h ando rniizik a, 23,30 
hab erler, 2 3,50 konser, 24 , ) 0 Esperan~ 
toea, 24,40 plak konseri. 

CUzamm tedavisi ~areleri 
Lizbon 5 (A.A.) - Gazeteler, 

Porto bp fakiiltesi asistanlarm
dan Dr. Villasboas ile Dr. Bastos 
Viegasm bali haztrda Saint -
Jacpueta inikat etmekte bulunan 
ulumun terakkisi ismindeki ls
·panyol cemiyetinin kongresinde 
ciizam1n metilen mavisi ile teda
visinde iyi neticeler elde etmi' 
olduklarma dair enteresan teb1i
gatta bulunmu~ olduklarmt yazt
yorlar. 

6raf zeplinin seyahati 
Valence 6 (A. A.)- Cenubi 

Amerikaya dogru mutat seferine 
~tkmr§ olan Graf zeplin Valence 
Uzerinden u~mu~tur.! 

AK~AM 
Abone Ucratleri 

Tiirldye . 
SENELfK 1400 kunat 2700 1mru, 
8 A YUK 750 » 1450 » 
3 AYUK 400 • 800 • 
t A YLlK 150 » 

Posta ittihadma dahil olmayan 
ccnebi memleketl~r: Seneligi 
3600, a.lt1 ayltgt 1900, OQ 

ayll(p. 1000 kuru~tur. 

Adres tebdili i~in yirmi be~ 
kuru~luk pul gemdermek Iil.ztmdlr. 

RE>l>iDlahtr: 26 - Ruz1h1Z1r : 94 
f . Jmaak GOn~ CIAie lkinti AkpuJ Yat111 
E 7,44 9,43 S,OO 8,S4 12 1,46 

\ '•· 3,0S S,02 12,20 16,13 19120 21,04 

l darehanc: Bab1<1ii civan 

ettigini diitiindiik~e, bu ~Jlgmhk
larma fimdi kendi de hayret edi
yordu. 

Bugiin sa~lart vaktinden c;ok 
evvel beyazla,an Mariyi o zaman 
ne derin bir atkla sevmi~.ti. 

.{Arkaaa var >: 
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Nurhayat dul kalah iki sene ol
muttu. <1mer Lutfi nihayet kara
rtnt verdi. Gen~ kadmt gordiigii 
dakikadanheri aevmi,ti. ilk gor
mesi de Hasan ~vki ile evlendi
gi zamandt. Hasan ~evki onun 
pek eski dostu idi. Aralarmdaki 
~ocukluk hatrrast, ayni zamanda 
gene; kadmtn telkin ettigi bur
met bissi Omer Lutfiyi iimitsiz 
bir afk i~inde siikUta mecbur et
mitti. 

Sonra, yedi senelik bir aile ha
yabm miiteakip, Hasan ~evki bir 
otomobil kazasmda vefat edince, 
Omer Lutfi eski bir dost s1fatile 
gene; kadmt gormekte devam et
mif, onu teselliye ~ah,mlfh. 

F akat arbk kalbini ona a~mak 
zamam geldigine hiikmediyordu. 
Kendi halini diisiindii. Kafi de-, 
recede zengindi. Ya~1 ktrkt g~
memitti. Nurhayat otuz yedi ya
finda idi. Bu tetkik neticesinde 
kararJni verdi. 

Nurhayat Omer Lutfinin ~&ozle
rini i~idince gozleri hafifc;e kJr
pt~ti. 0 bitirdigi vakil, sakin bir 
sesle cevabmt verdi: 

- Size te~ekkiir ederim, haki
katen, ~ok te~ekkiir ederim, Lutfi 
bey. Sizin gibi bir adam tarafm
dan, tasvir ettiginiz ~ekilde se
vilmek bir kadm i~in cidden ifti
har edilecek bir talih eseridir. Fa
kat ... Kahil degil. Evlenecek mi
yim, evlenmiyecek miyim, beniiz 
kendi kendime bir karar vermif 
degilim. Kalbimi tamamile anh
yabilmek i~in bir miiddet daha 
diitiinmege mecburum. Her hal
de, teklifinizden dolay1 size son 
derece miite,ekkirim. teklifinizi 
kabul edememekle beraber, iimit 
ederim ki gene her zamanki gibi 
beni ziyaretinizden mahrum b•
rakmazsintZ. 

Orner Lutfi, bir an i!rinde gen~ 
kadmtn izdiva~ hayabnt hattrla
di. Yedi senelik evlilik hayah pek 
nefe i~inde ge~mi' sayilamazdJ. 
Hasan ~evki gibi bir adamla ya
,amak onda aile hayab haklunda 
iyi bir habra btrakamazdJ. 

Fakat gen~ kadmm ret cevaba 
vermesinin hikmeti bu degildi. 
Nurhayat, dort senedenberi, yani 
kocasmm vefatmdan iki sene ev
velindenberi Ali Nuri beyin met
resi idi. Biitiin ~i,Ii hammlarmt 
~ileden ~tkaran giizel Ali beyin 
metresi. 

Ali bey de Nurhayah seviyor
du. Daha dogrusu, ilk giinlerde 
Nurhayatt · hir ~rlgm gibi sevmi,. 
ti. Sonunda yava' yava~, a,kt 
azalmtf, nihayet bir itiyat tekli
ni almiflJ. 

ltte annesi Ali beyi evlendir
mek i~in bu dakikayr bekliyordu. 
Zengin bir tatrah k1z bulmuf, 
onu goziine koymuftU. Miinasip 
vaktin geldigini hissedince oglu
na bu ktzla evlenmeyi teklif etti. 
Ali bey bor~larmt ve yafmt dii
'iindii. Arbk o da kukma yakla
fiyordu. Teklif edilen kxz da ~ok 
zengindi. Bu onun karan iizerin
de biiyiik bir rol oynad1. 

Ali beyin evlenmesi, timer Lut
fir in izdiva~ tekli.finin reddin
den tam alh ay sonra vukua geli
yordu. Hayabnt, saadetini, 
bu aska vermis olan Nurhayat 
i~in Ali beyin ~vlenmesi miihlik 
bir darbe te~kil etti. 

Eve kapand1. Hi~ kimse He gO
riitmez oldu. Hasta diye bir la
ktrdi ~1kard1. Filhakika, hasta idi. 
.$iddetli bir manevi hastabgm 
pen~esinde idi. Bu ODU oliime sii
riikliyebilirdi. 

<1mer Lutfi bey, sadtk bir dost 
stfatile, gene; kadxn1 yalmz btrak"'

1 

mad1. Nurhayatm kap1s1 onun 
i~in de kapah kalmakla beraber, · 
her giin gidiyor, s1hhatini soru• 1 

I 

yor ve her giin gen~ kadma bil' 
demet ~i~ek gonderiyord~. Bir 
hastay1 memnun etmek i~in ~i

~eklerin biiyiik tesiri olduguna' 
kanidi. 

Bir ka~ ay boyle ge~ti. En ebe-
1 

di a~klar bile bir taraftan g1da 
almazlarsa bir ka~ ay sonra, mut<# 
laka sonmege mahkum olduklar1 
i~in, Nurhayat ta iyile,mege baf• 
ladr. Nihayet, bir giin geldi ki 
Orner Lutfi hey, kendisi i~in bir 
saadet mahedi olan aparhmamn: 
kaptsmdan i~eri girmek miisaa-
desini ald1. 1 

Nurhayat, salonun yan karan- · 
hgt i~inde, koyu ve bol esvab1 ile 
ona daha r:ar!n ve nahif goriindii. 

i:>mer Lutfi bey hastahgm gen~ 
kadml adeta ~effaf bir hale ge-
tirmi~ oldugunu diitiiniiyordu 

1 

Orner Lutfi bey ziyarete ak~am 
iizeri gitmi,ti. Mcvsim sonbahar
dt. Alqamm golgeleri salonun i~i
ne dolmaga ba~lamt~b. 

Aralarma siikut ~okmii~tii. 
Hahralarla titrek bir siikut. 

Bu siikUtu Nurhayat ihlal etti. 
Yava~ yavaf soyluyordu. Sesi, ih
timal ki hr~ktrtktan dolay1, daha 
SJcak, daha derin bir hale gel-
mitti. 

- Size bir ~ey soylemek isti
yorum, Lutfi bey. Soyliyecekle
rim bilmem sizi memnun edecek 
mi? 

Hmer Lutfinin yiiregi hopladi. · 
Cevap vermedi. ihtimal ki anla-
m1fl1. Pencerenin i~ine kartl 
kartrya oturmu,lardJ. Gencr kadm 
muhatabma dogru egilerek: 

- Habrhyor musunuz, dedi, 
bir ka~ ay evvel bana bir fey 
soylemittinjz? 

Omer Lutfi, basile tasdik isa• . . 
reti yapb. 

- Ben sozlerimi geri ahyo
rum. Ne dersiniz? 

Orner Lutfinin saadet tebessii· 
mile parhyan yiizii gen~ kadma 
dogru kalktt. 

- Diinyanm en mesut adami 
olurum, dedi ve elini ciddi bir ta· 
VIrla gen~ kadma uzattt. Gen~ 
kadm biraz beklemesini i,aret 
ederek elini ~ekti. En zor daki
ka hulul etmitti. Fakat Nurhayat 
cesur ve namuslu bir kadmdJ. 
Orner Lutfiye karfz samimi dav
ranmaga azmetmi,ti. Onun karl· 
s1 olmadan evvel her 'eyi kendi
sine itiraf etmek istiy.>rdu. Bir 
miiddet siilrut etti. Sonra hatJnt 
kaldtrdt. 

Evvela soyliyeceklerimi 
dinleyiniz, Lutfi bey. Size bir iti· 
rafta bulunacag1m. Bu benim 
ic;in oldugu kadar sizin i~in cle 
elim bir feY te,kil edecektir. Bu
nu dinledikten sonra hala beni 
almak isteyip istemediginizi soy· 

lersiniz. , 
- ~iipbesiz ki iatiyecegim. Ba

na hi~ bir itirafta bulunmamza 
hacet yoktur. Maziniz size ail bir. 
seydir. . 
Gen~ kadm karststndaki erke-' . 

ge sabit bir nazarla bakh. Acaba 
biliyor muydu, bilmiyor muydu? 
Bunu anlamak istiyordu ve emin 
oldu ki biliyordu. 

Nurhayat timer Lutfiye dogru 
elini uzath. ~u iki keJime kalbi· 
nin derinliklerinden f1~kJrd1: 

.Tetekkiir ederim. 
Hikayecl 
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Hi!aliahmer hastabaktcl hemfireler 
mektebi mi1durliigiinden : 

Gen~ kazlaramu:a ~erefli, emniyetli bir istikbal hazarltyan mektebi· 
mize talebe kayit ve kabul muamelesine batlanm11br. 

Kabul ~artlara: 
1 - Turkiye cumhuriyeti tebaasmdan olmak. 
2 - Y a§a (18) den a§agt (30) dan yukar1 olmamak. 
3 - Orta tahsili ikmal etmi~ olmak. 
4 - Evli olmamak (evvelce evlenmi§ ve aynlm11 ise ~ocuga bu-

lunmamak). . 
5 - Mektebi terkettigi veyahut be§ senelik mecburi hizmeti akmat 

etmeden evvel meslegi terkettigi veya ~tkaraldaga takdirde mektep mas• 
rafam odeyecegine dair noterden musaddak bir kefaletname vermek. 

6 - Sahhati tam olmak ve boyu (1,52) den a;raga olmamak. (Tabbi 
muayene mektepte yaptlacakbr.) 

Mektep Hililiahmer cemiyetinin malt olup tahsil mliddeti iki sene 
alh aydar. Talebelerin iskin, ia§e, ilbas ve tedrisab tamamen Hililiah· 
mer cemiyetl tarafmdan temin edildigi gibi ayltk cephar~hg1 da verilir. 

Mektebe girmek istiyenlerin 15 eylul 1934 tarihine kadar cuma· 
dan maada hergiin, lstanbulda Aksarayda Haseki caddesiude mek· 
tep idaresine mUracaatlan ilan olunur. (1548) 

Ankara Miistakil Jandarma Taburu 
Kumandanl1g.ndan: 

Taburun bir senelik erzak ihtiyac1 i~in atagtda cins ve miktari 
yaztlt 23 kalem erzak kapab zarf usulile aatln abnacak ~e kapah 
zarf miinakasas1 27-8-934 pazartesi giinii saat 15 te yaptlacakhr. 
~alipler !eraiti anlamak iizere her giin miinakasaya if!irak i~iQ 
mezkur giiniin muayyen saatinde Ankarada miistakil ~abur ku-
rnandanhk karargiluna miiracaatlara. c4487~o: 

Erzakan miktari Cinai 
Kilo Kilo 

Azami 1\sgari 
110,000 100,000 Ekmeli 

1,000 700 Zeytin yagi 
11,000 10,000 Stgtr eti 
6,000 4,500 Bulgur 
4,000 3,600 Pirin~ 
2, 700 2,500 Sade yagi 
2,500 2,300 Tuz 
3,200 3,000 Sogan 

~ 1,700 1,500 Sa1bun 
135,000 125,000 Odun 

2,300 2,000 Nohut 
10,000 8,000 Kuru fasuly& 
8,000 6,500 Patates 

600 400 Mercimeli 
2,500 
1,700 

300 
13,000 

9,000 
9,000 

150 
28 

1,100 

2,400 T oz teker 
1,500 Siyah kuru iiziim 

150 Tarhana 
12,000 Arpa 

7,000 Un 
j,OOO Samaii 

100 Hayvali tuza 
25 Cay 

1,000 Gaz 

Galatada eski giimriik caddesinde 4 numarala hanede mukim 
iken halen ikametgaba me~hul bulunan Hayik, Herant ve Mehmet 
Ali efendilere. 

Istanbul3 iincii icra memurlugundan: 
Emniyet sandagana (11500) liraya birinci derecede lpotek lrae eltl• 

giniz Be;riktafta Y eni mahallede posta ve lhlamar aokagmda eakl 
alb defa miikerrer 10 ve 12, 27 yenl 13, 15, 17, 19 numarab 
maabab~e ve mUJtemilit bir konaiJn (10970) lira (34) kuru1un 
28 T. sani 934 taribinden itibaren % 9 faiz %3 komisyoo bilcUmle 
masraf ve iicreti vekiletle birlikte temini tahaili i~i..o lpotekiD 
paraya ~evrilmesi yolile Emniyet SandaiJnm ita ettiji 21 K. sani 934 
taribli takip talebi Uzerine adresinize sraoderilen Cideme emrint 
miiba§iri tarafandan verilen metruhattan mezk<ir adreate olmad•I'•DII 
anla§alarak ilinen tebligat ifas10a karar verilmfttir. Tarihi lllndan 

itibaren ktrk bet giin zamnda yukarlda yuala bor~ ve masraflan daire
mizin 934/98 numarab dosyasma odemeniz lizamchr. Borc:ao tama· 
mma veya b!r kasmma veyahut alacaldantn takibat icraaa bakkaada 
bir itirazmaz varsa yine bu mDdddet i~ind~ yaZI lie veya 1ifaheD 

bildirmeniz laZimdar. Kark bet gUn zarhnda bor~ Cidenmez veya ltiraa 
olunmazsa ipotekli gayrimenkulnn sablacaga adem• emrlnin teblitl 
rnakamana kaim olmak lizere ilia olunur. (4468) 

•• 
Uskiidar Krz San' at Mektebi 

Mlidi1rli1giJnden: 
1 - Mektebin ibtiyae1 olan 52 ton kok komflrG aleni mllzayede 

ve miinakasaya konulmaqtur. 
2 - 18 Agustos 934 taribine miisadif cumarteai gUnU at 14,5 ta 

ihale yapalacaktu. ~artoameyi gormek nzere pazartesi, pertembe 
gunleri mektebe ve milnakaaaya ittirak i~in tayin edileD gUn ve 
saatte Fmdtkhda Yuksek Mektepler muhasebeainde miitetekldl 
komisyona miiracaatlan. (4371) 

Tahlisiye umum miidiirliigiinden: 
Zonguldakta ke§if bedeli 22778lira 61 kurllfl&n ibaret yapdacak 

Tahlisiye binasa in§aata, kapab aarf usullle mfinakaaaya konulmu~tur. 
18 agustos 934 tarihine miisadif cumarteal gunll aaat 14 te ihalul 
icra kahnacagmdan taliplerin bu baptakJ proje ve ke§if cetvellerile 
1artnameleri gormek uzere Galatada c;inili nhbm hanmdakl idarei 
merkeziyeye milracaatlan. (4084) 

·, 

AK~AM 

YENI NE$RIYAT. 

Kadro 
(Kadro) mecmuasmm 81 lnci say1s1 

<(lktl . ~u ! ay1da, !~ kanunu, ve sayi 
ktymetleri hakkmda ~evket Sllreyya. 
beyln bir etndn lie; pamuk ziraatt hak· 
kmda Yedat Nedim beyin, · gumu~ me· 
selesi hakkmda da Ismail HUsrev beyin 
birer ettltleri vardtr. M. ~evkl beyin 
bu sayula sanay1 kurulu~unda. aleman 
meselesini tetkik etmektedir. 

Mimar 
Bu mecmuamn 42 incl sa y1s1 mem· 

leketimlzde in~a edilmi~ blnalann plan· 
lan ve foto~rafderi ile bir ~ok meslekt 
yaztlan ihtiva. ederek Qikm1~t1r. 

Holivut 
Holivut'un S aJ;tustos nushast en son 

galen artist res imleri ve <(Ok zengin bk 
mnndereca.t ile inti~ar etmi~tir. 

, Muhaslp aran1yor ~ 
Ta~ra ictin fransiZca bilen To.rk 

vatanda~1 ~ir muhasib& ihtiyaQ 
vardll'. Talip olanlann lstedlklerl 

mall{! mikdanru bildiren mektupla.· 
nm !stanbul 176 No 11 posta kutusu 

adresine (M. B.) rumuzile 

gOndermelerf. • (1694) tl 
--- Dr. iHSAN SAMi 

TIFO ve PARATIFO A$151 
Tifo ve Para.tifo hastahklanna tutu!· 
mamak ictin tesiri <(Ok kat'i muafi· 
yeti pek emin bir a{lldtr. Her 
eczane ve Ecza depolarmda bulunur. 

Kad1kOy icra dalresinden: 
Bir borcun temini lstifas1 ztmmnda 

mabcuz olup satllarak paraya c;evrll· 
meal mukarrer bulunan muhtelif cins 
ev e~yas1 U /8/984: Sail saat H den 
16 ya ka.dar Kadlkoy pazar mahallinde 
actlk arttrrma ile sat1lacagmdan o/o do 
lkl buQuk resml dellalJye mll~terisine 
ait olmak tlzere taliplerin mezktlr gtln 
flaa.tte mahallinde bulunacak memura 
mQra.caat eylemelerl ilAn olunur. 

Istanbul 4 nncn icra dalresinden; Hn· 
seyin Safi beyden alaeakl1 ve elyevm 
ikametgAhlan me~hul Karol ve Ali efen· 
diltrt :Mustafa Sttk1 efenclinln HtlseyiD 
San beylt Nairne hammdald alacaRt 
olan mebali~in temini istlfa&l ztmnuuia 
bor<;lulann uhdestnde bulunan Aksaray· 
da OruQgazi mahallesinin Qmgrakll boa
tan sokak eski 26 yent 68/1 numar&h 
arsanm alt1da ikl blsaest 8/9/984.: tarl• 
hinde lst. ' nncn lcra daireslnde satl· 
lacak ve mezkO.r ild hlsseye isabet 
eden muhammen k1ymetinin ytlzde yet
miQ be~l olan 4:66 liray1 buldu~u tak· 
dirde ihalesi aksl takdlrde ( 16 ) glln 
temdiden 28/9/984: tarihinde en ziyade 
art1rana ihalest yap1lacagt. tebllt maka· 
rruna kalm olmak Uzere 984:-4-76 No. tle 
ilAn olunur. 

Zayl - ~1,11 askerlik ~ubesinden al· 
dtgJ.m terbis tezkeremi zayi eyledigim· 
den yenls1n1 QikaracaiJ,m. Esk:islnin 
hQkmn yoktur. ~lle Qavuf mahaUesindt 

Mustafa oglu Mehmet 

lat. ' nnctl lcra memurlutundan: 
Temamma 1868 lira klymet takdir 

olunan Aksarayda Oru~gazi mahallesl· 
nin Qmg1rakll bostao sokagmda eskl 2o 
ye.ol 68·1 No 11 834 metre terbiinde 
1~1nde birl kapattlmt~ ikl kuyulu arsa• 
nm temamma 6 hisse itibarile lk:l hll· 
sesi aQtk artlrmaya konulmu~ olup 
20/8/984 taribinde ~artnamesl divanha· 
neye tallk edilerek 8/9/984: tarlhine 
mnsadif cumartest gQntl saat U den 
16 ya kadar 1st. 4 tlncn lcra dalreslnde 
sattlacaktlr. Artumaya i~tlrak tc;in his· 
seye isabet eden muhammen k1ymetinln 
ytlzde yedi buouk nisbetJnde pey akoesi 
ahwr mtlterakim vorgt belediye valuf 
tcaresJ mn,terlye a ittir. Artlrma bedell 
hlsseye isabet eden muhammen klyme· 
tlnin ynzde yetml~ be~ini buldugu 
taktlrde ihalesl yapllacaktlr. Ake1 
hal<!e en son artlranm teahhtldtl 
bald ka.lmak nzere artrrma ( 16 ) glln 
daha temdit edilerek 28/9/934 tarihine 
musadit paza.z gtlntl ayru eaatte mezkftr 
iki hlsseyi en ziyade artuamn Ozerinde 
b1raklla.caktlr. 2004 No.lu kanununun 
126 nc1 maddesine t evfikan ipotek sa· 
bibl alacakhlar He diger alAkadarla.nn ve 
istihkak sahiplerinin dahl gayri menkul 
tlzerindeki hakla.r1m ve hususile faiz ve 
masrafa dail olan iddialann evr&ka 
mnsbltelerile 20 gnn ictinde icra daire
sine bildirilmesi IAz1mdlr aksi hiUde 
baklan tapu eic1ller11e sabit olmadlkQa 
satlt bedelinln payla~masmdan baric; 
kahrlar alAkadarlan n i~bu maddel ka· 
nunlye ahk§.mma gOre hareket etmeleri 
ve daha fazla malumat isteyenlerin 
984· 4- i7 dosya numara.sile memuriye
timlze mtlracaatlan ilan olunur • . 

Dr. Mehmet tzzet 
1!111raz• dahlllye ve aariye 

mutahasa••• 
MuayEileb&ne: ~alotlu Nuruosmaniye 

Caddesl No. 17 Baha Bey Apartunam 
Cumadan mada hergnn 18·17 hastalaruu 
kabul eder. Telefan: 23925 

7 Agust_as 1934 

Ankara Yiikselt Ziraat 
enstitiisii rektOrliigiinden: 

1 : Bu sene Ynksek Ziraat Enstitiisiinlin Bayter, Ziraat ve Or
man Fakiiltelerine meccani leyli ve iicretli leyli ve nihari erkek ve 
kaz talebe ahnacakbr. Kayd ve kabul ~artlarc a~agada yaZihdar: 

a : TUrk tab'asmdan olmak ( Ecnebiler hususi talimatnamesino 
rore kabul edilir ). 

b : Lise bakaloryas1m vermi~ buluomak. 
c : Leyli olacak talebenin ya~a 17 den a~ag• 25 den yukan 

olmamak. 
d : Mesleklerinin icap ettirdigi beden kabiliyeti ve saglamhklan 

bakk1nda tam te§ekkiilii bastanelerden s&hhat raporu getirmek ve a11 
tahadetnamesi vermek. 

e : Belediye veya polis merkezlerinden btisniihal mazbataSJ 
getirmek. 

2 : EnstitUye girmek isteyenler yukaradaki vesikalarla birlikte 6 
k1t'a fotoj-rafa bir istida ile dojruca Ankarada YUksek Ziraat 
enstitfisii rektorlogllne gondermelidirler. 

3 : MUracaat zamana T emmuzun onuncu gilniinden EylUlllo 
aonuncu gunUne kadardar. 

4 : Evrak1 tam olmayanlar Enstitfiye kabul edilmezler. Miiesseae 
kaYJt ve kabul edilen talebeyi iki ay zarftoda tekrar muayene 
ettirir, kabiliyeti bedeniyeyi haiz olmayanlarm kayda silinir. 

5 : Leyli meccani talebeden staj veya tahsil devresi i~in de staj101 
Yeya fakUitesioi barakanlardan veya cezaen ~kanlaolardan hiiku· 
met~e yaptlan masrafa adeyeceklerini daire enstitliniin verecegl 
oUmuneye gore noterlikten musaddak kefaletname vereceklerdir. 

6 : Vaktiode tam evralda mUracaat etmi~ler arasmdan kabul 
edilecek talebe diploma derecesine ve miiracaat tarihlerine gore 
tefrik edile~ektir. 

7 : Ziraat. Baytar, Orman fakUltelerine ahoacak talebeler, Tabil 
llimler fakiiltesiniu 1, 2, 3 Uncn 1omestrelerinde mevcut dersleri de 
takibe mcburdurlar. 

8 : Ziraat fakiiltesine ahnacak talebe Ankarada Gazi Ormao 
~lftliginde on ay staj goreceklerdir. 

Talebeye bu staj mUddetince yemek ve elbise masraflar1 kar§thiJ 
olarak 30 lira aybk verilir. Harcerab verilmez. 

9 : Ocretli leyli talebenin iicreti ii~ taksitte odenmek Uzere 275 
llradar. 

10 : Ocretli leyli talebe tercih olunur. Kabul tartlararu baiz olao 
ulhari talebe l~in miktar tabdit edilmemittir. (3704) 

Ankara Naf1a 
Ba§ Miihendisliginden : 
Birln~l madde - Bedeli ke~fi • 46312, lira ve " 98, kuruttan 

ibaret olan Ankara latasyon etyaya Ticariye Anbar1 yollarmtn 
parke kalduam io§aata mukavelename tarihioden itibaren 150 giin 
aarhnda lkmal edilmek Uzere ve kapala zarf ile 2/8/934 tarihinden 
25/8/934 tarihine kadar " 23 " srUn miiddetle mnnakasaya konul• 
muttur. 

lkinc:i Madde - Miinakasaya iktidara fenoi ve itibarJ malilerini 
Iabat edenler kabul olunur. Bunun i~in mDnakasaya dahil olmak 
lateyenlerln. 

A - Bedeli ketfin yllzde yedi bu~ugu olan •• 3474" lirayi 
Vtllyet muhasebesi veznesine tevdi ettiklerine dair makbuz sene• 
dioin veya milli Bankalardnn birinin teminat mektnbunu yahut 
eaham mukabill muhasebeden ahoacak ilmtihaberi ibraz etmeled 
llztmdar. 

8 - Ticaret Odasana mukayyet oldyklar1na ve itibara malilerine 
alt bir vesika gostermeleri icap eder. 

C - Y etlerindeki ehliyeti fenniye vesikalar1n1 yevmi ihaleden 
en az sekiz giin evvel Viliyet BaJ miibendisligine gostererek mU• 
nakasaya dahil olabileceklerine dair ya bir ebliyeti fenniye vesikasa 
almalara veyahut ellerindeki vesikan10 zirine verb verdirmeleri 
lktiza e der. 

Bu U~ ,arb tamamen baiz olm1yanlaran miinakasaya i,tiraklerl 
tayant kabul olmayacagandan teklifleri kabul edilmez. 

3 ftncU madde - Talipler 661 numarah milnakasa ve ihale ka• 
nununun onuncu maddesi mucibince ihzar edecekleri kapab zarfa 
25/8/934 tarih ve Cumartesi gUnll saat oo beite VilAyet miinakasa 
komisyonuna tevdi edeceklerdir. 

4 Uncil madde - Evrakt ke§fiye ve projeyi gCSrmek veya daha 
ziyade maliimat almak istiyenlerin her gUn Ankara Viliyeti Nana 
Bat MUhendisligioe miiracaatlera ilin olunur. (4434) 

Istanbul Belediyesi Sular idaresinden: 
1 - KAgathanedeki tertih havuzlar1 i~in 3,900 metro mikabt 

KO~Uk~ekmece kumu aabn ahnmas1 kapah zarfla eksiltmeye kon
mU§tur. 

2 - Eksiltmeye girmek isteyenler Taksimde Siraservilerdekl 
ldare veznesine miiracaatla hirer lira verip oartnameyi alabilirler. 

3 - TekHf zarflarmm nibayet 15/8/1934 ~ar§amba gunU saat 
on dorde kadar MiidlirlUge verilmi~ olmas1 laztmdar. Bu saatteo 
sonra teklif kabul edilmez. (4458) 

Askeri Liseler Miidiirliigiinden: 
1 - Askeri liselerin ll samflara 11 Agustos/934 de liselerin diger 

SlDtflarile orta mektepler l/EyliiU934 de derse ba§hyacaklardar. 
2 - Orta mekteplerle lisenin 9. ve 10. smaflarmm ikmal imtihan• 

Ian 10/Agustos/934 de ba!lhyacaktar. Talebenin ona gore mektep
lerinioe iltihaklara liizumu ilan ol1.1nur, "4320. 



7 Agustos 1934 

Deniz yollan 
f~LETMESt 

AcE>nteleri: Karakoy • Koprtb&fl 
Tel. 42362 - Sirkeci Mnhnrdarnde 

..... Han Tel: 227~0 

Trabzon yolu 
VATAN va~uru7 

Agustos 
Sail 20 de Galata nhttm1n· 
dan kakacak,. Giditt• Zon• 
auldak, lnebolu, Slnop, Sam• 
aun, Fatsa, Gireaoa, Vakhke· 
blr, Trabzon, Rizeye. D6niltte 
bunlara UAveten SUrmene, Or
duya ugrayacaktar. (4439) 

Ayval1k Y olu 
BANDIRMA va~uru 8 

Agustos 
Car,amba 19da Slrkecl 

R1hbm1ndan kalkacakttr. "4512, 

Beandlnavlan Near East Agenar 
Salata I nca Valuf han (Sabak 

Arapyan han) " DncD kat 
Tel. 44117 .a. "0913 

IYenaka Orient Unien Gothenbar~ 
Gothenburg, Stokholm, Oslo D&DS!i, 

Gdynia Copennbag Abo Renl Te 

btt1l.n baltlk limanlar ~uk n Xara
dentz bql.Ica. limanlan arasmda 15 
~de bir uimet n avdet J~ mn:~
tuam postalar. 

Gdynia • Danzig • Gothenburg n 
Celodan beklenen '\'apurlar. 

Gotland npuru 6 a~ustosa dogru 
Nordland vapuru 16 aQ'ustosa 

do~ru , 
Vlklngland vapuru 25 a~ue~tosa dogru 

Yakmda lstanbuldan Hamburg Roter
dam • Xopenhag. Gdyma Gotenburg, 
J)antzlg • Stokbolm, Ye Oslo, Um•nlan 
lctn haretetedecek vapurlar. 
Gotland vapuru 7 A~stosa dogru 
Nordland '\'&pnru 7 agustosa 

do~u 
Vlklngland vapuru 27 &gustosa dogru 

Fula tafS11At 1~ Galata'da I ma. 
Tu1t han (eatt !.rapyan hanmda) 'nncn 
tatta k!in aeentahQma mnraeaat. Tel. 
' • i967 • 8 . 928, (1631) 

Tophanede levaz1m lmirligi 
satm alma komisyonu illnlara 

Maltepe Lisesi, Gedikli kii~iik 
zabit ve ihtiyat zabit mektepleri 
~in yiiz bin kilo odun 11-8-934 
cumartesi giinii sa at 15,15 de pa· 
zJuhkla ahnacaktu. Taliplerin 
)"ophanede komisyona gelmeleri. 

~176» «4497» 

* Asker lronag1 i~in elli bin kilo 
odun 11-8-934 cumartesi giinii 
aaat 15,30 da pazarhkla alma
caktJr. Taliplerin Tophanede ko
misyona gelmeleri. «175» «4498» 

* }atanbul Levaz1m amirligi i~in 
oa be' bin kilo pathcan ve dort 
bin kilo domates 8-8-934 ~artam
ba giinii saat 15 te pazarhkla ah
nacakhr. Taliplerin Tophanede ko
misyona gelmeleri. « 177» «4495» 

* H~rbiye mektehi kin on bin 
kilo beyaz peynirin fiati pahah 
goriildiigiinden 13-8-934 pazartesi 
giinii aaat 14 te paazrhkla ahna
cakbr. Taliplerin Tophanede ko
misyona gelmeleri. «178» ((4496» 

* Harp Akademisl lhtiyac1 i;io 
lkl bin kilo karpuz 7/8/934 aab 
gilnU saat 15 de pazarbkla abna
cakbr. Taliplerin Tophanede ko
misyona gelmeleri. (174) (4480) 

Elveri,li bir ftrsat 
Moda Agabey soka~ 23 numarah tlQ 

kath kagir yedi oda, ikl hala, bir mut· 
bah, bir kQ<;nk sand1k odaSI He kt:H;tlk 
bir bah<;e elektrik ve su tesisahm bavi 
blr hane 6000 lira fiatla msf1 pe~in ve 
dlger msf1 Ja bet~ senede odenmek nzre 
sahhktlr. Defaten veretiiiklere yOzde on 
lekonto yap11Jr. ~eraiti O~enmek ve evi 
gOrmek 1steyenler Istanbul K. 10 fo!Ube 
mndurnno mnracaatlan. (l708) 

• r: ~ '· .... 

Nafta Vekaletinden: 
Mmbka Erkek San'at mektepleriyle Ankara 1:n,aat Usta mekte· 

bine bu aene de miisabaka lle leyli meccant talebe ahnacakbr. 
Miisabaka imtiham her Vilayet Merkezinde 20/8/934 tarihinde 
yapdacakhr. Talipleri bir istida lie ViiAyete mnrac:aat etmeleri 
ilin olunur. (4470) 

istanbul Belediyesi Sular 
idaresinden: 

1 - KAi•thanedeld tetrih haazlara l~in 6,600 metre mikib1 
Sultan ~iftligi kuma sabo ahnmau kapah 1arfla eksiltmeye ko
aulmu,tor. 

2 - Eksiltmeye girmek lateyenler Takaimde Siraaenilerde ldare 
Yelnesine milrac:aatla birer lira Yerfp prblameyi alabilirler. 

3 - Teklif zarflann~o llihayet 1518/934 ~artamba gllnO eaat on 
dorde kadar MndDrlUge Yerilmi1 olmasa lhlmd1r. Ba uatteo sonra 
teklif kabul edilmez. · (4457) 

Trabzon Belediye Enciimeninden: 
8313 lira 4 kurDf bedeli ke~ifli Gazi pafa caddesi ve Teretuvar• 

Iannan parke kalchram lntaatl kapah zarf uaulile ve yirmi gUn 
mtlddetle mllnakaaaya konulmuttur. F enni ehliyeti haiz taliplerio 
12 Ajustos 934 tarihine mdsadif pazar gOnU saat 14 de Beledlye 
Enctlmenine mftracaatlan ilao olunur. (4280) 

Karakose Valiliginden: 
1460, 512, 449 lira kqif bedelli Viliyet ldarei Hu•usiye binasa 

••raj ve vali konag, ln,aat tamirat ve tathirah 24n/934 den itiba· 
ren yirmi giln mnddetJe munakasaya konuldugu ilin olunur. (4312) 

I • I istanbul beledlyesi llinlar1 I • I 
Konservatuvar Binas1 ve 16 Mart 

Sehitleri abidesi i~in miisabaka 
istanbulda Sehzade Ba~tnda ve ~rtnamesine n1er

but haritada gosterilen saha dahilinde bir konser
vatuvar tiyatro sa1onu ile 16 Mart ~ehitleri abidesi 
ve meydantnJn tanzimi projel~ri i~i~ ~ir ~~sa~ak~ 
a~JimJ~tir. Miisabaka miiddetJ Te~nnJsanJnJn yirtni 
be~inci Pazar giiniine kadardtr. Bil}a i.;in yapllacak 
resimlerden birinciye 2500 ikinciye 1000 ii~iinciiye 
750 lira, abide i~in birinciye 1000 ikinciye 500 iic;iin- · 
ciiye 200 lira verilecek ve bundan ba~ka ii~ pro je 
iki yiiz elli~er lira bedelle satin ahnacakbr. Miisaba
kaya girmek isteyen1er ~artnameyi almak i~in her 
giin Belediye Levaztm ~tftdiirliigiine miiracaat 
etmelidirler. (4510) .. 

Beykoz Kaymakam ve Belediye ~ube MUdUriyetinden: Beykozda 
klin maruf on ~e§meler sahanhg1 deruouna iskemle ve masa va1 
ederek mti§terisioe kahve ~urup satmak iizere tl~ aene mnddetle 
a~ak arhrma ile kiraya verllecektir. Talipleri tartnameyl ve aym 
zamanda yapacaklan tamirabo ketfini giirmek ve ona gore arbr
maya giriJmek iciq 9 Agustos 934 pertembe snno aaat 11 de 
~ube Encilmenine gelmeleri ilin olunur. (4018) 

• 2503, 2504, 2501, 151, 1547, 301, 2172, 743, 1539, 1064, 152, 
279, 733, 893. 

Zabatai belediye memuru Abmet Ra~p Ef. y~timleri, mezbaha 
mUdiirliigil tahakkuk memuru Abmet mesut Ef. yetimleri. 
Yukarda cli:zdan numaralarile isimleri yaztlmat olan mntekait, yetim 

ve dullann birinci n~ ayhk maa~larana ait tekatU sandai• idare· 
he yeti reisliginden gonderilen bordro aareti Istanbul xiraat bankasa 
mUdiirliigiine gonderilmi§tir. Miiracaatla maa§larma almalann1 ... 4508, 

• 
~hrin siikiinetini ihlil edecek m ahiyette giirUltii yapm.akhgm ya-

.sak edildigine dair Daimi Enciimence ittihaz olunan 4 maddelik Be
led.iye tenbihi aynen &fAglya yaz1lmu}ttr. Bu tenbih hilifmda hare
ket edenlerin cezaland•nlacag1 alakadarlara ilan olunur. 

Madde 1 - Vapurlardan maada motor.tii ve motor$UZ biliimum 
deniz ve kara vesaiti nakliyesinde ve Tramvaylarda keza ihtimali 
melhuz olan yerler haricinde mii,teri celbetmek ve sair her ne mak
satla olursa olsun kome, diidiik ve sair aeda ~1karan cihazlan ~almak 
ve ottiirmek memnudur. 

Madde 2 - Hususi ve kirahk biliimum deniz mot&lerinde, kara 
motorlerinde oldugu gibi faal hirer Mii.skit aleti bulunacakhr. Mez. 
kUr vesait sahipleri itbu maddenin ilan1ndan itibaren nihayet bir ay 
zarfmda miiskit cihazlanm yapma ga mecburdurlar. 

Madde 3 - Sii~ii, ekmek~i ve dondunnacdardan maada g]da 
maddelerini satan seyyar esnaf miistesna ollmak iizere diger biliimum 
ayak aabctlannm her nerede ve her ne vakit olursa olst,n bagtrma .. 
lan yasakt.r. C1da maddelerini satan seyyar esnann aa ancak .saoali
lan saat sekizden itibaren akfamlan saat yirmiye kadar ve yalnlz 
satbklan teyleri bildirecek kelimelerle ve b~!Pnna der~esinde ol
miyan bir sesle sab~ta bulunmalan caizdir. 

Pazar yerlerindeki esnaf ile diikkanctlann baitrarak sabf. yap
malar! veya mii,teriyi ~agumalar1 yasakhr. 

M:tdde 4 - Bundan sonra seyriisefere ~1kanlacak biliimum yayli 
ve yays1z binek ve yiik arabalarmin tekerlekleri lastikli olacaktJr. 
Halen mevcut olanlar Han tarihinden itibaren hir .sene i~inde teker· 
leklerine listik takmaga mechurdurlar. Araba tekerlegi imal ve tamir 
edenlerin lastiksiz tekerlek imal ve tamir etmeleri yasakbr. «4509» 

• 
lzmir T ayyare Sinemasi 

kiraya veriliyor 
Tayyare Cemiyeti fzmir ~ubesinden: 

1zmirin en gilzel •e eo miikemmel ainemasa olaa birinci Kordonda 
kaia Tayyare ainema11 zengJo techizat ve mDttemilatile birlikte bir 
aene mftddetle icara verilmek Uzere kapah zarf usulile mnzayedeye 
konulmu§tur. Muzayede mOddeti 18/81934 Cumartesi gDnD saat 
11 de hitam bulacakbr. Tallplerin bu mliddet zamoda teraiti gilr· 
mek Ye zarflanm vermek tlzere lzmir•de hmir Tayyare ,Subesine, 
lataabul'da Istanbul Tayyare tnbesine, Aokara'da Tayyare Cemiyeti 
Umumt Merkezine mllracaatiAn illo olunur. •4339, 

I inhisarlar u. Mi1diirl6.ii1nden: I 
120 adet Bileii tqa 

~ -.. 
150 , Klrm1zr renk z1mpara ta,a 
155 ,. Kul rengi 

225000 , Monogramh madeni kar beyaz tife kapaiiiO 
Yukanda nev'i ve miktara yazda avrnpa mamulatmdao ta~lano 

ve §ite kapsDllerinin 15/8/934 tarihioe miisadif ~ar-1amba giinu saat 
(15) de pazarhga yaptlacakbr. Talip olanlann °/0 7,5 teminatlarile 
birlikte Cibalideki inhisarlar ahm sabm komisyonuna mnracaatlan 
ilin oluour. (4183) 

Posta T elgraf ve T elefon Binalar ve 
Levazim Miidiirliigiinden : 

Osmaniye telsi:z istasyonunda bulunan, Lokomobil ve Elektrik 
eaash hurda makine par~alarmm 2/8/934 tarihinde icra k1hnan mii• 
zayedesinde verilen bedeller haddi IAyik goriilmcMiginden 11/8/934 
Cumartesi gfinti tekarriir edecek bedel muvahk goriildiigii takdirde 
ihalesi icra ktlmmak iizere mlizayede mtiddeti bir hafta daha tern• 
dit edilmi~tir. Taliplerin tartnameyi ~ormek tizere her guo ve mii
zayedeye ~tirak etmek i~in de tarihi mezkiirda ve 0/ 0 7,5 teminat 
ak~eleriyle Beyoglu Posta T. T. Merkezi ii~UncU katta Levaztm 
komisyonuna mtiracaatlan Ve sablacak e~yayi her gUn Osmaniye 
Telsizinde gorebilecekleri UAn olunur. "4438,c 

Deniz Lisesi 
Miidiirliigiinden : 

Mektebimize yiiz •ekizer lira ncretli bir cografiya, bir riyaziye, 
bir lngilizee muallim ahnacakbr. 

Madde 1 - logilizce muallimi: Mutlaka Oniversitede bilimtihao 
ehllyetoameyi haiz veya maarifte miiseccel lngilizce muallimi 
olacakbr. 

Madde 2 - Riyaziye muallimi: Oniversitede riyaziye tubesinde 
yeya yiiksek muhendis mektebinden veya yiiksek muallim maktebi 
riyulye tnbesinden mezuo veya maarifte mtiseccel lise riyaziye 
muallimi olacakbr. 

Madde 3 - Cografiya muallimi: Oniversite cografiya §Ubesinden 
mezun veya Maarifte mliaeccel lise cografiya muallimi olacakbr. 

Madde 4 - Riya.,;iye ve cografya muallimligi ~in miitekait fa• 
bltler de tiniversitede imtibao vermek oartile al&nabilir. 

Madde S - lstekli bulunanlardan hi~ bir yerde vazifedar olma• 
yanlar tercih edilecektir. 

Madde 6 - Arzu edenlerin nibayet 20/agustos/934 tarihine 
kadar Heybeliadada bulunan mektebimize miiracaatlan. "4450, 

Bursa Ziraat Mektebi Talebe Kay1t 
ve kabul §artlan: 

Bursa Ziraat ~tektebi Miidiirliigunden: 
1 - Mektebe bu sene Leyli ve Meccani oo bef talebe abnacakhr. 

Glrmek l~ln kabul $artlar•: 
A - Tiirkiye tebasandan ve hiisnUbal eshahmdan ol mak, 
B - Orta mektebi bitirmit ~if~ veya arazi:sahibi evlada olmak, 
C - Yq• on dokuzu ges:memi' olmak, 
D - Haatabktao 1alim ve Ziraat itlerinl ifaya bedenen mukte

dir olmak, 
E - Tauil esoasanda mektebl hila ma:zeret terketmemek ve 

terkettigi taktirde kendiaine yap1lmt1 olan bilomum masa• 
rifi 6deyecegine dair noterden musaddak " Mektepten ab• 
na~k numunesi ve~bile " kefaletname· vermek, 

F - Tallp miktara muayyen adedi ae~tigi taktirde yap1lacak 
muaabaka imtihamn1 kuanmakhr. 

2 - Mektep Te,rinieYvel ba-t•nda ap.laeajmdan taliplerin niha· 
yet EyllllUn onuncu s6nGne kadar JU-karda yaztb evsah 
halz olduklann1 bildlren Yesikalarla birlikte bir istida ile 
meldep mlldllrllljtllle mOracaat etmeleri. (4484) 

- Denizyollart i,Ietmesi 
Miidiirliigiinden: 

2572 numarah kanunu mahsus ahkAmana tevfikan te§ekkOI edeD 
mlllga Seyrisefain ldaresl Tasfiye hey'eti 31 temmuz 934 tarihindo 
Tophanedekl Dairel mahsusas10da vazifeye ba~lam•tllr. Hey'et 
vazifesini 6 ay zarhnda lkmale mecbur bulundugundan mii'ga ida,"f 
rede alacaklar1 olup da evvelce beyanname vermemi~ 0 '''11'~wa 
bu miiddet zarfanda mUracaatla alaeaklar•n• kaydettirme.~r-i J;; ·w~, 
dar. Bu mUddetin hitamandao aonra miiracaat etmeyen alacal.hlaran 
metalebe haklara umumi bOkllmlere tabi olacakbr. (4485) 
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SAATLERCE BA~ BA~A Hamiy;~
0

Hamm lta;::::an 
Tiirk ~1aarif Cemiyeti ldaresinde: 

Bursa K1z Lisesi 
Yab • GllndUz 

Tam te~kilatl1 Orta ve Lise lasJmlarlDl havidir. Mektep binaat 
Amerikahlardan sabn ahnan Kolej binas1d1r. Resmi Liselere mua· 
deleti tasdik edilmiitir. Lisan dersleri Ecnebi miitehass1slar tara• 
fmdan verilir. Talim Heyeti en gllzide ve muktedir Muallimlerden 

·miite§ekkilidir. Milli terbiyeye bilhassa ehemmiyet verilir. Senelik 
yab Dcreti 185 giindiiz Ocreti 35 liradar. Taksitle aboar. Memar 
~oeuklanna aynca tenzilit varchr. Kayat muamelabna 15 Agustos 

934 de batlanacakbr. Fazla malumat i~in Bursada Mektep 
Mndiirlnguoe mnracaat edilmesi. (4419) 

Fakat iyice kurulandlktan sonra 

•ucudunuzu 

NiVEA 
kremi • yag1 

uvmag1 unutmay1n1Z ! E::su say e de 
gune'?te yanmak tehlikesine 
kar?l korunmu'? olursunuz, 
teniniz taze ve saglamla~~r. 
Cildiniz yumu~ak ve gergin kallr . 

Umum Emlik Acentesi 
Bah~ekapt TA~ HAN No. 29 

EHVEN $ERAITLE 

EMLAK iDARESi 

Kii~ALIK APARTI~tAN EMLAK 
ALIM ve SA TIMI 

Klrahk - Beyoglunda lstikla.t 
cad lcsinda on odall pek. konforlu 
a1 art1man. 

Clhangirde - Be~ odall mn· 
kemmel aparllman. 

Beyoglunda - Dort, be~, ve 
altl odall apartrmanlar - Bahc;ey& 
ve denize nazrrd1r. 

lstikUU caddeslnde - Mer
kezi bir mevkide be~ odah, banyo, 
elektrik, havagaZl pak konforlu bir 
apart1man. 

Ayn1 mevkide - lki odah 
kn~uk bir daire. Doktor ve di~Qi 

iQin pek elveri~lidir. lkametka.h 
ic;in dD mukemmeldir. 

Beyotlunda - 'l'Onel ve Gala
saray civannda bUyO.k bir dfikk!l.n. 

Takaimde - MJbilyah veya 
mobilyastz be~ odah bir aparttman 
kaloriferlidir. 

Sat1l1k - lstanbulda kO<tllk bir 
dCikkan. lrad1 senede S60 lirad1r. 
Merkezt bir mevkidedir. 

Ayaspas;ada - Gnzel bir 
kagir hane - Nezaretl fevkalide -
FIRSAT. 

Beyotlunda - Yaz1c1 E~oka· 
~mda dllkk!nh bir apart1man • 6 
kat - lrad1: 100 llra. 

VEL DE~IRMEN 

Sekiz daireli blr apart1man 

Bahc;e, havagaz•, elektrik, terkos 

kuyu ve saire. Merkezt bir 

mevkidedir. 

GALATADA 
Tramvay yolunda 

BDYOK B!R HAN 
Altmda 4 dilkkan 

lradt: 
Senevi 6000 liradan 

fazlad1r. 

SATILIK YENI FABRiKA 
FIRS AT 

• Makinalar tamamen ~ehir merkezinde kain. lmal edilen mallar havaylcl 
zaruriyeden olup yerll mevatla yap11Ir. 

Dabilde ve harl«;te temin edilmlt mn~terilur vardtr, 

MARKASI MARUFTUR 

TELEFON: 20307 

~~ 

ARSEN LOPEN 
4 cO C i I t C I k t I 

( Forma 67 - 86 ) 
FIYETi: HERYERDE · 80 KURU~ 

Tevzi yeri : Y ALNIZ 

AK$AM KITAPHANE.SI 
Istanbul • 121 Ankara caddesi 

J * 
Ta$ra hayilerinin ve sipari~ verecek zeoatm dogrudan 

dogruya kitaphanemize miiracaatlarz mercudur. 

Ayr1ca posta iicretl ahnmaz 

Plaklarmda ok'IDlmufitur. 

T~O.KiYE· 

-liRA-AT 
BANKASI 

.pARA 
BiRiKTiREN 
J:2AI-IAT ... ~ D~R 

•• 
Oksiirenlere: KATRAN HAKKI EKREM (1561) 

ESNAF TE,KILATI BA$ 
MURAKIPLic11NDAN : Sen Jozef Lisesi : Kad1koy 

Tedrisabn ba~lamasa Jeyli talebe i~io 12 eyliil ve neahari talebe 
i~in 13 eylUl olarak tespit edilmi§tir. 1Ik mektep mezunlar& Turk 
talebeye mahsus olmak i.izere ihzari stmflan mevcuttur. TeL 60.021 

Btltfin berber Uota ve kalfalanndan 
ehllyetnamelerl olanlarla olmtyanlarm 
hepsl nnfus cnzdanlarile 14/8/ Q34 den 
itibaren h13r Sah gUnO. saat 10 dan 17 ye 

1 kadar Beyoglunda Bursa sokag-mda 
b&b&mek~hlM mnmcutedec~&d~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

A) Ehliyetnamesi olanlarm derecesi Orta Mektep ve Lise Talebeslne 
tayin olunacak. 

ed~~c!:it;,etnamesi olm1yanlar imtihan Tarih, Coirafya Yurt 
S1hhat cO.zdam olm1yanlarm evvele· 

mirde SJrkecide dordnncn Vak1t hamn· Bakalorya lmtlhanlarl lqln 
da lkinci kat H numarada. Cemiyete 
mtlracaatlan icap eder. (1708) 

OSMANLI BANKASI 
TURK ANONtM $1RKETt 

TEStS T AR1H1: 1868 

Sermayesi: 10.000.000 lngiliz liras1 

T1lrkiyenln ba~I1ca ~ehirlerile 

Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 

Man~estcr'de, Mls1r, K1bns, lrak, 

lran, Fillstin ve Yunanlstan'da 
~ubelerl. Yugoslavya, Romanya, 

Suriye ve Yunani&tan'da Filyallerl 

vard1r. ---
Her IOriO banka muameleleri 

yapar 

Zayl - Zirn.at bankasi Istanbul ~U· 
besinden abu~ oldugum 299 ve 384: 
No h bonolar .Maltepo yangmmda yan
ll1J~trr. Y cnisini alacngimdaa eskisinin 
hD.kmn yoktur. Sillcyman Sm1 

Muhtelif vilayetlerio bakalorya sualleri cevaplarile heraher 
bastlmt~br. Tarih bakaloryasa ~1kb. 100 kuru~tur. Cografya ve 
yurt bilgisi haftaya ~doyor. 

MUALLiM AHMET HALtT KIT APHAHESt .(171 

istanbul Emniyet Miidiirliigiinden: 
Zahita memurlart i~in imali kapal. zarf usulile mUnakasaya ~aka• 

ralan 2042 adet yazhk cekeUerio yevmi ihalesi olan 6/8/934 tari• 
binde beherine teklif edilen 289 kuru§ fiat haddi liy1k gorOlmedi· 
jinden keyfiyetin pazarltkla intacma karar verilmiftir. Tenzilltla 
ve pazarhkla itasaoa talip olanlatao 8/8/934 tarihine ml11adif c;ar• 
iamba gUnU saat 15 te Viliyet Muhasebedlik Dairesinde m6tetek· 
kil komisyona mUracaatlar1 ilao olunur. "4513 .. 

Gayrimiibadiller Takdiri Ktymet 
Komisyonundan : 

8 Agnstos 934 ~ar§amba 1472 No. dan 1508 No. ya kadar 
9 , per~embe 1509 , ., 1537 , , 
Karar numaralara yukar1da gayri miihadillerin yilzde 25 hesabile 

bonolarma almak Uzere hizalarmda gosterilen gUnlerde komisyona 
mUracaat etmeleri. "4511, 

UllltlllllllltJIIIIIfllllltlllllllltltllllllllltt•tiiiJillllllllllllllffiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIItltlfHft1fliiiiHIIIIIIIIItlllt•tUIIIIIIIIIIII111111111tUIItrtJIIIIIUIIDUIII._ 

lahibi; Ne~eddiD Sa~ JJIIlUIDi ne;;riyat mudiirii: Em. Tahsia 
Akpam Matbaw 
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