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. M. Mihailof ve zevcesile 
Beyoglu caddelerinde gezinti 
"Makedonya meselesi bitmemi§tir, 
var kuvvetimizle ~ab§acagiz , diyor 
Makedonya komitesi reisi «Ben omriimde tavuk kesmi~ 

adam degilim. Ben sadece idealistim >> diyor 
~ . 

M. Mlhallot (kasketll) Beyotlu caddeslnde muharrlrlmlz Hlkmet Ferldun 'beyle beraber 
Makedonya komitesinin met- kedonya meaeleai ne zaman bite- vard1r. Turk, Bulgar, lali.v, Strp, 

hur rei•i Mi Mihailof ile madam cektir biliyor muaunuz? · Rum, Ulah .. Biitiin bunlarm bir 
Mihaiiof evvelki geceyi polis mii· - Ne zaman ?, arada kardet~e yatamaal •• 

diirliigiincJtl ge~irdiler, aabah sa· - Makedonya iatikli.line ka· - Meaela bir konfederaayon 
at doku2. ou~ukta miiduriyetten VUflUgU zaman.. mu? •• 
~1khlar. Kendileri miiduriyetten _ Makedonya i~in naa•l bir te-
~tkar ~·kmaz derhal yanlarma yak· kil diitiiniiyoraunuz!. 
lathm: 

- Bir konfederasyon yapmak 

i~in kii~iik bir yerdir. Ben kuv-
- Burada muhtelt'f u 1 - Merhaba M. Mihailof.. naur ar (Devum 4 iincii aahifede) 

- Merhaba yahu.. Sabah sa· 
t>ah gene gazeteciler mi? 

Madam Mihailof arkadan ge
liyordu. Elinde biiyiik bir demet 
k1rmtz1 karanfil vardt. Madamla 
ltlosyoniin yanmda ihtiyar bir zat 
~en~ bir matmazel yiiriiyordu. 

Sordum. lstanbuldaki en aa
Dlimi dostu M. A~kofle k1z1 mat
lrlazel A~kofmuf .. 

- Nereye gidiyoraunuz? 

- Doatum A~kofun evine .. 
Oradan madama fistan, f&pka fi
lin alacagtz. 

- Madam1n elindeki karanfil
ler? .. 

- Matmazel A~kof getirdi. 
Bir otomobil ~itrd1lar. Sivil 

hlemurlaria beraber bindiler: 

- Aman beni de ahn.. M. Mi. 
hailof .. Ve cevabtm beklemeden 
ben de otomobile atladtm: 

- M. Mihailof Makedonya 
komiteai ne halde?. 

Makedonya meselesi ne zaman 
bitecek? 

- Aman ~ok miihim bir me· 
aele. Bazt gazeteler Mihail~f ka~
tr, l(omite dagtldt diyorlar. Kati
~en . . . Makedonya meselesi kati
~en hitmemi~tir. Var kuvvetimizle 
~ahtacag'lZ. Biz enerjili adam1z 
Makedonya ile uir&J&cai•z. Ma-
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- Gazeteler sporun bir e~lence olmad1gtn1 yaz1yorlarl 
- Gene hangi tak1m yenilmif~ ... i' 

• •• Peynlr gemlsl yDrDmez 1 ••• 

Tele/on: 24240 (ldare) • 24249 (Tahrir). 24248 (Matb:n) • 20113 (Kli~e) 

Hiikumetimizin yeni bir zaferi 

Entrikalara ragmen 
Milletler cemiyeti kon
seyi izahg1na se~ildik 
Dort ay sonra ba~ murahhasimiz 

konsey reisi olacak 
Cenevre 11 (Telaizle hususi 

muhabirimizden) - Milletler 
cemiyetinin bugiinkii heyeti 
umumiye iflimamda 52 devle
tin ittilaka yaktn reyile Tiir
kiye konaeye ciza intihap edil
di. Hadise Tiirkiyenin biitiin 
doatlartm aevindirdi. 

Bu neticeyi almak kolay ol
mada. Aleyhimizde entrikalar 
varda. Baza devletler Japon
yaya karft tezahiir ol•un diye 
'inin teltrar kon1eye intihabz
nt ileri •iirdiiler. 

Diger bir krszm aleyhtarlarr
mlz, Sovyetlerin de konaeye 
gireceklerini ve Turk- Sovyet 
do•tlugunun kon•eyde idare•i 
zor bir blok lefkil edecegini 
prcpaganda ederek reyleri 
aleyhimize ~evirmek istediler.-

Bunun i~indir ki 'in tekrar 
intihap edilmek hakkrm iatedi. 

Fakat bu s~bahki i~timada ,;. 
nin tekrar intihap .olunmak ta
lebini recldeclen assemble og
leclt'!n sonra Tiirkiyeye 48 rey 
verdi. 

Dostlarlmtz, biitiin Balkan 
devletleri, Iran, Polonya le
himizde ~ok faltfl:lar. Yun!rn 
hariciye naztrr, Tiirkiyeye ve
rilen reyin tzpkr Yunanistana 
verilmi' oldugunu resmen soy-
kdt • 

Konsey reisligi allabe srrasz 
ile oldugunc!an rei1lik tesac!ii
len dart ay sonra Tiirkiyeye 
tcvecciih ediyor. Bu da a/eyhi
mize f'dz1ar.!ar i~in vesi'e oldu. 
Sovyetlcrin de kon6eye Jahil 
olmalart Tiirhiyenin beynel
mild siyasi laaliyetini arllra
cak, sulhpcrverane siyasete bu 
suretle daha genif saha a~zla
caktrr. 

Hazzrlzk bitti 

Parlamentolar birligi kon 
ferans1n1 Kiz1m p§. a~aca 

Ruznamede emniyet ve 
b1rakma meseleleri de 

silahlar1 
vard1r 

Beynelmilel parlimentolar bir
ligi konferansmm 24 eyliilde ta
tanbulda toplanacagml yazmtf• 
bk. Bu hirlik Avrupada mevcut 
olan bu gihi tetekkiillerin en ea
kilerindendir. 

Biitiin memleketlerdeki mebu
san ve i.yan meclialeri i.za11 ara• 
amda bir fikir hirligi cereyan1 

uyandtrarak bu auretle hiikiimet· 
ler iizerine tesir yapmak sureti
le milletleri biribirine daha zi
yade yaklattlrmak fikri daha 
(1870) tarihinde Avuaturya me
bualarmdan baron (W altenkirc· 
ben) tarafmdan ortaya atllmlttlr. 
·Buna• aebep te o tarihteki Fran
aa - Almanya muharebeai olmut
tur. Maamafih bu fikrin fili bir 

neticeye varmaSl i~in bundan son· 
ra gene bir ~ok seneler g~m~tir. 

~imdiki beynelmilel parlimen· 
tolar hirliginin astl bahaa1 sulhe 

muhabbetlerile maruf olan lngiliz 

mehuslarmdan (William Randet) 

ile Frans1z mehuslarmdan (Fri
deric Paaa) dir. Bu iki zat birle
terek bOyle bir cemiyet viicuda g 
tirmek i~in ~ok ~ahtm•flar, pr()oi 
paganda yapmttlardtr. Nihayet 

1888 senesinin te,rinievvelinde 

Pariate (Grand otelde) dokuz ln
giliz ve yirmi bet Frana~ mebuau 

birle,erek cemiyeti ili.n etmitler

dir. ltte parlamentolar birliiinin 
ilk i~tima1 budur. 

(Devam1 7 inci aahifede) 

Muharrlrlmlz. madam Mlhallof, M. A~kol . 



Sahife 2 

Sovgef Rusyanln 
kabuliine karar 

verildi 
lsvi~re, HoJianda, Portekiz 

aleyte rey verdiler 

Cenevre 17 (Telsizle hususi 
m.uhabirimizden) - Milletler c~ 
JDiyeti siyasi komisyonu toplana
.-ak Sovyet hiikumetinin Milletler 
cemiyetine kabulii hakkmda mii .. 
zakerede hulunmu~tur. iptida Por
tekiz murahfbas1 soz alm1~ ve mu
t:edil hir nutukla hiikumetinin ne· 
den dolayr aleyhte rey verecegini 
anlatmlftlr. 

Miiteakiben lsvi~re murahhasi 
M. Motta k:iirsiiye ~1km1~ ve de
miftir ki: 

«isvi~re uzun miiddet istinkaf 
ile aleyhte rey vermek arasmda 
tereddiit etmi~tir. F akat halkln 
biiyiik bir k1sm1 aleyhte old·ugun
dan bu s.uretle rey vermegi ka
rarlallhrmil}hl'.» 

Miiteakiben Bel~ika, Hollanda., 
Arjantin murahhaslarJ da aleyhte 
beyanatta bulunmu~lardtr. 

Fransa hariciye naztn M. 
Barthou ingiliz murahhasx M. 
Eden, italya murahhas1 M. Aloizi 
lehte nufluk irat etmi~!erdir. 

Hariciye vekilimiz T evfik Riil}
tii bey ~ok guzel bir nutuk irat 
ederek Sovyetlerin kabulii lehin
Cie bulunmu;tur. Lehistan, {:ekos
lovakya, Kanada murahhaslan da 
lehte bulunmu~lard1r. 

Nihayet reye miiracaat edilmi~ 
yedi istinkafa, 3 aleyhte reye 
kar~1 38 reyle kahule karar ver
mi~tir. Aleyhte rey verenler is
vi~re, Hollanda, Porteldzdir. Miis
tenkifler cenuhi Amerika hiiku
metleridir. 

Varnadaki hadise 
Bulgar ajans1 "~ahsi dii~

manhk neticesi , diyor 

Sofya 18 (R.A.)- Bulgar ajanM 
a1 bildiriyor: Varna civarmda De
nizkoy Tiirk ahalisine bazr meza

lim y1apld1gma dair ecnebi mem
leketlerde inti,ar eden havadis
leri tavzihan meselenin tahsi bir 
adavet neticesi olarak ayni koy 

balkmdan bazt koyliilerin 12 ey
lul tarihinde bir Tiirke ait bir eve 

-w-e hir degirmene ate~ vermelerin
den ibaret oldugunu beyana sala
hiyettartz. 

Esasen bu meselede niifus~a hi~ 
bir telefat yoktur. ~umnu havalisi 

miidiirii ertesi giin vaka mahalli
ne gitmi~ ve faiiJeri derhal fevkif 
ettirmi,tir. Bunlar muhakeme ve 
tiddetle tecziye olunacaklardJr. 

lsmet pa§a 
Ankara 17 - Ba§vekil lsmet 

P.•§anm bu hafta aonunda An
karaya donmesi mubtemeldir. 

lngilizce tedrisat 
Ankaradan gelen bir telgrafa 

r&re Gazi lisesinin baza SlDiflarm• 
da derslerio lngilizce olarak okutul• 
ma&J kararla,brllmJ§tlr. Gazi Jisesi, 
Galatasaraym fransazcasma mu• 
kabil lngilizce tedrisatta buluna· 
cakbr. 

Elektrlk ucuzluyor 
Elektrik tirketinde tetkikat 

:'fapan heyet elektrik fiatlerinin 
indirilmesi i~in hir formiil haztr
laml~hr. Bu formiil mudbince 
fia.tler kilovat basma 4 kurus k~ . . 
<lar diitmektedir. Yeni formiil 

.AK$A:M 

( Bu Sabahki •.1•elgraflar ] 

Tiirk - lngiliz miizakereleri 
lngilizler memleketimizde iktisadi 
te§ebbiislere giri~mek istiyorlar 

Londra 17- (Deyli Meyl) ya· 
ztyor: ingiliz sanayii ile alaka
dar olan baz1 zevabn fikrine go
re Tiirkiye ile ingiltere arasmda 
timdi cereyan etmekte olan tica
ri miizakereler ikmal edildigi 
takdirde ingiliz sanayii Tiirkiye
nin imar ve terakkisinde bathca 
rolii icra edecek ve ingiliz fabri
kalart on milyon ingiliz lirahk 
aiparif. alacakbr. 

Agtr sanayi ile elektrik san·a
yiin~ rnensup kuvvetli bir lngi
liz grupunun miimessili bulunan 
bir ingiliz miihendisi Tiirk ve ln
giliz alakadarlan arasmda bir 
itilaf esasm1 temin etmek i~in fs· 
tanbuldan Londraya gelmi~tir. 

Bu zat on hes seneden beri Tiir· . 
Siirp Agop 

Diin davaya devam edildi, 
karar 6 te§rinievvelde 

verilecek 
Belediye ile ermeni patrikhanesi 

arasmdaki Siirp Agop davas1 me
zarhgt davasma diin saat on dort
te dordiincii kukuk mahkeme
sinde baktlnns.tlr. 

' 
Davac1 taraf vekilleri Necati 

ve Narhyan heyler Siirp Agop 
mezarhgt arsasmda garajm bele
diyeden ahnan ruhsatname ile 
yaptldlgint ileri siirerek bunu 
akar oldugunu, arsaya belediye
nin miidahale edemiyecegini soy .. 
lemi,Ierdir. 

Belediye vekili Feyzi bey, ~u 

suretle mukabel etmiflir: 
«- Davaya mevzu olan yerin 

umumi mezarhk oldugu gerek as
liye, gerek temyiz mahkemele
rinin hiikiimlerile sabittir. B~h
sedilen garaj miitareke zamanm
da i~gal kuvvetlerinin tesir ve 
tazyikile gayri kanuni olarak ya
ptldJgmdan hi~ bir k1ymeti yok· 
tur ve arsamn hukuki vaziyetini 
clegifiiremez. 

Davactlarm biitiin iddialart ka· 
nuna mugayir oldugundan red
dedilmesini istiyoruz. Bunlar, be

. lediyenin tasarruf hakkma tesirt 
edemez.» 

Mahkeme heyeti, temyiz mah. 
kemesinin nakzma uymak icap 
edip etmedigi hususunda karar 
vermek iizere tetkika tmt tamamla
mak i~in muhakemeyi tefriniev
velin altmct cumartesi giinii saat 
on be'-e huakma,ttr. 

Kad1n cesedi 
Fatmantn karde§ile kar1s1 

tevkif edildiler 
Erdek aabiJleriode, bir kadtn 

cesedi bulunmu~ ve yaptlan tab· 
kikat neticesinde bogulmu1 ka· 
dmm ~ahinburgaz koyiindan Fat
ma nammda biri oldugu anla§tl• 
m11hr. Fatmanan katili olmak 
su~ile karde§i Mehmet ve karasa 
Emine tevkif edilmi§lerdir. 

Fatmamn uzun zamandanberi 
bir miras meselesi yUzOnden 
karde~i ~aktr Mehmetle kavgah 
oldugu meydana ~akmt~br. Cina
yetin bir miras ihtiJah yliziinden 
yapaldagt kuvvetle zannedilmekte-. . . 

kiyede tecriibeler edinen ve mii
him Tiirk ticari ve i~itmai maha .. 
fili ile s1k1 temasta bulunan mis
ter Crabhedir. 

Tiirkiye ticaretini tevzin 
esaSI iizerine muhtelif dev
letlerle akdettigi ticaret iti
lafnameleri gibi lngiltere ile de 
bir mukavele akdi i~in miizake
re kap1s1 a~mit ve bu miizakere
ler terakki · etmekte bulunmuttur. · 

Mister Crabbe beyanatta bu
lunarak miinasip bir surette uyu
fUldugu ta.kdirde Tiirkiyede in
giliz sanayii i~in biiyiik fusatlar 
(Cl~Ilacagml soylemi~tir. Tiirkiye. 
de buyuk tasavvurlar vard1r. Bu 
ciimleden Karadenizdeki Ereg
lide ve Akdenizdeki Mersinde 

Yeni hapishane 
yapzlacak 

Istanbul hapishanesinin 
Y edikulede in§aSI 

muhtemel 
Ankara 17 (Hususi) - izmir 

hapishane binast ihtiyac1 kar,Ib
yacak ~ekilde degildir. Bundan 
batka tramvay caddesinde ve if· 
lek bir yerde bulunmast da ali.
kadarlarca iyi goriilmemektedir. 
Ge~en sene izmirde yeni ha

pishane in,ast i!rin ahnamtyan bir 
mi!yon lirahk tahsisit. 1935 biit~ 
~esinden ahnacak ve oniimiizde
ki sene izmirde modern bir ha
pishane in~.asma batlanacaktlr. 

izmirin Karantina mahaJJesin
de dag ktsmmda vaktile in~as1na 
ha,Ianmi~, fakat yartda kalmtt 
bir mektep binast vardtr. Bu bi
namn io,ast tamamlanacak ve 
hapishane yaptlacakbr. 

T okadm T a~han, izmirin Ber
g am a kazalarmda da yeni hirer 
hapishane intasma karar verilmi,., 
projeleri hazulanmittlr. ln~aata 
yakinda ba~lanacaktu. 

istanbulda da bugiinkii ihtiya· 
ca gore yeni hir hapishane in,ast 
tuavvur edilmektedir. istanbulda 
yeni hapishanenin intast i~in vak
tile Almanyadan getirtilmif mal
zeme vard1r. 

is.tanbulda yeni hapishane, Y e
dikulede bulunnn bu ma1zeme ile 
yap1lacakbr. 

~ehir meclisi 
Dun namzetJerden bir 

ktsmt se~ildi 
Halk fukas1 yoklama talimat· 

namesi iizerine diin ogleden son
ra f1rkanm Fatih ve Eminonii ka
zalarmda hu ka.zalarm semt ve 
nahiye ocaklarile kaza idare he
yetleri toplammf. ve vilayet idare 
heyetinden de ha:ur bulunan ze
vat ile beraber kendi kazalarma: 
ait helediye azalara namzetlerini 
~ec;milllerdir. Bu isimler vilayet 
idare heyeti ta.rafmdan tetkik 
edildikten sonra fuka namzetleri 
olarak ilan edilecektir. 

Bugiin de Beyoglu ve Be,ikta'i 
kazalan ayni surette toplanacak
lardlr. Biitiin kazalarda yoldama 
talima tnamesi nego.re yapxlacak se-. .. .. 

memleketin komiir ve diger ma• 
deni servet membalanmn inkifA" 
ft i~in asri limanlar inta edile .. 
cektir. 

Uzun demir yolu hatlar1mn elek
trikle,tirilmesi, yiizlerce mil yeni 
demiryolu intast, komiir, baktr, 
krom, antimon, altm, manganez, 
giimiif, kurtun ve demir madenle
rini isletmek, su miiessesatma ait 

I ' 

, techizat viicuda getirmek Tiirkiye-
' nin tasavvurlar1 ineyanmdadtr. 

Mister Crabbenin beyanatma 
gore Tiirkiyede ingiliz sanayiine 
kar!JI tevecciih artm1' ve lngiliz 
miihendislerinin mehareti ve In· 
giliz mahnm keyfiyet itibarile 

lnymeti tiirklerin iizerinde iyi in .. 
tihalar hnakmtftlr . 

Uyuyan adam 
Diin uyandt fakat, zatiirre· 
eye tutuldugundan dalgtn 

bir ha1dedir 

Dort giin evvel Perapalas ote
linde fazla miktarda veronal ala
rak gayri tabii bir uykuya dalan 

Holandah seyyah M. Herding Al
man hastanesine kaldutlmtttl. Fe
lemenkte tamnmttt yiiksek taba-

kaya mensup bir zat olan M. Her
ding nihayet diin uyandudabil
miltir. 

Fakat ktsa bir zaman sonra tek
rar kendisini kaybetmi,tir. • 

15 kadar doktor tarafmdan ya
pllan muhtelif konsiiltasyonlar ne
ticesinde M. Herdingin evvelce 

zannedi]digi gibi uyku ha&tahgl· 
na degil, fiddetli hir zatiirreeye 
tutuldugu ve uyku ilicmm teairi 

ge~tikten sonra da bu hastahgin 
yaphgl 40 derece nohet yiiziinden 

dalgm bir vaziyete diittiigii tes.bit 
edilmittir. F elemenk sefareti, 

h.astanm s1hhatile ~ok yakmdan 
alakadar olmaktadtr. 

~ehrimizde bulunan Felemenk 
maslahatgiizari baron Van Ha
rinksmanm refikast diin hasta
neye giderek M. Hardingi ziyaret 
etmif ve doktorlardan izahat al
mtfbr. Doktorlar, has.tanm vazi
yetini tehlikeli gormektedir. 

Diger taraftan miiddeiumumi 
muavinlerinden Ferhat bey, has
tanm ii~ giinliik fasdastz uykusu
nun neden ileri geldigini arattJr· 
makt ... ·• 

lktisat vekilt 
Ce1al bey Zo.guldaga 

vasii oldu 
Zonguldak 17 (A.A.) - lktisat 

vekili Mahmut Celal bey saat 
18,30 da tehrimize vasll olmut
tur. Vekil heye lzmir mehusu 
Osmanzade Hamdi bey refakat 
etmektedir. Celal bey vilayet hu
dudunda Dura'Ml.an mevkiinde 
Zonguldak valisi Halit beyin ri· 
yaseti altmda bir beyet ve Dev
rekte biitiin Devrek halln tara .. 
fmdan ve Zonguldakta tehrin 
methalinde biitiin Zonguldak
hlar t.arafmdan karttlanmithr. Ve-

18 EyJul 1934 

$ark §imendifer 
iicretleri 

BanJio ilcret1erinin 3 ayhk 
abonman karnelerinin bir 
giiniine isabet eden mik· 
tara · indirilmesi isteniyor 

~ark demiryollarl kumpanyasi, 
uaf1a vekaleti tarafmdan yapt· 
Ian tebligat iizerine tarifelerini 
ucuzlatacagm1 bildirmitti. 

Haz1rlanan yeni tarifeler hak· 
kmda kumpanyanm Paristeki 
merkezinden diin bir telgraf gel· 
mittir. Bu telgrafa gore, kum
panya, tren iicretlerini banliyo 
hattmda yiizde 20, diger k1s1m• 
larda yiizde otuz nisbetinde in• 
dirmege karar vermittir. Gidip 
ge]me biletlerde tenzilat yiizde 
50 kadardtr. Yeni tarifelerin tat· 
bikma t.e,rinievvel iptidasmda 
hatlanacakttr. 

F akat kumpanya nezdindeki 
naf1a batmiifetti~i Faik bey, ten• 
zilatm hiikiimeti tatmin etmek· 
ten ~ok uzak oldugunu, kumpan• 
ya miidiirii M. Paska1'a soyle
mi,tir. 

Kumpanya cevabmda, ten
zilath ahonman karnelerinden 
behsetmemi~tir 

Ba~miifetti~lik, kumpanyanm 
tarife i,Ierindeki vaziyetine dair 
bir rapor tanzim etmi~tir. Rapor· 
da bilhassa !ill noktalara temas 
edilmistir: . 

«Kumpanya yeni tarifeleri de 
pahahhkta tsrar ediyor. Florya 
plajlarile alakadar Kii~iik~ekme
ceye gidip gelme tren iicreti 80 
kurustan 64 kurus.a indirilmistir. . ' ' 

Bu •da ~ok pahahdu. Haydarpa• 
fa • Pendik yolu, Sirkeci - Kii
~k~ekmeceye nisbetle bir kilo
metre fazla oldugu halde gi~ip 
gelme iicreti 35 kuru,tan iharettir. 
Kumpanya yiizde yirmi tenzi1a· 
hna ragmen banliyo iicretleri dev• 
let demiryollan banliyo hattm
dan iki misli pahahd1r. 

Bunun tesirile Y efilkoy ve Ba .. 
kukoy ho,ankata ve halk daha 
ziyade Suadiye ve civarma yer· 
les.mektedir. . 

Kumpanyanm tarife itlerindeki I 

yanlst hattt hareketinde 1srar1 hal .. 
km, '-ehrin bir kls1m mesire ve 
tebdilhava yerlerini oldiiriiyor. 

Bir defahk banliyo bilelteri, eli 
atai• u~ ayhk abonman karne. 
lerinin beher giiniine isabet ede~ 
iicret derecesinde ucuzlatdmah• 
d1r. 

Boyle yapthrsa halka emniyet 
gelir ve banliyo hathmn sayfiye
leri canlamr. Zaten kumpanyayi 
besJiyen en miihim varidat mem .. 
hat banliyo hatbdtr. 

Kumpanyanm yeni tarifeled 
memleket noktai nazarmdan za"' 
rarh bir fekilde oldugundan ka~ 
bule ,ayan degildir.» 

Vekaletin bu raporu nazar( 
dikkate alarak kumpanyaya bii"' 
tiin hatlarmda esash tenzilat yap<t ' 
brmak iizere yeniden tebligattf.\ 
bulunacag1 anlatdmitilr 

1 

Tramvaydan atlarken • .; 
Bir kadtn ag1r yaralandt, 

biraz sonra oldii 
Zehra hamm isminde bir kadn~ 

·diin DavutpafAda durak yerind~ 

tramvay durmadan atlamak isteo I 
mi~ ve tekerleklerin altma yuvar1 
lanmtsbr. Zehra hantm muhtelif: 
yerlerinden agtr yaralanmtf, deN • 
hal hastaneye kaldinlmttsa da 
biraz sonra olmii~tiir. I . . 

1 a a 1 .. 
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lstanbula seyyah gelmesini hep '- ~-
:~::~r:::· r:~ak~~u~:nu·e~~! Kapanma saati Imtiyazb ~irketler Oaz hiicumlan 
diifiiniiyor muyuz? Gels in demek 
kolay. Fakat onlan agtrlamak 0 Bii.tii.n bakkalor 
kadar zordur ki! Halbukl bu 21 k J k 

• H~kume~le anla~~~k • Her evde bir 
tstemtyen §trket mudurler1 "' 

Zorluk tamamen goziimiiziin oniin· e QUQT Qff degi~tirilecek szgznak bulunmasr 
den ka~tyor. ltin yalmz bir tara- bu[unacaklar 
fuu, batlangtcml diitiiniiyoruz. 

Nafta: veki.leti lbilhusa i.icret 

Celecek seyyahlarm bu itler i~in 
letkilatnz bir memlekette ne ka· 
dar biiyiik bir yiik teJkil edecek
lerini diitiinmiiyoruz. 

Tahiidir ki, memleketimizi gez
lllege gelenlerin huradan mem
!lun donmelerini isteriz. ltte, 
'Unutmamahdtr k'i hugiin bir sey.
l'ah kafilesini, bir seyyah akmt• 
nt memnun ederek memleketten 
Yollamak hi~ te kolay bir it de
gildir. 

Seyyah, ~ok nazlt, ~ok titiz, ~ok 
al1ngan, ~ok keyif ve hevesine 
t a.bi ayrt ·bir cins mahluktur; naz· 
lrd1r, mii,kiilpesenttir. Vapur li· 
tnana girdi mi, timendifer gara 
eeldi mi, o gordiigii, ahthgl mu· 
anteleler haricinde uzun bir miit
kiilata b~sadiif etse bunu izam et
tnege k lkar. 

Sonra, seyyah otel ister. Avru· 
Padan gelen bir seyyahm Sirkeci 
civarmdaki otellere yerlef.ligini 
(!oren var m!dtr? Demek oluyor 
l<"i seyvah baktmmdan bizim Sir
keci ve civart mevcut degildir. 
0 Ia'" Beyogluna gideceklerdir. 
lleyoglunda hir seyyahtn gidece
gi kac otel var? Malum bir kac; 
hiiyuk otel ve Tepebafmdaki es
kiden beri mevcut bir iki otel. 
Ondan otesi? 

Mevcut en iyi otellerimizin hii· 
tiin odalannda steak soguk akar 
su bulundugunu iimit etmiyoruz. 
Demek ki bu cihetlerde biiyiik 
hir eksiklik var. Fiat cihetine ge
lince, seyyah oda fiatini gorur 
R'o1·mez bir miikayese yapmaga 
ha~hyacakttr. Zaten miikayese 
Vapurda ve fimendiferden ~Ikar• 
ken ba~lamt~ ve aleyhimize ~tk· 
nu,hr. Otelde bu miikayese bii
tiin biitiin aleyhimize neticelenir. 
Otomohile binerse keza. Seyyah, 
Yedigi yemegi de ucuz bulmtya• 
caktu. 

Ak~am eglenmek ister, miizik 
dinlemege kalkar, tiyatro arar, 
hara gideue arhk aradtglru bulur 
tnu, bulursa oradan nasll bir his
le doner, pek bHmeyiz. 

~imdi f.U noktalart hattrlaylfl• 
1ntz lstanbulda toplanacak kon
fe ransa gelmeleri beklenen ii~ yiiz 
kadar seyyahm nerelerde yabrt• 
lacaklarmt diitiinmek yiiziinden
dir. 0~ yiiz seyyaht tamamen agtr
ltyamryan, stklnh ~eken bir ,ehir 
seyyah meselesini diitiiniirken, 
~ok daha ciclcli ve miiteenni dav
'tanmah. Esas'h c;ahtmah ve esash 
ha.zulanmahdtr, Ak1amcr 

Diikki.nlarm ~1hp kapanma 
saatleri hakkmda belediye tara
fmdan yeni bazt kararlar veril· 
mittir. Gtda maddeleri satan diik
kanlarm saat yirmi hire kadar a~lk 
b.ulunmalartna evvelce miisaado 
edHmifti. An~ bakkallar, bu ka· 
rann tatbikinde biiyiik miitkiili.ta 
ugruyorlard1. Diikkanlarmda yi· 
yecege ait maddeleri saat yirmi bi· 
re kadar satlyorlar, fakat gtda: 
maddeleri haricinde olanlar1 da 
saat on dokuzdan •onra diikkan 
i~inde bir tarafa kaldtrmaga mec• 
bur oluyorlar, bazan dii.kkanlarl• 
n1 ikiye boliiyorlard1. ' 

V aki miiracaat ve tikayetleri 
belediye nazart dikkate almaga 
karar vermit ve daimi enciimen· 
den yeni bir karar ~tkmltttr. Bu 
karar fUdur: 

«Htedenberi bakkalltk edip te 
gtda mad·delerile birlikte sabun, 
gaz, siipiirge, nahn ve saire gibi 
halkm giindelik ev ihtiya~lan ve 
bu itibarla da teamiilen bakka
liye efyasl suastna• g~mit bazt 
efyalar da satmakta olanlar miin· 
hastran gtda maddeleri satan diik· 
kanlar gibi saat yirmi birde ka· 
patacaklard1r . .» 

Bu karar hemen: tatbik e'dile
cektir. 

tarifelerini indirmek ve balk i~in 
miitkiilab mucip olan bir ~ok es· 
ki tertipleri, vaziyetin icapla.nna 
g-Ore tadil etmek iizere imtiyazh 
tirketlerle miizakereler yapmak· 
tadtr. 

Bu temaslar esnasmda baz1 tir
ketler miidiirlerinin, uyu~mak is
temedikleri nazan dikkati celp 
elmittir. 

Bunlara, i.Jleri siiriincemede bi
rakmak i~in miitemadiyen miis
kiilat ~tkarmalan, mensup olduk· 
lart miiesseselere de faydah ol
miyacagt bildirilmi§.tir. 

Bu ihtarlara ragmen, bir taknn 
formaliteleri ileri siirerek anlat· 
maktan ~ekinen tirket miidiirleri· 
nin tebdil edilmeleri muvaftk gO. 
riilmektedir. 

Degitiklikler yalruz anlal}mak 
istemiyen tirket miidiirlerine mun· 
has11r kalmayacak, timdiye ka
dar ihtisaslarmt memleket men
faatlart aleyhinde kullanan ecne
bi miitehassi&Iardan kontrat 
miiddetleri hib.m bulanlara da 
ltetmil olunacakhr. 

Belediye ebeleri 
Gittikleri yerin adresini 
evlerinde b1rakacaklar 

Eski vaziyeHen bilbusa Oskii· HiikUmet ve belediye ebeleri-
dar bakkallar1 ~ok ,ikayet ediyor· nin giiniin her saatinde talep vu
lardl. Belediyenin hu son karan kuunda hemen ~aglnldtklart yer-
ile hakkallar diikkanlarmdan er- lere gitmeleri laztmdtr. 
zak harici e'yay1 kald1rmaga, diik- · Son zamanlarda haZJ yerlerde 
kanlarmt bolmege ihtiya~ gormi- ebelerin bilhassa gece1eri evle
yeceklerdir. rinde bulunmadtklart bir ~ok kim

Oziim bollugu 
c;atalca iiziimciileri 
mahre~ artyorlar 

<;atalcadan P~ehrimizde ihraeat 
i§lerile alikadar dairelere gelon 
bir mektupta deniliyor ki: "Burada 
liziim pek boldur. Blr ka~ gUn· 
den beri kilosu k1rk paraya 
aatalmaktadar. Bu kadar boJ liziim 
memleketinde tarap yapmaga dO· 
,unnyoruz. ~arap i~in dat ve i~ 
piyasalarda mahre~ bulmak kabil 
midir? Y abut taze UzUm ihracab 
i~in bize usuller ogretiniz., Alika
dar daireler f;atalca UzUmcUlerl· 
nin bu hakb dileklerini tetkik 
etmektedir. --- --

Atm kuyruaunu keserken 
yakaland1 

Dtin Siileyman isminde biri, 
Bah~ekapada, bir ~op arabasm· 
daki abn kuyrugunu keserken 
yakalanma~hr. 

selerin ebe bulamamak vaziye
tinde kald1klart goriilmiittiir. Bu 
hallerin tekerriirii nazar1 dikka
ti celp etmittir. 

Hayat ve sthhatle yakmdan 
alakadar olan bu hale nihayet 
vermek ve her talep wkuunda 

ebelerin vazifeleri baftnda bulun· 
malar1 i~in yeni bir tedbir alm
masl diitiiniiliiyor. 

Ebeler her gittikleri yerin ad
resini saatile beraber muntazam 
surette bir deftere kaydedecekler
dir. Bu suretle bir ehenin arandt· 
g1 zaman hakikaten evinde mi, 
yoksa basta ba,mda m1 oldugu 
anlaplacakbr. -----
Bir amele. 11g1m patlat1hrken 

yaraland1 
Anadolukavagmda Ka1e bur

nunda ta1 ocagmda llgam patla
bbrken bir kaza olmuftU'r. Bu 
kazada Rizeli Mehmet isminde 
bir amele kolundan aiJr aurette 
yaralanmt§br. 

istenigor 
~ a.yyare hiicumlarmda zehirli 

gazlardan korunmak i~in lstan• 
bulda. u.mumi bir mahzen yaptl· 

masa diitiiniilmiif, fakat ~ok mas
rafb olduiundan bundan vaz ge
~ilmitti. Bunun iizerine yeni bir 
karar verilerek tathikine batlan· 
mttbr. Bu karar mucibince bun· 
dan sonra istanhulda yaptlacak 
ev, apartunan her tiirlii binalarnl 
'Yer katlarmda behemehal bir (st• 
imak) bulunacakhr. 

Bu ~ugmak, biitiin binanm me-
aahai sathiyesinin onda biri bii
yiikliigiinde olacak, penceresiz ve 
her taraf1 kapah olacak, Lomba, 

tarapnel gibi binay1 Ylkacak, ha
vadan, karadan gelecek feylere 

mukvemet edecek metanette bulu
nacak, ayni zamanda abdestha
~esi olacakttr, Kaptlart gaz niifu· 

zundan masun kalacak tSurette 
gayet imtiz~li surette kapana• 
eak ve kap1 kanatlarmm pervazl• 
na lastik konacakttr. 

Bundan ba,ka bu yerlerde sJgt· 
nacak insanlarm havastz kalma
mast ve kolayca teneffiis edebil
meleri i~in hususi tertibath boru
lar bulunacakbr. 

Bina intaab i~in ruhsatiye alan· 

larm pli.nlarda mutlaka bu (sl· 

gmacak yer) ler gosterilmederi 

ruhsatiyeleri verilmemege ha,Ian· 
mltbr. 

Bundan evvel ruhsatiyeyi ahp 

ta in,aata ba~lamtyanlar bu kay
de ti.bi olnuyacaklardrr. 

Takas yolsuzlugu 
Tahkikata ait fezleke 

tamamlanmak iizeredir 

Kereste ihracah iizerinde yapt· 
Ian takas yolsuzluklan tahkika
tlna ait fezleke tamamlanmak iize

redir. Bu muamelelerde ismi ge
~en bazt memurlara iften el ~ek

tirilecegi, eski takas komisyonu 

i.zalarmm ihmal maddesinden 

mesul tutulacaklart ve takas yol
suzluklarmda bathca i.mil olan ta
cirlerle birlikte mahkemeye sevk
lerine liizum gosterilecegi anlattl
maktadtr. 

Mesele ka~ak~1hk kanunun tii· 
mulii dahilinde oldugu i~in af ka· 
nunu adli takibata mani tetkil et
miyecektir. 

Zam.an:: zaman siyasi haberler 
arasmda bazt renkli tehlikelerden 
bahsedilir. Evet renldi tehlike . .• 
Mesela ikide bir ortaya «san tell
like)> ~tkar. 

Bana kahrsa hayatta daha bOy
le bir ~ok renkli tehlikeler var. 
Mesela beya.z tehlike. 

Bu yakmlarda karmakartttk, 
aulu, mikroplu siitlerden daha 
miikemmel heyaz tehlike olur 
mu? 

Kara tehlike ... Daha. havalar 
bozar bozmaz fiati satanlarrn 
anas1 nikahtna kadar yiikseleD 
komiirden daha miithit kara teh· 
Jike olur mu?. 

Y etil tehlike. . . Bozuk lagtm
larm bostanlara dokiiliip t.ifo mik· 
roplarmt ortaya sa~ttklart zaman• 
larda en •biiyiik yetil tehlike sa• 
latalar deiil mi?. 

Tozpembe tehlikeye gelince. 
Evet tehlikenin tozpembesi de 
vardtr. Kimsenin bu tehlikeye 
diitmesini arzu etmem. ~iinkii 

tozpembe tehlikenin bir ismi de 
«atk» .denilen faciadtr. Allah he
pimizi tozpemhe tehlikeden 
saklasm. 

Y almz renk de gil, bazan ,ekilli 
tehlikeler de vard1r. Mes~la cuap• 
h telilike» . .. Gece eve g~ doniil
diigii zaman hazt sarho, kocala
rm karflstna ~tkan siipiirge so
past. .. 

Beyaz ve parlak bir tehlike da
ba var. Porsilen tabaklar .. Bazan 
hiddetli hiddetli manikiirlii br· 
nakh eller bu porsilen tabaklart 
yakalar ve erkeklerin batma ftr
labr .. ltte hu da tehlikenin heyaz 
ve parlak olamdtr. 

Hikmet FeriJun 

fuhu,Ja mDcadele 
Son bir hafta i~inde muhtelif 

semtlerde yaptlan stkt arathrma
larda Beyoglunda ve civarmda 
madam Araksi, madam lza:bel, 
Lutfiye, Nazmiye, Saniye hantm· 
lar isimlerindbki kadmlarm evle
rinde gizli randevu yapbklart ciir
mii mefhutla teshit edilmi,tir. Ev
lerde yakalanan kadmlar muaye· 
neye sevkedilmi~ler, ev sahipleri 
adliyeye teslim edilmi,lerdil'. 

16 Mart §ehitleri abidesl 
~ebzadeha,mde eski karakol 

binast arsastnda in~a edilecek olan 
16 Mart 1ehitleri abidesi ile kon• 
aervatuar binas1 i~in belediyenin 
mimarlar arasanda bir plan miisa• 
bakaa1 a~hgmt yazmt~hk. 

Vali Muhiddin bey evvelki gun 
ge~ vaktt mahalline giderek is• 
timlak edilen arsaya tetkik etmi$• 
tir. Musabaka neticesinde kabul 
edilecek plan nzerine gerek abi
denin, gerek konservatuar bina• 
smm hemen in~asma ba§lanacak· 
br. Arsadaki ankazan kaldmlma· 
sana ve arsamn temizlenmesino 
ba~lanmak iizeredir. 

Amca beye gore! .• - lktibaa ve terd.ime hakkt m ah fuzdur -

- V.allahi gozlerimle gord iim A mca 
h ey, Pariste b iitiin tiyatrolann perde~ 
leri eli t •• l , . , Mesela sahnenin i~inde veya dt· 

~mda 'Pit: yangJU ba~lad1 deg'il mi ... 
••• Perdeci hem en bir d iigmeye bass• 

yor ve «Cnmtl» :di.Ye. p ez:_dc kap amyor .• , 
•. • Bizim tiyatrQYa da mutlaka ~e-o~ A B. - Evet t .. Belki arbtleri istifa 

lik perde koymahyiZI ... t ehlikesine kar~11 da muha faza eder l ... 

.. 
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M. Mihailof ve zevcesile 
Beyoglu caddelerinde gezinti 

( Ba~ tarafa 1 inci sahifede) 
vetli bir nasyonalistim. Lakin nas-
yonalistligim korii koriine degil
dir. Makedonya i~in de muhtlif 
unsurlart karde~~e yatatabilecek 
bir milliyet prensipi gudiiyorum. 

- Bulgarlarla strplar anla~t
yorlarmtf .. 

- Buna inanamam.. Ve be
nim kafamdaki insanlar da, ko
mitemiz de buna inanmaz. Anla
pcaklanm zannetmem. 

"Ben tavuk kesmi§ adam 
degilimf, 

- Y ahu sizin icrin neler 
soyliiyorlar. lstanbuliskyyi yaka-

lamJ,smxz.Mezanm kendi elile kaz
dimu~stmz.Ve hu mezarm oniinde 
adamcag1zm kulagm!, burnu
nu, kollanm kestikten, gozlerini 
~tkardlktan sonra iskence ile ol-. 
diirmii~siiniiz .. 

M. Mihailof buna adamaktllt 
k tzdt: 

- Bunu ldm uydurmu~?. 
- Bilmem .. Gazeteler yaztyor:( 
- Y alan .. Ben omriimde ta vuk 

kesmi~ adam degilimdir. Ben sa
dece idealistim .. 

- ldealistsiniz degil mi? 
- Tabii.. Bu i~ para ile yapi-

ln· mt? Biz i~imizde para ile ~a-
1I{.an insanlan gordiik mii biraz 
scnra kopsekefali .. . fc;:imizde pa
ra ile crah~anlar ilti iic:: gi.inden faz
Ja duramaz. Keseriz.. Halbuki 
~oriiyorsunuz ki ben uzun sene
Ierden beri bu i~te crah~1yorum. 
0 halde anhyabilirsiniz ki idea
listim.. Hayaita paramn k1ymeti 
nedir? Ben ka~ kere hu ifte kel-
emi koltugumun altma koymu

,um. Ka~ kere oliim tehlikesi at-
latm•••m! Sorartm size?.. Ka~ 

para verirsem hana kellenizi ve
rininiz?.. Bu i~ para ile olmaz 
heyim. Boyle adamlan hen kese
rtm. Komiteciligimizin ticaretle 
.alakas1 yoktur .. 

- Sonra sizin 12 senede 25,000 
ki~.i oldiirdiigiiniizii soyliiyorlar ... 

- AlJah Allah yahu... 12 se
ne de 25,000 kifi!.. Muharebede 
bir mitralyoz on dakikada 25,000 
ki~iyi oldiiriiyor. 

Kuvvetim bir milyon kadardtr 
- Makedonya komitesinin da

gJimadigmt soyliiyorsunuz. Ne 
kadar adam1mz, ne kadar kuvve
tiniz var? 

- Biitiin Makedonya.. Kuvve
tim hir milyon kadard1r. 

Otomobilimiz Galatasaym kO
f.esinden Suterazisi solcagma sap
b. Burada bir aparbmanm oniin
de durduk. Gustini aparhmam. 

- l,te M. Ac;kofun evine gel
dik .. Burasx .. Bize musaade .. 

- Giile gUie .• 

Dedik fakat ayrJimadtk. Bir oto
mobil bulduk. Ve aparhmanm 
oniinde durduk. Bir saat, bir hu
~uk saat bekledikten sonra niha
yet kap1da goriindUler. Bizi tek
rar kar~tlarmda goriince M. Mi
hailof: 

Sen benden usta komifccisin! 
-Allah a~kma yaz .. dedi. Sen 

henden dahn iistat bir komiteci
sm. . . ~iinkii diinden heri bana 
k a«r kere pusu kurdun. Kac; kere 
arkam1 takip ettin. Ben senin ka
dar usta komiteci, usta efktya 
gormedim yahu .. Bunu iyice boyle 
yaz. 

Sonra beni ne kolay buluyorsu
nuz. Benim Bulguistanda yahp 

kalkhg1m yer, nerede bulundu
gum filan esrard1. Hatta diipnan· 
lanm bir ka-r kere Mihailof diye 
baz1 kimseleri oldiirdiiler. Hal
buki goriiyorsunuz hayattaytm 
ve sagtm. 

Bu strada kaptda geyet uzun 
b1y1kh hir Bulgar belirdi. Biz de 
ilerilemege ba~ladtk, 

M. Mihailof crok fen ve niikteli 
idi. koluma girdi. Beyoglu cadde· 
sine ge~tik. 

- Boyle nereye? 

Madama fistan aramaaa .. 
- Madama fistan arayacagtz .. 
Bir yammda madam Mihailof 

hir yammda M. Mihailof, M. A~
kof, matmazel A~kof Karlman 
pasajma gndik. Kadm mantolan 
k1smmda madam Mihailof icrin 
manto bakmaga ba~lad1k. Ma
dam Mihailof zarif bir kadmdt. 
Kendisine giydirilen manlolar uy
madt. Ben M. Mihailof ve M. Ac;
kof ile gorii~iiyordum. 

M. Mihai)of, M. Acrkofa: 
- Sakm Bulgarista~a gitme .. 

diyordu .. Seni asmak ic;in dort goz
le bekliyorlar .. 

Sonra hana dondu: 
- Biliyor musunuz, dedi, siz 

de tehJike)i vaziyettesiniz. (;iin
kii Bulgarlar bizimle ahbaphk 

edenleri idam etmege, en a~aih 
10 sene hapsetmege karar verdi
ler .. 

- Y a sizin hakkmtzda ne ka
rar var? 

Bir Nasreddin hoca hikAyesi 
- Tabii oliim .. Amma size bir 

Nasreddin boca ftkrast anlata
ytm. Bir giin hocanm karstsma· . 
bir ahbaht gelmiE.: , 

- Hocam .. demi,, fena haber. 
Ge~en aktam hir mecliste bir 
adam senin hakkmda attJ, tuttu, 
ath, tuttu. 

Hoca: 
- Alduma. .. Ben 

orada var mt idim. 
- Yoktun .. 

o esnada 

- Aleyhimde bulunmakla az 
etmi,. Mademki ben orada yak
tum, ke,ke hir de dayak atsaydJ. 
Benim ic;in de oyle .. Madem ki 
Bulgaristanda degilim.. Beni as-
amlar. · 

- Korkmuyor musunuz?. Her 
dakika yammzda bir tabanca pat
layabilir .. 

- Nicrin korkay1m?. Oliimden 
mi? Siz olmiyecek misiniz 

- Amma yatagmda olmek var .• 
Bir de baska tiirlii var .• . 

- Ben yatakta olmegi bir re
zalet addederim. 

- Hayahmzda hicr ciddi suret
te korktunuz mu? .. 

- Kim «hen hayatta korkma· 
d1m! » deres sakm yaland1r. lnan
maym. YalandJr. Fakat marifet 
nedilr biliyor musunz? Korkuya 
dizgin takmak ve bu dizgini da
ima elinizde bulundunnak .. Bunu 
yaphmz mt diinyamn en cesur 
adanu sizsiniz. 

- Ka~arken crok korku ve 
miiskiilat crekmi~siniz. Sizi or-. 
manda berbat bir halde a~ biila~ 
bulmu~lar .• 

- Katiyen.. Gayet miikemmel 
bir tarzda kac;hk. Vakta orman
da biraz iistiimiiz ba~tmiZ parcra
lanmt~tl. F almt i~te he psi bu ka
dar. Ar; kalmaga gelince .. Haytr. 
Arkam1zda hir seyyab c;antast 
vard1. Bunun i~inde ekmek, pey
nir, hatta sardalya bile vard1. Son-

ra her ge<rtigimiz yerde Balkan
larm giizel suyunu buluyorduk. 
Daha ne istersiniz. 

- Burada crok kalacak m1stmz? 
- Bir kac; giin.. Burada ken-

dimi kendi memleketimde adde
diyorum. Buraya o kadar tsm
dtm. 

- Buradan Rusyaya ve isvic;
reye gidecekmi~siniz? 

- Hay1r Rusyaya gitmiyece
gim .• Fakat fsvicrreye gidecegim. 

TUrk~eyi nerede 6grenmi§ 1 
- Turkcreyi. nerede ogrendi

niz? Hangi mekteplerde okudu
nuz? 

- f~tip Tiirk rii~tiyesinde oku
dum. Selanikte okudum. Pek muh
terem bir hocam vardJ. Ethem 
efendi. Simdi lzmirde imis. Miim-. . 
kiin olsa gidip elini opmek ister-
dim. 

Eski komiteci eski hocasmdan 
bahsederken gozleri ya§ardt. 

Bir miiddet te madam Mihai
lofun koluna girdim. Ve bu suret
le M. Mihailof ile konu~maga de
vam ettik. 

- Dii,mammzdan korkuyor 
musunuz? 

- Onlar pek crok.. F akat kork
mtyorum. l~in act taraft Bulgar
lardan da diitmamm var .. F akat 
diyorum ya bir milyon tarafta
rtm var. Bir milyon taraftartm 
varken bunlarm arasmda samimi 
olmad1gim insanlan kasdetmiyo
rum. Hepsi elini stkbgim ve sa
mimiyetine inand1g1m adamlar· 
dtr. Ben samimiyetine inanmadt· 
g1m adamtn elini s1kmam. 

Kolumdan c;Jkttlar ve elimi st
karak aynldtlar .. 

Sanki balayt seyahatine crtk
mtf gibi kart koca giilerek, faka
la~arak Beyoglu caddesinde ileri
lemege ba{.ladllar .. 

Hikmet F eridun 

Unvan fezkeresi tefti§i 
Diikkanlarla ticaretlianelerin 

nnvan tezkeresi ahp almad,klan
mn maliye §Ubeleri tarafandan 
tefti~ine ba~lanmt§br. Onvan tez• 
keresi bulunmJyanlardan aynca 
ceza ahnacakbr. Maliye §Ubeleri
nin yaptaklan bu tefti§e zab1ta da 
yard1m etmektedir. Onvan tezke
resi bulunmJyanlar hakkmda yap1· 
lacak zab1tlar miinhasaran maliye 
memurlar1 tarafmdan tanzim edi
lecek, polis memurlar1 zab1tla 
alakadar olmJyacaklardJr. 

Ticaret kalemi mUdUriUIU 
Iktisat vekileti te,kilatma ait 

~ehrimizde tlcaret kalemi miidur· 
lligii bulunmaktadar. Bu mUdUri· 
yet vazifesine bir ka~ ay devam 
edecektir. Ileride ticaret odalan 
nizamnamesi degi§tikten sonra 
bu gibi i~ler ticaret odasa tara
fmdan goriilecektir. 

Sarhoi akh 
Kantarcalarda bir evde rak1 

i~en Kamil isminde biri, ge~ 
vakit iki el silah atma~hr. Kur
§Unlardan biri Naciye ha01m is· 
minde bir kadtnm parmagrna 
isabet etmi§tir. Kamil yakalan
ml~hr. 

,. SEFiLLER-.-
ouyuk Roman filmi 

Bu per~embe gnnonden ltilaren 

~hzade~,a~t HiJa}sinemasmda 

gu~tcrilme~o baslanacakt1r. 

~caa----·- (2621) ~ 
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BU PER~EMBE ··PEK . 
Matinelerden itibaren Slnemastnda 

KLARK GABLE - JEANE HARLOV 
tarafmdan misilsiz bir surette temsil edilcn 

Saygou Giizeli 
FraDSIZCa sozlli B§k ve ihtiras filmi ,111._-.:1 ___________ ._ ___ (2655) Ill 

_. __ Bu pertembe SARAY 
ak§am1 

(Eski GLORYA) 
sinemasmda 

,,. 

UNITED ARTJST'm en cazip YO franmca mtlkalemeli f ilml 

KiBAR HIRSIZ 
Oymyanlar: R 0 N A L D COLMAN 
FOX halthaztr dllnya. haYa1iisleri ~~e gt:,sterilecektlr. 

Fiatlarda tenzilat : 30 ve 50, liiks balkon 70 kuru~ -~ 

Haydarpa§a Lisesinden: 
1 - Li5e ikinci devreye Jeyli ve nehari talebe kaydma devam 

edilmektedir. Evvelce illn edildiii gibi gerek '--abul ve Kabatat 
liselerind~n naklen gelecek leyliler ve gerek yeniden leylilige talip 
olanlar ilk taksitlerini yabrmca kaydedilirler. 

2 - Birinci devreye yalntz leyli talebe aluur. 
3 - Mtiracaat giinleri: Cumartesi, pazartesi, sah ve ~ar~ambadtr. 

(5853) 

Istanbul Milli Emlak Miidurtliglinden: 
F atihte Hiisrevpa§ada Kasap Oveys mahallesinin Aynah~e~me 

sokagmda 10 No. lu bah~eli natamam ev 14/10/934 Pazar giinii saat 
14 de kadar pazarhkla sahlacaktar. fsteklilerin 95 Jirahk pey ak~e
lerile miiracaatlar1. "M., (5852J 

Istanbul Deniz Ticaret 
Miidiirliigiinden: 

Mer'i talimatname hUkUmlerine gore terfi smaf i~in miiracaat 
edecek kaptan, c;ark~1, Motorcii ve kalavuzlann imtibanlara 22 eyliil 
934 ten 29/eyliil/ 934 tarihine kadar icra edileceginden imtihan ol· 
mak isteyenlerin icap eden vesikalar ile beraber 22/eyliil/934 
kadar miidiiriyetimiz fen heyetine mUracaatlarl. (5804) 

BU PERDENiN ARKASINDA 
BCYOK POLIS ROA1ANI 

-:; 

Biiyiik /armada 182 sahife 

Fiyeti : 40 kuru$ 

AK~AM I{ IT APHANESi 

I BORSA] 
Istanbul 16 EyiOI tiS4 

( Aktam kaptDII fialleri) 

Esham ve TahviiAt 

Ist. dahllt 96,50 I, B. HamiHne 10 

Kuponsuz 1933 • Mnessis 106 
latikraz1 97,- T. C. Mcrke:t: 
'OnitOrk I 28,65 Bankas1 59,-

• II 27,% Anadolu hisse 27,:·w 

• III 27,55 Telefon 10,25 
l4nmescil I 48,90 Terkos 17,!::!) 

• II ( 7,6[> <;imento 11 ,D5 

• III - lttihat de~ir. 13,fi0 

Ill Bau\i:aSl 10 ~ark • 0,85 

Para ( Cek flatleri ) 

raris 12,06 Sofya 65,85,-

Lomira 621,75 Prajt 19,09,15 

Nev York 80,1>2,50 
Berlin 1,99,23 
Madrit 5,81,75 

Milano 9,27,20 Belgrat 84,61,12 
A tin:\ 83,35,60 Zloti 4, t:l,50 
Cenevro 2,43,7i:i Pengo 3,93,1j0 
Brnksl.ll 8,38,60 BUkre~ 79,50,14 
.A.mstenlam 1,17,30 i Moskova 10,91 

IIIIIJUIUIIIIIUIJIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIIItlllll:llti i iiiiii i iUIItiUIIIIIIII I IIJIIIIII 

Nikah 
izmit deniz kumandanhg1 emir 

zabiti birinci miilazim Adnan Sait 
beyle Sivas mebusu ve gazetemiz 

ba~muharriri Necmeddin Sadak 
beyin day1s1 tiitUn inhisan me
murlanndan Ka§if beyin kerimesi 
hamman nikah merasimi muma• 
ileyhin akrabasa ve dostlara haz1r 

· oldugu halde diin Kadakoy bele
diye dairesinde icra kahnm1~br. 

Tarafeyne saadctler temenni ederiz. 

Pek yakmda: 

T U R K sinemast 
.hluhte~em sahnelerl havi vo milyon· 
lan ·a dolar sarfile \'Qcuda getirilcn 

6ARBA HUCUM 
f i!rnile yeni mevsime JJa~l!yor. 

Oymyan yJ!d1zlar: 

IRENE DUNNE 
RICHARD DIX 

BeyoGiunda kirallk aparflman 
lstiklil caddesinde ~1k sinema 
kar§asmda 156 No. h 1stiklal 
aparltmanmda bir daire kira-

hkhr. GlSrmek i~in kap1c1ya 
kiralamak i~in Bah~ekap1da 
Ta§ Han 29 No. Umiim Em· J 
lak Acentesine miiracaat. ' , 

Seyahat movsimi gellli, az para lie 
e~lenceli ve lslifadcH llir yolculug-a 

c;tkmak istiyenlere tavsiyomiz: 
ISTANilULDAN LONDRAYA 
$1LEPLE e~R YOLCULUK 

Faik Sabri beylo blrllkto Ego deni· 
zinde, Yunan adalannda1 Akdenizde, 
Portekizde, Felemenk VE' l ngilteredc 
rransa, 1svic;re \'e l talyada gflzei 

bir soyahat yapallm olmaz mr? -
270 sahife - 293 resim, 

1 harita - 75 kuru~ 
Yenl ~1kt1 

'Ievzi mt-rkezi: YALNJZ 
AK$AM K 'TAPHANESI 
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GtJNtJN MESELELERI 

GUNUN HABERLERi ------------------lspanyada vaziyet 

Umumi felcin 
humma 

ile tedavisi 
Tababeti akliye ve asabiye 

kongresinde miihim 
miizakereler olacak 

Turk tababeti akliye ve asabi

~ kongresi, 21, 22 ve 23 eylul 

eiinleri toplanacaktlr. Kongreyi 

profesor Mazhar Osman bey a~a
ca.k ve ilk i~tima 21 eylul saat 

9,5 de Bakukoy emrazt akliye ve 

asabiye kliniginde yaptlacakhr. 

Esaa mevzu, Tiirkiyede feld 

umuminin humma ile tedavisidir. 
Bu mesele haklunda Naz1m Sakir, 

f'ahreddin Kerim, Hiiseyin Ke-
1 
nan, thsan Siikrii, Net-et Halil, 

Ismail Ziya beyler umumi felcin 

muhtelif usullerle tedavisi hak

Jonda tebligatta bulunacaklard1r. 

ikinci toplanb istanbul iiniver

•itesi dershanesinde gene sabah

leyin yaptlncak ve hu toplanh- . 

ya iiniversitemizdeki Alman pro

fesorlerinden ha,ka Romanya 
profesorlerinden Marinesco, Ma· 

aicadite, Dragancesco, Fas;an, 

Ene,&co da i~tirak edeceklerdir. 

Afyon, tiftik 
Afyoncular Paristeki 

muzakerelerin neticesini 
bekliyorlar 

Afyon piyasas10daki durgunluk 
Clevam ediyor. Piyasa, Pariste 
;Tiirkiye- Yugoslavya mii~terek he
retinin, afyon kartelile olan te
maslarl neitcesini beklemektedir. 
§imdiye kadar bu temaslardan 

miisbet bir netice ~·kmamlfh. Son 
gelen haberlere gore, kartel mii· 
messilleri, Tiirkiye - Yugoslaya 
beyetine miiracaat ederek miiza
lrereye yeniden ba~lanmasm1 is
temi~lerdir. 

Tiftik piyasasmdaki canhh:k 
Qevam etmektedir. Tiirkiye- Al
rnanya arasandaki Kilering siste.
mile yap1lan ticaret muahedesi 
yuziinden itftik dogrudan dogru· 
ya Almanyaya gitmcldedir. Ev
velce Tiirkiye tiftikleri lngiltere 
vas1tasile Almanyaya sahhrdt. 
Ge~en hafita is;inde Almanyaya 
1,000 balya kadar tiftik satllmt.f· 
br. Bu satlflarm fiatler iizerinde 
miisbet tesirlera goriilmiiftur. 

Diger taraftan Sovyetler de pi
yasadan mal almaktad1rlar. Brad
ford lngilz piyasasmdan tiftikle
:re bir talep yoktur. 

Bir doktorun batma gelenler 
~oruh (Rize) ~ehrimiz 

memleket hastanesi bat hekim ve 

operatorliigiine Dr. Rifat bey adm
da bir zat tayin cdilmi§ti. Rifat 

bey Karadeniz vapurile tehrimize 
celmi~ ve ite ba,Iamt,br. Doktor 

&ah gunii ogle yemegi yerken bo
gazma bir bahk kl1~1gl saplan
mitbr. Doktorlarm gayretlerine 

ragmen Jnl~agt ~Ikarn;)ak kabil ola
mamif, Rifat bey geldigi vapurla 
beray1 tedavi Trabzona gitmek 
mecburiyetinde kalma~hr. 

Jokatta yol faaliyeti 
Tokat 17 ( A.A. ) - Viliyetin 

her tarafmda yol faaliyetine bat· 
lanma§br. Yollarda 7,000 amele 
~ahimaktadar. 

Belgratta 
miihim bir 

top/anll 
Par1amentolar ticaret 

konferans1 a~tldt 
Belgrat 17 (A.A.) - Beynel· 

milel parlamentolar ticaret kon· 
ferans1 diin sabah dokuzda Yu
goslavya ayan meclisinde sir Jon 
Allennin riyaseti ve biitiin mu
rahhas heyetler reislerinin ve kon
ferans umumi katibinin huzurile 
toplanmtthr. 

Medis muhtelif ve konferansi 
alakadar eder teknik meseleleri 
tekik etmi~tir. 

Sir Jon Allen, heyetlerin Yugos
lavyada gormii§ olduklan iyi ka
bulden dolayt Yugoslavya heyeti
ne te,ekkiir etmi~tir. 

Yugoslavya parlamento komi
te reisi eski naz1rlardan M. Y an· 
kovi~ cevap vererek ecnebi heyet
llere ho~ gcldiniz temennisinde 
bulunmuttur. 

Sir Jon Allenin teklifi iizerine 
meclis ikinci reisligine eski Yu
goslav naztrlarmdan M. Yanko- " 
vi~i intihap etmit-tir. Mumaileyhin 
selefi ltalyan heyeti reisi kont 
San Martino idi ve :vazifesi bu 
devre nihayetinde hitama crmit 
bulunuyordu. 

Firdevsi ihtifali 

Son :zamanlarda hpanyada dahili va· 
ziyet ~k kar~~mtfhr. Bir taraftan Ka· 
talonyahlann merkezin kararlanm tam· 
mamalan, diger taraftan Basque vila· 
yetlerinde belediye heyetlerinin birer bi· 
rer istifa etmeleri ve yeni belediye heyet· 
Jeri te,kilindeki gii~liik hiik\uneti mii'· 
kill bir vaziyete sokmUJtur. Ayni :zaman• 
da grevler, dahili kan,tklddar da biri· 
birini takip ediyor. 

Bugiin iktidar mevkiindc bulLman 
Samper kahinesi aylardanberi bu kan· 
ftk vaziyet i~inde i~eri idareye ~lfl• 
yordu. Son zamanlarda ahval ·dare edi· 
lemiyecek bir -,ekil almtJ, knbinenin mev• 
kii sars•lnuJbr. 

Samper kabincsi mutedil cumburiyel· 
~ilere istinat ediyor. Halbuki bu gruplar 
kabine reisini sol cenaha fazla meylet· 
mekle itham ediyorlar. Diier taraftan 
radikal fu-kasma mensup olan M. Sam· 
peri, bu farkan1n miifrit fikirli izast, 
fazla muhafazakar oldugundan dolaya 
tenkit ediyorlar. Goriiliiyor ki vaziyet
ten kimse memnun degildir. 

Buna ragmen kabinc ~if~i balk ftrka
••nm yardmile mevkiini muhafaza ecli
yordu. Halbuki bu ftrka fUndi kabineyi 
tutmaktan vaz ge~mitlir. 

F1rkanm reisi Gil Roble3 irat ettigi nu
tukta, Jspanya mebusan meclisinde en 
kuvvetli grup olan bu hrkantn artik hii· 
kfunete muzaheret etmiyecegini soyle
~tir. 

Bu takdirde meclis toplamr toplan
maz kabinenin. diifmesi beklenebilir. Y e
ni kabineyi kimin te,kil edecegine ge
linee, eski ba,vckil M. Lerrouxnun is
m;. en ziyade ileri 5\iriiliiyor. Bu zat bu· 
giin en niifuzlu lspanyol ricalindendir. 
M. Lerrouxnun ~if~i hnlk hrkasile an• 
I11Jt.&gl da sayleniyor. 

Y eni kabinenin mecliste bir elcseriyet 
temin ebnesi muhtemel olmakla bera
ber bu ekseriyetin c;ok devamh olacait 
Wnit edilmiyor. Bunun i~ medisin da
gJblmasi, yeni bir intihap yaptlmas1 ih
timali ~ok 1ruvvetlidir. Y eni intihapta 
miibim bir ekseriyet temin edebiline de
vamlt bir hiikfunet te~ili kabil olabile
cektir. Aksi takdirde bugiinkii kanflk 
:vaziyet daha uzun .miiddet aiirecektir. 

~aziment hantm ~1oskova operns1nda 
biiyiik merasim 

yapdacak 
· Zevci adliyeye miiracaatla 
tahkikat yap1Jmaslnl istedi 

Moskova 17 (A.A.) - 933 te 
<logan ve 1021 de olen mefhur 
ban fairi Firdevsinin terefine 20 
eyliilde opera tiyatrosunda biiyiik 
merasim yapllacaktlr. Rus tesi· 
rinden hari~ kalan bir memleket 
i~in tertip edilen bu merasime, 
Sovyet Rusya merkez icra komi
tesi umumi katibi M. Enukitzenin 
tertip heyetine riyaset etmesi, hu
susi bir mahiyet verrnektedir. 

iran hukumeti, muhar.rir ve sa
natkarlar.dan miirekkep bir heyet 
gondermege karar vermittir. 

lsve~te umumi meclis intihab1 
lstokholm 17 ( A. A. ) - Bu· 

gunlerde Landstings denilen 
umumi meclisler i~in biltUn vilA· 
yetlerde intihabat yap1lmaktadar. 
Bu intihabatm fevkalade aiyasi 
bir ehemmiyeti vardar. <;unkii 
Landstingsler mebusan meclisi 
azaSIDI tayin eden birer intibap 
kolleji mahiyetindedirler. Mehu· 
san meclisi iizasmm yiizde sekiz· 
de biri her sene bu suretle ye· 
nile$tirilmektedir. 

lntihabat lsve~in her tarafJDda 
~ok hususi bir alaka ile takip 
edilmektedir. 

Berlinde bir ge~it resml 
Berlin 17 ( A. A. ) - Berlin 

hucum k1taahna mensup 25 bin 
ki~i diin sabah Tempelhofer
feldde M. Goebbelsin onOndo 
bir ge~it resmi yapm1~lardu. Bun• 
lar rniiteakiben Lustgartene git
mi~lerCiir. Orada yeni ~efleri ve 
30 haziranda kur~una dizilmi~ 
olan Ernestin halefi Vonjagove 
kendilerine bir nutuk soylemi§tir. 

Prenses Marina londrada 
Londra 17 (A.A.) - lngiltere 

prensi Jorjun ni~a:lhSI prenses 
Marina diin Londraya gelmit ve 
istasyonda biriken binlerce balk 
tarafmdan kar~itlanm11hr. 

~aziment hamm isminde gcn~ 
bir kadm1n vefatl haltkmda 13 
eylul tarihli niishe.m1zda bir ha· 
her ~tkmt~b. Bu haber miinasebe
tile merhumun zevci Orduda es
habJ emlakten, halen Kastmpata
da Tahtakadt mahal!esinde 52 
numarah evde misafir ~i.ikrii bey
zade Vahit beyden bir mektup 
aldtk. Vahit bey diyor ki: 

Zevceme bir .rahim urundan 
aolayl 29 agustosta ameliyat ya
pllmt~tl. Ameliyattan sonra ted
ricen fenalatarak eyluliin betin· 
ci giinii vefat etmi~tir. Ameliyat· 
tan evvel viicut~ hi~ bir .rahatstz· 
hgt olmadtgl gibi ameliyata ta-
hammi.il cdemiyecek derecede 'Za· 
fiyeti de yoktu. Bu seheple zevce
min vefah beni bunun sebebini 
~ramaga sevketti. 

Tabibi miidavisi ihtikam rie
den vefat ettigini iddia edip ve
fat mesuliyetini hastaneye ve has
ta bakxcdarma atfetmek tistedi. 
Halbuki hastane miidiirii ve zev· 
cemin hastahgt esnas10da konsiil-
tasyona .davet edilen profesor has· 
t:anm septisemi denilen kan zehir
lenmesinden Oldiigunii aoyledilet 
ve o {.ekilde defin raporu verdiler. 

oliim sebeplerindeki bu tezat 
ta aynca hakk1m1Z1 aramaga ic
bar etti. Septisemi, doktorlarm 
tal'lifine gore bari~ten mikroplarm 
kana karifr.lasmdan ileri gelir. 
Bu mikroplarm amcliyat esnasm-
da operator tarafmdan dikkatsiz
lik veya ihmai neticesi ka.na ka
rlfllgt anla~Ilmaktad1r. Nitekim 
morgta yaptlan otopsi de her hal-
de bu neticeyi teyit .etmi~ti. Bi· 
naenaleyh vefat miisebbibinin 
cumhuriyet kanunlart dairesinde 
cezalandtnlma .. tnt talep etmek 
iizere miiddeiumumilige mur.acaat 
ettim. Adli tahkikat deva edi
yor. Y akmda hakikat meydana ~~-
kacakhr. · 

Sahlfe I 

11YATRO MOSAHABELERI · 

~ehir tiyatrosunda · 
ytkdan bir §ey yok •.. 

Ra~it R1za beyin fehir tiyatro-1 
iSundan ~ekilmesi, ~aziye, Halide 
hanrmlarla, Hiiseyin Kemal beyin 
kendisine iltihak etmesi, Vasfi 
Rtza beyin: «Siz temsillere bn~la
ymtz ,ben arkamzdan gelecegim» 
diye vadetmesi rivayeti, sonr.a ga· 
zetelere bir mektup gooderip bu 
sozleri tekzip ebnesi, bir ~ok de.
dikodulara sebebiyet verdi. Gar
bin taheserlerini sahnesine koy
dugu zaman, bu giizel degerli sa
nat hareketlerine uzaktan olsun 
alaka g&termiyenler, bu dediko
dulara siitunlar eyird1lar. 

Senelerdenheri, bir viicut, bir 
<limag halinde ~ahtan sana.tkar
lar arasmde.n ii~ ki~inin ayr1lma· 
et, ber nedense baza arkad~lar•
mtzi tela,Iandirdi. Jstanbul tehir 
tiyatrosunda bir inhilal havas1 esi
yormUf manzaras1 gosterdiler. Bel· 
libafh iki kadm b.ir erkek sanat· 
karm tehir tiyatrosundan uzak
la,masile, tehir tiyatrosunun sar· 
o~tlacagma inanmlf .gibi goriinen· 
ler oldu. 

Bir arkadatlmlz: <cBu kotii ha· 
beri vermege dilimiz varm1yor.» 
diye teesaiiriinii alenen gosterdi. 
Batka bir aTkada,tmlz, sanki Rapt 
Rtza bey aenelerdenberi ~ehir ti
yatrosundaymlf gibi: «0 gitti, 
arttk ciddi eserlere elveda» ,ek
linde sozler sarfetti. Ba~a biri: 
~ehir tiyatrosu bozguna ugrad1! 
dedi. 

Bizce ortada, fazla teessiir du
yulup teessiif edilecek bir mesele 
yoktur. Memlekettc, eush ikinci 
hir tiyatronun H.izumuna kail ol
dugumuz kadar, lstc.nbul fehir ti
yatrosandnn, her hangi bir sanat
karm gitmesilc inhilal vuku bul
mtyacagma da inanmak isteriz. 
Istanbul ~ehir tiyatrosu, bugiin ar
tak ~ahar.Ia kaim olmaktan ~lkmlf 
bir ISanat miies&esesidir. Bizim te· 
lakkimiz budur. Nerede kald1, ki 
bugiin ~ehir .tiyatrosu ikiye aynl
m•t ta degildir. Bu miiesseseden 
istifa eden ycdi ki~inin d.:>rdii, 
Muhsin mektebinin yeti§tirdigi 
Jeni istidatlardtr. Hcniiz !ivrilme
ge ba,Iarlarken garip bir haleti 
1n.1hiyeye kap1ld•lar. Biz, bu dort 
gence, var o1an istidatlarmt kor· 
lettir:memege gnyret etmcleri te
mennisinden ha,ka soyliyecek soz 
bulam1y1z. Yaz1k, ki mekteplerin
den fehadetname almadan ayrth
yorlar. Fena ediyorlar. 

$aziye, Halide hanunlarla Hii
£eyin Kemal beye gelince. Bu ye
ti§mit, olgun san~tkarlnrm tehir 
tiyatromuzdan ayrilmalarl da boz
.gun adde:lilemez. Hatta, biraz 
etrafh miitalea edilirse, bu ayr1h· 
gm miihim bir hadise tetkil etme
digi de meydana s;tkar. 

Filvaki H.aH.de hamman, kendi 
:sahasmda bof kalan yeri kolay 
kolay dolm:u. F.ahat Muhsinin 
.aoziinii tekrar edelim: 

Parmak, viicuda yapl~tk oldugu 
:zaman parmakltr. 

::0¥-¥-

Bu seneki repertuar ~k zen
gindir. Bu mevsimde temsilleri 
mukarrer piyesleri sayarsak, ehir 
tiyatrosunun sannta paydos etme
digini ve ayr~lan $anatknrlarzn ek
sikliklerini duymiyacnglmiZl anla· 
r1z. Filvaki Gahnemizde herkes 
l&znndtr, fakat hi~ kimse elzem 
uegildir. 

Bu JSene trehir tiyatrosunun oy
wyacagt eserler ~unlard1r: Dosto
yevski'nin «Cinayet ve ceza» 

at, ~elcispirin <cMakbet» i, Viktor
yen Sardu'nun <<Madam Sanjen»i, 
Gote'nin «Faust»u. Operetler: 
Flcdermaus, Jirofle jirofla ... 

BunlaTl cozoniine koyduktan 
sonra, bir de fehir tiya tromuzun 
kadrosunu dii~iinelim: Neyire Ne· 
yir, Redia, Cahide, Semiha, F eriha 
hammlar. Ertugrul Muhsin, I. Ga
lip, M. Keme.l, Emin Belig, Vasfi, 
Hazun, Talat, Mahmut, Muammer 
beyler. 

Biraz dii§iiniiliir.se, ortada inhi
lale benzer hir teyin mevcut ol
madtgl pekala anlat•hr. Talat 
bey, bir ka~ sene evvel Hiiseyin 
Kemal beyin yerini doldurmu~tu 
ve bugiin Talat beyin yerini dol
durmak i~in nobel bekliyen bir 
ka~ gen~ daha mevcuttur. 
Neyire Neyir, Bedia hanlm
lar varkcn, ~aziye hamman 
noksanhgtnm duyulmtyacag1 da 
bedihidir. Garbin Jclasiklefmit 
operetlenini, hi~ 'iiphe yok, ki Se
miha ve Feriha hanrmlarla, Vasfi, 
Mahmut, Muaomer beyler miim· 
kiin mertebe hataracaklardu. Her 
halde Fledermausta, Jirofle Ji
roflada Halide han1m1 kimse ara· 
mtyacaktar. 

istanbul ~hir tiyatrosunda Y•· 
k1lan hi~ bir fey yoktur. Bilakis 
bir ~ok fey yaptlacaktJr. 

¥- ¥- ¥ 

Ratit R:za h~fekkiiliine gelince: 
~aziye, Halide hammlar gibi k1y· 
metli, olgun. iki artistin, Hiiseyin 
Kemal eibi. tecrubeli, liyakatli 
bir sanatkarm eskii mektelperin
den ayral:nnlan tehir tiyatrosuna 
ne kadar znrnr vermezse, yeni 
tolpanacak bir tiyatroya o kadar 
faydalar1 dokunur. 

Istanbul ~ehir tiyntrosunan sa
natkar yetittiren bir mektep ol
.dugu bu ayr1hkla meydana ~1kh. 
Y eni bir tetekki.ilde, Hi.iseyin Ke· 
malin, ~aziyenin, Halidenin, yan
larmda ~altfacaklara hocaltk ede
cekleri muhnkkakhr ve gene mu
bakkakttr, ki bir Zihni, hatta bir 
Hadi., o te~ekkiiliin {emel diregi 
olacaklard1r. Muhsinin yeti,tirdi
gi bu iki talebenin, Ratit Rtza sa b .. 
nesindc numune~ imtisal olacagl• 
na fiiphemiz yoktur. 

Ancak, bu seferki te,ekkiilii, 
mazinin l1atalan gozoniinde tutu
larak, ~ok daha iyi ve ~ok dah-a· 
esash kurmalan farttlr. Eger, fC· 

hir tiyatrosundan aynlanlar, tehir 
:tiyntrosunda ;mitler gibi, sanat 
.atkile ~ah,nlarsa, kendil~rine 
muva.ffakiyetler dileriz. 

Bu memleketin bir ikinci degil, 
hatta bir ii~iincii tiyatroya elbet· 
te ki ihtiyac1 vardu·. 

Bunun is-in temenni edelim, ki 
gidenler, pelc ~abuk pitman olma
stn!ar! 

Selami lz:et 
NtlllllllllltiJIIIItUftUitt1UJf111UIIIflfliii i1.1111111111111.1111H"tlhtCUIIIIhlll'\ 

Hicaz hariciye naZJn ltalyada 
Hicaz haridye nazm Fuat 

Hamza bey bir ka~ giinden beri 
Romada bulunuyor. lki defa 
hariciye nezaretine giderek bari
ciye miiste~ara M. Suvich ile 
gorii~mii~tur. Bu seyahat lta~yanm 
Hicazla arasa a~tk oldugu hak· 
lundaki haberlcrin dogru olma· 
d1gtm gosteriyor. Italyan maha· 
filinin beyamna gore Italyamn 
Hicaz hiikumctile miinasebab pek 
dcstanedir. 

FREN6iDEN SAKINMAK 
i~ln, Teksayt prezervatifleri ecza• 
nelerde araytruz. 
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Sahife 6 

Sirke 
Y a~ ve kuru iiziimden 

nas1l yapthr 
Bu mevsim iiziimiin bolluk za

mantdtr. Baz1 karilerimiz iiziim
den nastl sirke yaptldtgmt soru
yor. Bugiin bunu tarif edecegiz. 

Evvela fUnu soyliyelim ki ya, ve
ya kuru iiziimden sirke yapmak 
zannedildigi kadar basit bir if 

degildir. Sirkenin en iyisi ~arap
tan yaptlamdtr. Bunlarm her 
ii~ tarztm da tarif edecegiz. 

Sirkenin iyi olmast i~in yalmz 
sirkeye mahsus ve agzt acrtk bir 
f1~1 laztmdtr. Bu fl~t i~ensme 

(sirke taraptan yapt1acaksa) 10 

litre tarap atmah ve agz1 a~1k ola
rak btrakmah. Bir hafta sonra i~i
ne bir litre f&rap ilave etmeli, 

hir hafta sonra hir litre daha. 

F1~mm iicrte ikisi doluncaya ka
dar her hafta hirer litre tarap at
mahdtr.· Son tarabm atJldJgmdan 

iki hafta sonra tarap s.irke ol
muf.lur, arbk kullamlahilir. Bu 

fJ~tdan her sirke ahmtta ayni 

miktarda tarap ilave edilirse sir
ke hi~ bir zaman bitmez. 

Kuru iiziimden sirke: Bir bu
c;uk kilo kuru iiziimii makineden 
ge~irerek ezmeli, ve on kilo thk 
su ic;inde karttllrarak buakmalt. 

Su thk olmahd~r, eger steak olur
sa tehammiir edemez. Her iki giin
~e hir hu mahlutu karttbrmah. 

Bir hafta sonra ezilen iiziimleri 
stkarak siizmeli ve suyu a~tk 

ag1zh hir ftc;tya koymalr. Eger 
kabilse fu;t miitedil hararetli Te 
temiz hir yerde durmahd1r. 

Bundan da sirke ahndtkc;a her 
defa ayni miktar makineden c;e. 
kilerek 1hk suda ezilmit iiziim su
yu ilave edilmelidir. 

Bu sirke ne miktarda yapthraa 
yaptlam nisbeti daima 10 kilo au
ya bir bu~uk kilo kuru iiziimdiir. 

· • Yaf. iiziimden sirke: Yat iizii
mii ezerek buakmah, iki giinde 
hir karttbrmah. Bir hafta sonra 

bunu da kuru iiziimden yaptlan 
!irke gibi haztrlamah. 

Duttan da sirke ayni suretle ya
pthr. 

Daha makbul olan beyaz sir
keyi yapmak ic;in, ecza depolarm
da sablan (noir animal) dan bir 

miktar almah, bunu ytkamah. 

Temiz bir huninin i~erisine te
miz bir fanila parc;ast ve iizerine 
(noir animah) koymal1. 

Huniyi bir titeye oturtmah ve 

iizerine evde yap1lan airkeyi akt
tuak aiizmeli. Sirke gayet ac;dc 

renk, bir miiddet te giinette ka
brsa bembeyaz Q}ur. 

Meyvalt biskui 
Dort yumurta, dort yumurta 

agubgmda un, dort yumurta ag•r
bimda toz teker, 125 gram kuru 
c;ekirdeksiz iiziim ve bir miktar 

portakal ve turunc; kabugu teker
lemesi almah. 

Bir tencere ic;erisine bir kat•k 
un bir katik teker koymah ve 

ti.zerine bir yumurta kumah, bun· 
lar1 kan~hrmah ve f.eker, un, yu· 
rnurtay1 azar azar ilave ederek 

hepsinden bir hamur viicuda ge
tirmeli. Saplar1 ay1klanarak ~~
kanan ve bir hav1u ile kurutulan 

AK~AM 

Hem yemek odast hem salon 

Bazt karilerimiz, aalonun ve 

yemek odasmm ayni odada naatl 

tefrit edilmesi laztm geldigini so

ruyor ve boyle bir odamn resmi

nin dercedilmesini istiyorlar, 

Resimde goriilen oda hem sa

lon hem yemek odaa1d1r. 
Bir misafir geldiii zaman di-

vamn iistiine yaptlan yatakla mi

safir yatak odas1 vazifesini de 

gormektedir. 

Odamn biiyiik goriinmeai ic;in 

yemek mas&Sl pencere oniine ~ekil

mif, odanm ortas1 ac;tk btraktl· 

mtfllr. 
Divamn 

,rjki dolap vardtr. Bunlarm alt ka· 
tmda kitaplar, dolabm i~inde ise 
aofra taktmlarl durmaktad1r. Or
tada aath duran biiyiik aynanm iki 
taraf1nda dolaplarm yanmda elek· 
trik limbalan vardtr. Dolaplarm 
birinin altma biife konmuttur. Bu
nun i~ine tabaklar yerlettiril· 

yukanatnda duvarda \ mittir. 

FOtr §apkalar gene meydana ~1kb 

Ge~en ay ktthk tapka model. 
Jeri tamamile kadifeden yap1lm1t 
ve kutlarla, tiiylerle aiislenmit 
olarak goateri.lmitti~ 
~imdi bu f&pkalarm resmi zf. 

yaretlerde, davetlerde giyrleceil 
anlattlmtf, her zaman i~in de fOtr 
ve kumattan f.Apkalar meyduu~ 
~Ikmttbr. 

Bunlann tekilleri pek milt&. 
nevvidir, bi~imler her ~ehreye ya
ratabilir. 

1 - Mantonun kumasindan l:ie-. 
iiziimleri, kiic;iik par~alara tak

sim edilen turunc; ve portakal ka· 

bugu -tekerlemelerini Hive eCJe
rek iyice kartthrmah ve hafif~e 

yaj'lanmtt bir t~s~ye dOkmeli. 

re. Tepeai aivri tekilde olan l)u 

berenin etrafma kordone ile rna
kine yapilmttttr. 

2 - Gayet ince fotrden kenar
lari pliae olan bu f&pkamn oniin
Cie fotr ve kadifeden bir bai var
Ciir. 

3 - Diagonla yijnliiden f&pka 
ve ayni kumattan ~anta. 

4 - (Breton) lsmi verilen et
rafl kaHnk olan bu fapkalar kt
tm c;ok giyilecektir. 

5 - lnce ve yumutak fotr'den 

Hamurun kalmhii bir parmak
tan fazla olmamahdtr. 

Orta ftrinda bir ~eyre)( saa t 

pittikten sonra iki parmali enin

Cie ve on -santim uzunlugunda par-

-

olan bu fo&pkaniD tepesinden ae
len pliler yandan atai•ya inmek· 
ted ire 

6 - Siyah kadifeden bir ta· 
raft inmiz, diger taraf1 ~ok kalk· 

mtf olan bu fapkaya konulan kur

Ciele sa~ iizerinde baglanmakta
dtr. 

7 - Erkeklerin yazm giydik .. 

leri ( canotier) hastr f&pka f.ek

linde ill:li renk fotrden yapthmt 

f&pka. 

~alara keserek tekrar tepsiye diz

meli. Fakat bu defa biskiiileri 
yan yabrmah ki tekrar ftrmda 

bir ka~ dakika pi~ince dort taraf1 

Cia pembe olsun. 
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K1~ hazirligi 
Her evde yapdmas1 Jaz1m 

gelen temizlik 
Sayfiyelerden avdet zamani 

yaklattyor. ~ehre inerek yaz icsin 
kaldtrtlan etyalan a~mak evi 
temizlemek ve yerle~tirmek dii
fiinceleri bir ~ok kimseleri me~
gul ediyor. Yazt 'ehirde gec;i· 
renler de klt temizligine ve ha· 
ztrhgma baslamaktadtrlar. . -

Temizlik yaptlacagl zaman ak 
it temizlenecek odamn etyalan
m dtt.art ~tkarmakttr. Odalar sii
piiriildiikten ve oriimcekler alm
dtktan sonra yerdeki mutamba
lar su ile .silinmeli. Duvarlardaki 
kag1tlar veya yagh boyalat kirlen· 
mit ve lekelenmitse un ilc su
dan bir hamur tutmah ve lekeli, 
kirli olan yerleri bu hamurla ova· 
lamahd1r. Y ava~ yap1lan bu ame
liye duvarda leke ve kirden iz 
btrakmaz. 

E,yalar odaya yerli yerine yer
le,mezden evvel iyice fm;alan
mah, ve yumu,ak hir bezle toz
lar ahnmahd1r. 

Camlar petrol veya ispirtolu su· 
ile silinirse tertemiz olur. Y agl1 
boya kaptlar hafif sodah ve sa· 
bunlu su ile ytkanarak silinmelidir. 

Mut.ambalar sabunlu su ile ev· 
velce silinmitti. Etyalar yerle,.tik· 
ten sonra hafif~e terebenthine 
ruhu ile u~lablmtt bezle silmeli, 
sonra cili siirerek kurumaga bt· 

· rakmah ve nihayet parlatmahd1r. 
Evvelce kaldtrtlan hahlar, i~in

deki naftalinler silkilerek yere 
yay1lmah ve iizerlerine ha,Ian· 
mit ~ay yapraklan serpilerek sii· 
piiriilmelidir. Bu csay yapraklari 
bah iizerinde kalan tozlan ahr ve 
hahnm renklerini canlandtrtr. 

Y atak odalarmda dolaplar 
tamamile bot.albhp diizeltilir, yaa
ttklar, tilteler &Okiiliip y1kabhr. 

En nihayet yazhk elbiseler ve 
taktmlar kaldutlarak sandtklara 
yerlettirilir. 

I MD$kDIIere cevap I 
Ak ~tar 

Aksa~lt hamma: Agaran sat;lan tekrar 
siyahlatmanm, boyadan ba~ka, hit; biT 
~aresi ve imkam yoktur. 

Gen(i y~ta sa~lann neden agardtgl 
malum dcgildir. Yalruz son scnclerc:le 
nk sa~h gen~Ier ~ok fazlala~ml~hr. Hat
ta baza gen~leT baze km~nkstz bir c;eh· 
reye beyaz sa~larm ~ok ynra~tJgtnl go
riince, nazan diklkati t elbetme!t i~in uc;
larma pudra serperek ktr &a~h hissini 
vermege gayret etmi~lerdir. 

Siz bu halden miiteeuir olmaym1z, 
bilakis yirmi ya~da iseniz kendinize 
ak sa~lanmzla enteresan bir tip yarat• 
maga gayret ediniz. 

Hamilelikten kalma lel&eler 
Kad1koy Belma A. hantma: 

1 - Yiiziiniizde ham1lelikten h'3sll olan 
lekeler kurtulduktan aonra ge4;IDemi~ 
IJC bunlara geceleri yatarken ~u iliia au• 
rerseniz f·aydasm1 goriirsiiniiz. 

Bir avu(i ac1 bademi, it; ince -kabuk• 
lanm aytkladlktan sonra havandn do
viiniiz, sonra. bunu az miktar gi.ilsuyu ile 
sulandtrarak siit gibi sulu bir ma)'i ha
line getiriniz, ve bir tiilbenttcn siizerek 
f}i~eye koyunuz. Her gece yat.arken bir 
pamukla lbu ilac;tan lttkelere siiriip oyl~
ce yatlmz. 

2 - Hem!lirenizin gozlerindek.i .(li~
kinligin sebebi-geceleri fazla uykusuz 
kalmak ise bundan vaz ge~meli, ve aa· 
bah ak!lam gozlerine hafif c;ay, yahut 
thlamur, veya papatya menkuhu ile 1l~ 
banyo yapmah!:.hr. 

Bir krem ta.rifi 
<;amhca M. 1\1. H. hamma: • 
Yiiziiniize uzun miiddet ynlmz saf 

vnzelin ile masnj yaparsamz cildinizi 
kurutur. 

Size daha nafi bir lkac; krem 'fec;et~ 
tarif edelim: 

1 0 gram bcyaz vnzelin i~ine damla 
damla 5 gram giilsuyunu nbtlmz ve 
tahta bir ka~nkla ezerek kan~tmmz. Ni
huyct be, damla teinture de benioin ila
ve ederek iyice kan~tmmz vc kiic;iik bir 
krem kutUsu i~·nde muhafaza ed·n z. 
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$eeeeeeevkeeeeet beeeeeg ! ... 

"Aynay1 elime ald1m •.• Tiiylerim 
iirperdi, bu korkun~ adam kimdi?, 

Benim yiiziim perdede biiyiiyiince yan1mda oturanlar 
nefretle « Offff )) dediler .. 

«Liikiis h3yal» operetinde: 

- Hiim~yraaaa hamm. .. Hii
Jneyraaaaa h~ntm. .. Ben biber 
dolmasmt pek severim!.. 

Diye pantalonunu yukar1ya ~eke 
~eke bagtran pafa elbiseli ~evket 
heyi tamrsm1z .. Hiimeyraaaa ha
nzm da ona: 

- ~evl<~ceeet beeey! .. derdi .• 
Liikiia hayatm ~evket beyi 15 

aenelik eski bir aktor: Sait bey .. 
~imdiye kadar Ankar Pos

tast, Bir millet uyamyor, 
Ka~ak~1lar, Batakh damtn k1zr 
gibi bir ~ok filimlerde de oyna-
1n19hr. K:sqak~tlarda miithit bir 
kaza bi~are Sail beyin bir anda 

Yiiziinii degitlirmi,tir. ~imdi ka• 
2azede sanatkar aynt zamanda 
~ehir tiyatrosunun sahne miidii-

r 

riidiir. 

Dun kendisile goriittiim. 
hey diyor ki: 

Sa it 
lkl buc;uk ayllk .tn•ma artlstl Batakll dam1n k1z1 tHmlnde 

Yiirim perde de bu,ak olarak miihim bir rolii var. Ayaelin yani 
gosterilince yao1mda umumi bir Cahide hantmtn ~ocuiu oluyor •• 

- Ben timdi kendi kendimi ta• 
lltmtyorum. Aynaya bakllg1m za• 
lnan bu korku~ sima kart•smda: 

- Sait sen miai.n? .• diye kendi 
kendime sordugum ~ok vakidir. 

nefret aedasr itittim: Jcalnnda ajhyor, icabtnda plii· 
- Hoooof!.. yor •. Cok muvaffak oldu. Aa1l ia

EAkiden beri, 15 aeneden beri 
hep sahnede katil, cani, miithit 

adam rollerini oynardliD. Hati 
okadar ki aaluaeye ~·kt•itm za• 
man seyrrcilerin: 

- Patla .• 

Sonra daha pribi var. 

EreakoyiiDde bir kotkte filim 

~eviriyorduk. Kotktin halln da iti 
biliyordu. KeDdilerine tenbib et
mittim. Ben i~ri 1irip aofaDIQ 

kap•••n• k1racakttm. Kotkiin bal
k• kap1 kiriimaama koridoruD ka-

tesinden seyrediyorlanb. Birdea 

- Geber .intallah.. bire kaptyl ktnp ben meydana ~..,. 
_ Hain herif.. k•nca oyle bir ~·ihk koparcblar 

Diye kendilerini tutaunyarak ki hal& kuJaiundadJr. Halbuld 
hakktmda miitalaa beyan ettikle- meaeleyi bilclilderi hdcle ... YUzQ. 
tini bile duyardtm. Hati bazeli mii IOriince miithit korkmutlar •• 
makyajla ~1kardtm da: Maamafih biz onlann hakiki ~·ihk-

- ~u surata bak!. dedikleriai lanm filime ~ik. 
i'itirdim. Uzak arkadatlarliD ara• Yiiziimun muthitliiiae baktniz. 
smda hi~ bir aebep yokken 11rf bu Batakb damtn k1Z1 filmini ~vir£. 
hain rolleri oynad1g1mdan dola· yorduk. Buraada bir arkadqtmla 
yi bana kin bealeyenleri, hakikl filimdeki eaki elbiaelerle dolep• 
bir nefret duyanlart bilirim. yordum. Polia: 

~imdi ~ehrem bOyle olunca biia- - Siz etJuyaainiz 1aliba •• Cliye 
hiitiin biisbiitiin iti hainliie vur· bizi yakaladt. 

duk. Kazadan enel olduk~a' ya1a"".. 
F elek: « Y a sen bOyle roller- ttkb olduiumu .Oylerler. Nipo

den mi hazzediyorsun. .. Boyle Janm•Jt•m. Birden bire kazaya ui· 
hain ~ebre makyajlarile mi aahne- raytnca hastaneye kaldtnlchm. 

ye ~uuyorsun?. AI oyle iae» dedi Uzun miiddet yatbm.Bir giin dok.

Ye bizi bu hale koydu. $imdi ~eh- tor aargtlarmn ~ozdu. Cehremi son 
temin son derece miithit ve kor-

derece merak ediyordum. Fakal kun~ oldugunu ~k iyi b.iliyorum. 
Ve bunu bir ~ok hidiaelerle de bukadar miithlt bir hale celdiiinl 

. zannetmiyordum. Doktor: 
an lad 1m. 

Meseli «Bir millet uyan1yorlt - Arttk ayn•ya bakabilirain1 .. 
Cledi. Elime bir ayna Yerdiler. Bal(. 

da bir kotkiin parmakhitndan br-
lllanJyor, i~eri giriyordum. Ya· maia hakikaten lrorkuyordum. 
111mda oturan aeyirci: :Ac:aba ~ehrem nastld1? BirCienbire 

- ~u yiiz.e bak.. llihi ayaini lriiyDk bir ceaaret 80dererek ayna· 
lurtlllD da i~eri cirme emi? •• dedi. ya baktun. Ve bir ~·iltk kopardiDI. 

Bu miithit adam bendim ha .•• 

S•U &a•vJa aakl ball 

Akbma evdekiler, nipnhm 1•1-
·iJi. GOzlerimden iki damla Y&f al-

ziildii. Kendi kendime: 

- Artlk oldiin Sait •• Bu ~lire 

ile h~ yatama •• Daha. fyi .. Dedim.,. 
l~mde miithit bir merak vardu 

:A.ceha nitanhm ne diyecekti?. Fa'.. 

kat eaki varhitmi unumuyan nl• 

f&nhm benimle hayattn1 birlet\ir
mekte tereddiit etmedi. $imdi ev• 

liyim ve ~ok mesudum. Bir de ~o
cugum var .. 0 herkesden evvel bi-

zim aanata bat1adt. Daha iki bu

~uk ayhk iken ainemada oynadi. 

«Ba~ dam1-. kiZllt filiminCie 

mi Ergundur. Onuo ainemada OJ• 

namaat olduk~a tuhaf oldu. Sir 
,Un Batakh damtn kiZt i9in bir ~o
cuk bulmak liz•m 1eldi: 

- Bizim Ergun naa1l dedim ?~ 

Bir ka~ lfin aonra evde lpek fi
lim atiidyoaundali Ergun bey na• 
mtna bir mektup: 

cEgun bey efendiJt. 
Pederiniz Sait beyle birlikte 

atiidyomuza tetrifle aizin i~in mfi. 
aaaip g-Ordujiimiiz rolii oynama~~o 
mz rica olunur.» 

Hemen buuun fizerine kii~uii 
otomobile bindirdim. Doiru atiid· 
yoya.. fttklar karttatnda ,OZibdi 
bile ktrpmad1. Sanki 40 aenelik 

ainema aktorii gibi miikemmel OJ.• 

nadi •• 

Fakat ro1 bitince kucai•ma al
chm. Kimaeye aezdirmeden bak
bm. Hafif bir kabahat yapmif. 

Roliin zorluiundan •• Ehbh .. Ne ya
paraJDIZ ainema artiatliii bira~ 

t:ordur •• 

lopllall biyiine onu Cia aktor 

yapmak i.terim. ~imdi athhatim 

Ye yiiziim oldu~ duzeliyor. Es
ldden bumumun bir par~a11 ve 
iludaklanm yoktu. 

Operator Kemal liey kolumdan 
alcbit etle dudak ve bacaitmdan 

aldtit kemilde burun yapb. ~liD
eli herkea 1ibi ben de bir buruna 
~e iki dudaia aahibim •• 

ltte Liikiia hayatta bepimizi ,UI
tliiren ~ket bey bOyle eau i1i
bari1e ~ok dertli bir aanatkircbr. 

Hilrmet F_mdrn:! 

Sahife 7 

Haz1rhk bitti 
(Ba, t.arah 1 inci .Uifede) 

Birlik bundan aonra dijer mem-
leket mebus ve iyan medialeri
oin de ittirakile teveaaii etmit ve 
izanm hemen ekserisini mensup 
olduklar1 memleketlerin en maruf 
aimalar1 tetkil ettiii i~in birligin 
ehemmiyeti de giin ge~tik~e art
rnlfbr. 

Pek az zaman zarfmda birlik 
her sene muntazam bir konferans 
akdine muvaffak olmaga batla
rnlfhr. Bu konferanslarda cere· 
yan eden miizakerelerin ve ittihaz 
olunan kararlarm isabet ve ehem
miyeti hiikUmetlerin de nazart 
dikkatini celbetmekten bali kal· 
madtgmdan birlige her tarafta 
biiyiik bir muhabbet ve hiirmet 
eseri g&termege ba,lanmt~hr. 

Devletler arasmdaki ihtilaflarm 
cebri vasttalardan evvel hakeme 
miiracaatla halli fikri ortaya ev
veli parlim~ntolar birliginde atal
mlftlr . ..8u.giin Milletler cemiyetin
de hikim olma&t liz1m gelen sulh 
ve miisalemet fikirleri d~ oteden
beri birliiin ileri a.iirdiiiii fikirler
dir. Bu itibarla miibaligastz de
nebilir ki Cemiyeti .akvam1 viicu
da getirmit olanlar evveli parli
mentolar birliginden ilham alm•t· 
lardtr. Hiili.aa gayeai milletleri 
millet vekillerinden batlamak su
retile biribirlerine yaklatbrmak, 
taDttmak ve bu auretle aulhii mu
hafaza etmek olan birlik diinya 
aiyaaet aabas1nda miihim bir mev
ki almttbr. 

Harbi umuminin senelerce de
vami, birliii tiihpesiz pek ziyade 
aaramakla beraber, kuvvetini 
azaltmamtf!tr. Birligin baz1 iza
lan muharehenin devamt miiddi
tince de bitaraf memleketlerde 
toplanabilmitlerdir. Harpten aon
ra da birlik daha kuvvetli olarak 
ortaya ~lkmtt ve mesaisine mu
vaffakiyetle devam etmittir. 

••• 
Parlimentolar birliiine metru

tiyetin ilimndan sonra Osmanh 
parlimentoaunun ittirak ettiii ve 
on altmct konferansma murah
haslar goiKierdiii habrlardadtr. 
Fakat bu ittirak bu kadarla kal
mtttJr. 

Biiyiik Millet Meclisi birlige ii~ 
aenedenberi ittirak etmit bulunu· 
yor. Biiyiik Millet Mecliainin bir
liie girmeai hiikumetin Milletler 
cemiyetine diihuliine bir ka~ giin 
takaddiim etmektedir. Gen~ ve 
zinde Turk cumburiyeti harici 5i
yaaette uzerine aldlgl miihim 
vazifeleri ifa ederken bu iki mii
him tetekkiilii alikadar etmekten · 
hali kalamazdt. 

Biiyiik Millet Meclisinde (bey
aelmilel parlimentolar birliii 
grupu) D&rnl albnda aUSIDID ade
£lj ellideli fazla olarak bir grup 
varchr. Grup teteklriilile beraber 
liendiaine reia olarak Denizli me
buau Necip Ali beyi ve heyeti ida
N iza11 olmak iizere de Cebelibe
reket mebuau Naci p&fa. ile Zon
aaldak mebuau Celil Sabir, Or
Ciu mebuau Ahinet lhsan, Deniz.li 
mebuau Mazhar Miifit, Eliziz me
buau Faztl Abmet, Tokat mebu
au Naz1m bzet, Erzurum mebusu 
Nafi Atuf beyleri ~mittir. Ayni 
zamanda Celil Sahir bey kitibi 
amumiliie, Faztl Ahmet ve Ni
ZlDl lzzet beyler birtik konseyine 
iza lntihap edilmitlerdir. Ge~en 
sene Celil Sahir bey rahats1zhg1 
haaebile ~kildiii i~in yerine Ze
lri Meaut bey, Halkevlerinde pek 
ziyade metgul oldugu i~in ayrt
lan Nafi Atuf heyin yerine de 
Mustafa $ere.f bey intihap olun
llhl!lardtr. 

Cenevrede vukubulan konsey 
i~timamda Turk izast birligin 
otuzuncu konferansmm lstanbul
da toplanmaslnt teklif ve konfe
ranal tehrimize davet etmitlerdir. 
Bu davet all(ltlarla kabul olun· 
muf ve Madritte toplanan beyeti 
umumiye de konseyin bu kara
rmt memnuniyetle tasvip etmittir. 

Birligin otuzucu konferans1 ev
velce de yazdtiun•z ve~bile ey]ii
liin 24 iincii pnartesi giinii lstan
bulda Ytldtzda eaki merasim dai
re$inde a~thcakbr. Merasim dai
resi hiikumetimizce bu husuata it
tihaz olunan pek musip bir karar 
neticesi olmak iizere bundan boy
le lstanbulda toplanacak olan her 
tiirlii kong!"e ve konf~ranslara 

tahais edilmit ve bu maksada mu
vafJk bir tekilde do,etilmittir. lyi 
bir tesadiif eseri olarak bu daire
.de ilk i~timamt parlamentolar 
birligi yapmlf ole.cakhr. 
J~timam icap ettigi tertibab al

mak, gerek konferans miizake
rah ve gerek ge2inti programla r~

nt hazulamak iizere, daha Biiyiik 
Millet Meclisinin tatil devresine 
girmesinden evvel reis vekili 
Trabzon mebuaa Hasan beyin ri
yaseti altmda Cebelibereket me
buau Naci paf8, Denizli mebusu 
Mazhar Miif~t, Necip Ali, Eliziz 
mebusu Faz.tl Ahmet, Tokat me
busu Niz1m ve Diyar1bekir me
busu Zeki Meaut beylerden mii
rekkep bir idare heyeti tetkil olun
muttur. Bu heyet muntazam i~ti

malar akdile ~htmaktadlr. 
Haber alchitmtza gore i~timaa 

otuzdan fazla parlimento ittirak 
edecektir. ~imdiye kadar gele-eek· 
lerini bildiren murahbaslartn ade. 
di ii~ yiize yaklatm•thr. Bunlarn~ 
i~nde bir ~ok iyan ve mebusaJt 
reisleri de vardtr. 

Konferanstn Biiyiik Millet Mec-f~ 
I. . . ' K" H f I 111 re1s1 az1m pafa z. tara \n~ 
dan a~tlacai• haber ahnmtsttr. 1 . 
Mevaukan aldti•mtz malumata 
gore i~tima1n ilk iki giiniinde 
konferans kitibi umumisinin yaz
dtgl uzun rapor etrafmda siyaai, 
i~timai ve iktiaadi mesaile tema5 
etmek iizere umumi miizakere ce
reyan edecek, u~iincii giin emft'i .. 
yet ve terki tealihat, dordiincii 
giin i~timai meaeleler, betind 
aiin de temenDili rejim hakktnda 
goriitiilecektir. Bu miizakereler es
nasmda Tiirk gl"upu izasmdan 
bir ~oklart da soz alacaklardtr. 
Konferans eyluliin otuzunda bit
mit olacakbr. 

Konferans izasma hiikumet ve 
tehir namma hirer aktam yemeji, 
bir suvare verilecek ve bir giin de 
Adalarla Boiazi~inde tenezziih 
yaptlacaktrr. Bu miihim konferan• 
izas1n1n lstaabuldan gen~ Turk 
cumhuriyetinin terakki yolunda 
ne kadar kuvvetli adtmlarla yiiriJ- · 
mekte olduiuna dair kuvvetli ka
naatlerle ayrtlacagtnJ tiiphesiz. 
addetmekte)'iz. 

• • • 
Iran meclisi de birlige bir ~ok 

aenedenberi dahildir. Ancak fim
diye kadar meclia hi~ bir konfe
ransa murabhaa condermemiftir. 
Memnuniyetle titittigimize gore 
J.atanbul konferansma Iran mec
liai murahhaslart da ittirak ede
ceklerdir. 

... 

ltizar 
Mlinderecabmtzm ~oklugu 

dolaytsile .,Loyd Corcun ha
brab, tefrikamtzl dercedeme• 
dik. Okuyucularnmzdan ozlir 
dileriz. t ... 
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Skalieri hakkmda takibat bir 
kat daha f.iddetlendi. Sarayca el
iie edilen yegeni evrakt a••rmak 
maksadilc Skalierinin oturdugu 
np:uttmanda bir yangm ikama ~a· 
h;h; muvaffak olamnda. 

El~i Feridun bey ile batkonso
los Dakes efendi de bu evraka el
de etmek i~in turlii ~relere teves
siil eylediler. f akat Skalieri bun
l?..rl emin bir mahalde h:fzediyor-
2u. Onlo.r da bir 'ey becereme
diler. 

Nihayet Sultan Hamit saray 
terciimam Ibrahim Hakln bey ile 
• sadnazam Hnkkt pa,a - sarayda 
dogramaca Karlo efendiyi .. Alman 
Karl Yensseni .. Atinaya gonder· 
di. Bunlardan da bir fayda hastl 
olmad1. 

Sefarete casusluk eden bir Rum 
evrak1 bulacagmt iddia ediyor, se
faretten bir~ok para ~ekiyordu. Bu 
adam konsoloshane terciimam Ni
kolayidis efendi -ile birlikte istan
bu1a gonderildi. lstanbula c1kar 
~1kmaz her ikisi Be~iktat- muhaft
Zl Hasan pa§a tarafmdan kara
kolda hapsedildiler. Nikolayidis 
efendi bir ka~ giin sonra Atinaya 
avdet ettise de casus Rum bir da· 
ha goriinmedi. 

Ali Nuri bey ikinci mr mezu
niyetle istanhuJa gelince Hac1 
Mahmut efendiyi gorerek Sko.lieri 
ile Nak§ibend1n ~ektikleri stkmh
Iari ve sefaleti iyice anlatb. Bu 
defa Abdiilhamit kalfanm Medi
neye gitmesi !iartmdan da feragat 
etti. Bundan sonra Skalieri ile Nak· 
fibent hi~ bir suretle tadz edil
mediler. 

Hact Mahmut efendi Ali Nuri 
beyden «senet» hakkmda - Mithat 
pa~anm Sultan Murat akla avdet 
eyler ise Abdiilhamidin tahttan fe
ragat edecegine dair verdigi soy
lenilen mahut senet- rnalumat sor
du. Ali Nuri bey: 

- Zall ,ahaneye ar.zeyleyiniz 
ki Kleanti bu kagtdl eline ge~ir
memi.~ oldugunu katiyen beyan et
mektedir. Yalmz Mithat pafAmn 
bunu mahvetmedigini, nezdinde 
lngiltereye gotiirdiigunii biliyor. 
Musbet olarak bunu soyliiyor, 
ha,ka bir ~ey bilmedigini ifade 
ediyor. 

Hact Mahmut efendi bu cevabi 
Abdiilhamide arzeyledikten sonra 
fU ira de ve talimat ile a vdet etti: 

- Bu senet t~imdi ancak tarihi 
bir k1ymeti haiz olmak'la beraber 
zatl tahanenin bunu bulmaga bii
yiik ehemmiyet vermesi pek tabii
dir. Bu vesikamn ne oldugunu kef• 
fetmege ~hpnamz irade iktiza
smdandtr. Muvaffak olursamz si
ze yok yoktur! 

Ali Nuri bey Atinaya avdetin
dcn bir miiddet sonra Kafkasya
ya tayin edildi. Veda eanasJDda 
Naktihent kalfa kendisine habra 
olarak ressam Ayvazofskinin ese
ri olan Sultan Muradm bir tasvi· 
rini hediye etti. 

Skalieri bir miiddet sonra Ati
nada metrukiyet ve sefalet ~inde 
,()}dii; Nakfibent te Mtsu~a giderek 
bir ka~ sene onra orada vefat 
etti.) 

Skalierinin bu kndar ehemmi-

• 
Z SIZe yo , yok '' yet verilen evrakt da bulunama· 

dan kald1. 
Pariste vefat eden Ali Sefkati . 

beyin evrak1 (Metveret) gazetesi-
ni ~tkaran Ahmet Rtza beyin elin
de kaldtgmi evvelce yazmttbm. 

Murat bey (Tath emeller ve aci 
hakikatler) eserinde Ahmet Rtza 
beyin Ali ~efkati bey tarafmdan 
Abdiilhamide hitaben yaztlmtf de
gerli ve belig bir nasihat mektu
bunu astl muharririnin nammt gos
termeden ne,reylemi~ bulundu· 
gunu zikrediyor. 

i,te ikinci {:tragan vakast hak
kmda tophynbildigim maliimat 
burada bitiyor. Teessiif ederim ki 
hu vakanm. her noktasmt vesika
larm noksan1, ve malumat almak 
i~in miiracaat edilebilecek zeva
lm me~huliyet ve ftkdam yiiziin
den istedigim derecede tenvire ve 
izaha ~are bulamadtm. 

Bu meselede mestur ve mefkiik 
kalan noktalar1 Ali ~efkati ve Se
yit beyleri~ Skalieri ve Stavridi
sin ailelerinden veya hari~ten ten
vir zahmetini ihtiyar eden olursa 
bu siitunlar ·hittabi verecekleri 
izahata a~tkttr. 

Ali Nuri bey hiilisaten naklet· 
tigim yaz1smda Abdiilhamidin rna
hut saltanatmdan feragat senedi
nin mevcudiyetini ve fngiltereye 
nakledilmi§ bulundugunu Skalie
rinin soyledigini bildiriyor. Bu se· 
net hakkmda tetkikabmt evvelce 
yazmtf bulundugum i~in burada 
daha fazla bir 'ey demege liizum 
gormiiyorum. 

Ancak bir gi.in Skalierinin met
ruk evrakt meydana ~1karsa ~im
diye kadar mektum kahmv bazt 
noktalar hakkmda merakaver ma
lumat alacagtmtza fiiphe edilemez. 

Bu ikinci {:tragan vakast tarihi 
bir romana ne miikemmel bir ze
min olur! 

Muhtelif millcllerden adamlar, 
kadmlar, saray ricali ve diplomat
lar, casu,slar; salta nat seririnde bu
lunan bir paditah ile tahtmdan 
mahrum kalmt~ mahpus diger bir 
padi~ah; ~tragan saray1na giden 
su yollar1; Sultan Murad I ka~1rma 
te~ebbiisleri; mahkiimiyetler; fi
rarlar; miihim vesikalar; zehir ve 
yangmh suikastler! Velhastl tari
hi bir romanm biiti.in unsurlan 
var! 

Abdfllhamidin takdirleri 
Abdiilhamit viikela ve rical hak

londa kendi tecriibesine gore mu
hakemeler, tarifler yiiriitiir, mah
.rem kuren.a .. ma soylerdi. 

Miitercim Rii~u pafa i~in: 

- Miirai, iki yi.izlii idi; her ,e. 
yi yapacak gibi yalt klamr, fakat 
elinden bir ~ey gelmezdi; biitun 
hareketleri sahte idi! 

Hiiseyin Avni pafa i~in: · 

- Hain ve nankor idi; icraah
nm saiki garezkarhgtdtr; devle
tin menfaati degildir. 

Miitaleasm1 irat ederdi. Mithat 
pa~a ismini tel&ffuz ettigi zaman 
e1ini fakaB"tna gotiiriir, bir ka~ aa
niye dalgtn durur, (1) sonra: 

- Farfara idi! Ne yaphgml bil-

lll :MJthat pa~ya yapt.Jgmt tabattur 
ettik<;e y!cdanmtn kendlslnl tnzip etme· 
elndeu olmalll 

mezdi; zamanm'i takdir edemez
di, derdi. (2) 

TercDman delirmi§l 
Osmanh • Rus muharebesi de

vam ediyordu. 
fngiltere sefareti bat terciima· 

nma vekilet eden iki.nci tercuman 
bir gece sabaha kart• sadr1azam 
Ethem paf.Anm (21 muharrem 
1294 - 7 muharrem 1295) konagt· 
na gelir. Ethem pa'a uyandtnhr. 

Terciiman - lngiltere devleti 
Rusyaya harp Han etti. Sefarete 
telgraf geldi. Teb~ir ederim. 

Der. Ethem pa~a hemen saraya 
gider. Keyfiyeti Abdiilhamide ih
bar eder. 

Son derece memnun olan padi
fah daha sabah a~tlmadan aabir
stzhkla lngiliz sefaretine yaverler• 
den birini gonderir. El~i uyandt· 
rthr. 

El~inin ne harp ilamndan, ne 
telgraftan haberi yok! 

Mesele tahkik ve tetkik olunur. 
Meger ikinci terciiman o gece 

tecenniin «ilmi'! 

Size de bir ada bulunurl 
Ali Suavi vakast kendilerinde 

hal' itlerine kantmak istidadt gO

riilen vezirler ve miif.iirler ile fey
hiilislamlann tatrada tayin edil
dikleri manstplarda veya gonde
rildikleri menfalarda miiebbeden 
kalmalarmt inta~ eylemittir. (3) 

Sadnazam Hamdi pa~a Suriye· 
de ( vefab Birotta H. 1301), bat
vekil Sad1k pafa Akdeniz adala
nnda (Limnide 1319), feyhiilis
lam Hasan Fehmi efendi {Medi. 
nede 1319), Hasan Hayrullah 
efendi {Taifte 1316), serdar1 ek
rem Abdiilkerim Nadir pafa (Ab
di p~.a. Rodosta H. 1301), Siiley
man pafa (Bagdatta) ,serMker Re
d if pafa Rodos menfasmda son ne
feslerini vermi~lerdir. 

Harbiye mektebinden ~tkarak 

kuralart betinci orduya diiten bir 
ka~ gen~ 2abit ~ama giderken va
purlari Rodosa ugrar; karaya ~~
karlar; hiirmet ve nezaket eseri 
olarak Redif pa~ay1 ziyarete gi
derler. Red if pafa bundan pek ho!J.· 
lamr; gen~ zabitleri taltif ve te, .. 
vilt eder; devlet ve millet uguruna 
can ve bayla hizmetten farig ol· 
mamalanna dair nasihatler, feyiz
lerine dair temenniler ve dua'ar 
ey!er; sonunda !JU sozlerile kalbi
nin biitiin actsm1 doker: 

- ~alttniz, efendiler, ~hftntz! 
Elbette sizi ~e oturtacak bir ada 
bulurlar! (Arkast var) 

[il Tarih mo:)ahabolori. 
[3] Tarih mn~habeleri. 

I Boyok k1tada 280 sahife- 350 resim I 
4 renkli luvha · 8 metin harlcl t..ablo 

Bu mcrakll, e~!cncoli kitab1 okullunuz mu? 
riyetl: 

Herycrdo 150 
kuru~tur. 

1lcreti ahoma~ 

Tovzi -re satu~ merkezi yalwz; 
_K$ M KITAPHA ESI 

121, Ankara caddosl, lstanbul 
J>ara ycrine posta pulu da 

gOnderebilirsinlz. 
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J" en is kortunu.I! yanmda sazh 

4amile bir kuliibe vardt. Burada 
esvap <leiittirilirdi. ~ok kere yal
niZ kahrdlk. · 

l..eyla, lastik beyaz iskarpinle. 
rini giymek, yahut ~1karmak i~in 
bir tahta iskemlenin iizerine otu
rur, bacagm1 bacagmm iistiine 
ata.rdt. Beyaz keten entarisi diz 
kapaklarmdan yukar1ya ~tkard1. 
Ben ald1rmazdtm. Gen~ ~ocuk
lar dalgm olurlar. F.akat }Qarttmda 
Leyla o kadar giizeldi, zevk 
ve iftiha uyandxrmak i~in o ka
,dar iatidath idi ki balulmamas1 
laztm olan yere bakmamak be
nim i~in imkanstzdt. Bu yan ka
;ranhk kuliibede yapay.almz bu
lundugumuz zamanlarda, bazan, 
bir ayagm1 dizimin iizerine uza· 
tlr, bularuk bir t&esle: 

- AI, Bebi. fyi bagla., derdi. 
Giizel hir gemici diigiimu ..• 

Etlerimin iizerine dayad1g1 00.
cagmm thkhgt bana pek lezzetli 
gelirdi. Buna pek dikkat edemi· 
yordum. {:iinkii saf bir ~ocuktum. 
Kendisinin boyle diigiim yapma· 
y1 bilmedigine 'sahiden inamyor
dum. Maamafih ipek ~oraplar 

i~indeki ince, uzun ve bi~imli ba· 
caklarma bakardtm. Baktyordum, 
~iinkii giizeldiler, kusursuzdular. 

Bazan, oyunda galip gelip te 
ter i~inde kuliibeye kendimizi at-
bgtmlz zaman, tesadiifen orada 
yalmz isek, Leyla bir havlu ahr, 
gogsumii, arkam1, omuzlarimt 
ogu~turu.r, dogmesi ~oziilmii!J 
gomlegimin i~ine elini sokarda. 
Giilerek: 

- Bak, Bebi, der-tli. Giizel :.,ir 
l<a~u beygiri gibi sana bak1yorum. 
Am an Allah avkma, soguk alma!. 

Ekseriya dmmdan bir sa~ lulesi 
sarkardt. Leyl.a, ince parmaklarile 
onu kaldtrir, sa~lartma yapi~ttr

mak i~in bashn!'dJ. 

Bir giin, oyunda yalmzd1k. fki 
saat kart• karljiya, ikimiz oynad1k. 
Leyli galip gelmitti. Maamafih 
ben de •arhk iyi bir tenis~i sayth
yordum. Ona rakip olmaga ba,. 
lamt~trm. Ak~am oluyordu. Orta
hk miiphem bir aydmhk i~inde 
kaimi~ll. Kuliibeye ogirdik. l~er.i
si hiraz serindi. Leyla, birdenbi
re, •iki elini omuzlar1ma koydu. 

Boyumuzu ol~mek bahanesile vii
cudunu viicudumun yanma getir
di, y.aptftlrdl. Leyla ~k uzun 
boylu idi. Fakat vi.icudunun hat
Ian o kadar harikuHide surette 
ahenkli idi ki bu uzunlugu farke
.dilmiyor-du. Hayktrdi: 

- 0! Ne tuhaf {'CY! Benden 
uzunsun. Y a bani otlar gibi ~ar~a· 
huk biiyiiyorsun. T1pk1 1s1rgan gi
bi... Onun gibi ha~l1yorsun da ... 

0 bunlart .Wylerken, ben, he
men hemen meydanda denilebile
cek olan gogsiiniin sicakhgint du
yuyordum. Benim diigmeleri ~0-
ziik gomlegime dayanmtf, nefes 

ahyordu. Biraz degi~mif ve s1k· 
lafmi~ nefeslerimiz biribirlerine 
kart~Iyordu. Ortada itiraf edilme. 
mit, anlattlamaz bir hal vardt. 
.Adeta hir opii;me tchlkiesi gibi 
bir 'ey. 

Leyla ol.duk~ uzun hir zaman 
gogsiime dayah kaldt. Eger yal-

mz boy ol~ii~mek i~in bunu ya· 
p1yor idise bu kada1'1 fazla idi. 

Sonr.a, andalyeye oturdu, be
yaz iskarpinledni, biribiri ardmca, 
havaya ft.rlatlL. 

Atkumz lstanbula dOndUkten I 

aonra .gittik~e daha fazla zorluk· 
lar karttsmda kahyordu. Aradan 
bir ka~ ay g~mi~ti. Ben heniiz 
pek gen~ oldugum i~in, bir ~ok 
itiklar gibi, hususi bir aparhman 
tedarik edememittim. Zaten Ley
Ia da boyle bir ~ey yapmnma ka
tiyen miisaade etmemitti. Aflk de
iittirdik~, Beyoglunun biitiin ma
hallelerini ve sokaklarm1 dolatan 
bammlardan olmak istemedigini 
soyliiyordu. 

- lstemem, diyordu, istemem 
ki bizim bu giizel afktmlz o Bey
oglunun pis sokaklarmda, rasge
le dotenmif odalarm kirli kadife
lerine siirule siir:iile y1pran1p git
.sin. thtiy.ar hir zenginin, gen~ bir 
ziippenin metresi olur gibi 15enin 
de metresin olmak istemem, Be
hi. ~unkii seni ~ok severim. 

Bebicigim, seni ne kadar sevdi
gimi sen bir tiirlii anhyamazstn. 
Bilmezsin, i~imde ne miithit bir 
korku var. Ben her giin ihtiyar
hyorum, :.en her giin daha gen~ 

oluyorsun. ilk defa bana malik o!
dugun zaman, heniiz mah~up, gu· 
zel bir kiiiuk ~ocuktun. Bugiin be
nim dostumsun, kelimenin biitiin 
manasile yegane dostumsun. Hal
buki 'imdi ba~kalar1 g.ibi hareket 
etmege lcalktm. Hani hususi apar
bmam ol~n erkekler gibi. Ben gel
medigim giin1er o aparbmana ras-

gele ,,Ihklart da ~agtracaksm. 
Hay1r, Behi. 

Bir aparbman tutaraan, bura• 
ya ben gelemem, ba,kalan gelir. 
Ben oyle gizli ve ~iipheli evlere 
devam edebilecek bir kadm de
gilim. 

ltiraz ediyordum, bir tak1m se. 
hepler gosteriyordum: Beyhude. 
Leyla fikrinden caynuyordu. A, .. 
k1m1zt gizliyecek muayyen bir yer 
bulmak la!iavvuruna katiyen ya· 
n~mtyordu. 0 zamanlar buna 
pek lnz1yordum. Fakat fimdi Ley• 
limm bu inceligine karfi biiyiik 
bir hi.irmet duyuyorum. Bugiin, 

o hususi apart1manlarm zcvksiz
ligini ve soguklugunu pek iyi bil
digim i~n, Leylanm bizim a,k•
mzzt da oralarda siiriiklendirmek 
istememesine minnettar1m. 

Leylamn pek hakh oldugunu 
'imdi teslim ediyorum. Herkesin 
a,k admt verdigi bir yalanct ke
limeyi o kirahk odalarda dola,hr-
mak kadar ac1 bir fey olamaz. 

{:iinkii bu afkm hakikaten afk 
admt taftmaga laytk olan o pek 
nadir ve hakikaten ulvi fey ile hi~ 
bir miinasebeti yoktur. 

Leylamn evinde kendblini bir 
kerecik opmege bile imkan bulu .. 
namazd1. Bir ~ok hanrmlar var ... 
.dtr ki salonlar1ntn sedirlerini ve 
koltuklanm tiirlii tiirlii if.lerde 
kullamrlar. 

Bu adetler on be,inci Liii tar
zmdaki salonlart berbat ederler. 
Hizmet~iter, yemekten sonra be. 
yefendinin de ayni sedir uzerin
de uzand1g1m gordukleri zaman, 

fiiphe yok tti i~lerinden insan fit· 
rahnm tuhafhklariDo. ve asri haya· 
tm cilvelerine dair bir taktm fel-
sefeler yiiriiturler. • 

Leyla, etraftakilerden kimse
nin haklumtzdo. zerre kadar bir 
~iipheye bile kap1lmamasma peli 
ehemmiyet veriyordu. Onun i~in, 
kendilerinin evine gittigim zaman. 
gayet ciddi davranmaga mecbur 
idim. Onu ziyaret ettigim vakit, 
kap1 ve perde kapanmazd1. 

.(Arkasi var)] 
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AKDENIZDE 

TORKAKI CILARI 
Yazan ~ /SKENDER FAHREDDIN Tefrika No. 175 

Prenses (Kiveli) nin fedakarhg1 tarihe ge~ecek kadar 
biiyiiktiir. Sultan Beyazd, sihirbaz1n casuslugunu 

ogrenince: "Melunu hemen bogsunlar!, dedi 
ve celladt ~agtrdt 

Klio bildiklerini Murada kolay
ca anlahvermek istemiyordu. Bu 
ftrsat prensesin eline her zaman 
ge~emezdi. 0, sihirbaz (Yani) 
nin Papaya gonderdigi mektup 
miisveddesini Murada vermekle 
bir ka~ teY birden temin e·tmeliy
Cli. Evve1i. Muradt iyice kendine 
bajlamak .• Ve sonra hatka nam al
tmda ya,amaktan kurtulmak yani 
aerbest kalmak ve eski aile iamini 
ta~tmak. 

Prens Romosun kizi, uzun se· 
nelerd~nberi (Klio) ismini ta~tya
rak kendisini unutturrnaga ~ah~
mtfh. 

Gerek saray muhitinde, gerek
se ecnebi mahafilinde prens Ro
mosun k1z1 (Kiveli) yi ~oktan ol
miilj zannediyorlardt. Halbuki as1l 
olen prenses, cenazesi eski saray
dan kaldutlan (Klio) idi. Herkes 
(Kiveli) olmii~ zannediyordu. Ve 
Kiveli o giindenberi Klionun adt
m ta~tmaktan usanmt~h.. Murat
la T ekfur saraymda karttla?hgt 
zaman kendisine bunu uzun uza
dJya anlatmtfl ve hayata ancak 
Klio adm1 tattyarak kantahilece· 
gini soylemi,ti. Prenses, eski dii~
manlannm hala kendiGini takip 
ve taraasut ettigine zahipti .. Her
kesten korkuyordu. 

Murat reis: 
-Ben bu hakikati meydana ~~

karacagun.. Ve seni bu iiziintiiden 
kurtaracag1m! demi,ti. 

Prens Romosun ktzt: 
- Arhk beni eski adtmla ~a

gJr .. Beni Midillide sevdigin gibi 
sev! 

Diyerek her feyi anlatmaga ka
rar vermi~ti. 

Murat: 
- Bugiin saraya gidersem, kap· 

tan pa~.aya: « Prens Romosun ktzt 
hayattad1rh> diyecegim. ~iinkii o, 
habamn ~ok eski dostu idi. Fatih 
zamanmda bahana en biiyiik iyi
ligi yapan da odur. Hayatta oldu
gunu duyarsa, ~ok memnun ola
cakttr. Kendisine: «Prenses Klio
yu evime aldtm» dedigim zaman 
dudaklanm biikerek giilmii~ ve hi~ 
te memnun olmadtgmt ihsas et
mi,ti. Fakat timdi iimit ederim 
ki ... 

Prenses, Muradm soziinii kesti: 
- Babamm da Ahmet pa,aya 

iyilikleri vardrr. ~ok kii~iiktiim .• 
Fakat, habrhyorum: Ahmet pa,a 
bir giin Midilliye gelmi~ti. tki Rum 
hahk~tsi kendisini nas1lsa yoldan 
~evirerek soymu~lardt. Sokakta 
don ve giimlekle li:alan Ahmet pa
f.ayt babam eve aldt .. Elbise ver
di.. Giydirdi .. Ve bah~tvanlanm1z 
vasttas-ile o serserileri tutturarak 
eve getirtti.. V e biraz sonra hu 
adarnlar hiikumet kaplSl oniinde 
cezalarmt gorduler. 

- Ahmet pa~a bunlan habr
larsa ... 

Prenses tekrar abldx: 

- 0, zeki bir devlet adamtdir. 
Elbette hnhrhyacak .. 

Arhk, o giinden itibaren, Mu
rat, Romosun ktzma esl{isi gibi, 
kendi adile hitap etmege ha,Ia~ 

m1~tJ. 

Prenses Kiveli hiirriyetine Ius
men olsun kavu~mu~ olmaktan do-

gan bir sevin~le Muradm boynu
na sartldt: 

- Memlekete ve Tiirklere en 
biiyiik fenaltgt yapan bir adami 
tesadiif benim elime dii~iirdii • di~ 
yerek soze ha,ladt- Bu adam Tiirk 
donanmasmm ne zaman ve nere
ye hareket edecegini padift&hlD 
aizmdan duymuf.. Gizlice Papa• 
ya bildirmif. 

Murat hayretle sevgilisinin yii· 
ziine bakb: 

- Bunu sen nereden ogrendin? 
- Bir tesadiif bana yard1m et-

ti.. ikinci Beyaz1t Venedik sulan
na akm yapacakm1~ .. Biitiin ltal
ya sahillerini i~gal edecekmi~. Bu 
hiiyiik haztrhgm hedefi bu imit• 

Murat hiddetlendi: 
- Kahil degil. Bunun ash yok

tur. Uydurmu~lar .• 
Kiveli, sihirbazm mektubunu 

uzath: 
- i~te .. (Y ani) nin kendi elile 

Papaya yazd1g1 mektup rniisved
desi. 

Murat mektubu ald1 .. lkisi bir
likte gozden ge~irdiler. 

Muradtn benzi sapsar1 olmu~tu. 
- Vay al~ak vay. Dernek ki bii

tiin duyduklanm Romaya yazmtll· 
Koca ihtiyar .. Bu casuslugunun ha
yatma rnalolacagmx nas1l da du-

tiinmemi~? ! 
Prenses Kiveli susmu~tu! 
Murat birdenbire prensesin boy

nuna sanldt ve giilerek alnmdan 
optii: 

- Bu hizmetini padi,ah takdir~ 
le karfthyacak Kiveli! Biz Tiirk
lere kar,.t gosterdigin bu sadakat 
ve fedakarhk tarih sahifelerine 
ge~ecek kadar biiyiik ve degerli
dir. Bundan sonra seni unutma
ma imkan yoktur. Seni ~imdi, bii
tiin sevdigim kadmlarm hepsin
den bana ~ok daha fazla yakm 
goriiyorum! Sen bilirsin ki, ben, 
en derin ve cotkun atklan bile fe
dakarlrklarla ol~erim! 

Murat mektubu koynuna koydu: 
- Ben ~imdi saraya gidecegim. 

Bu hakikati padi,aha bizzat ken
dim anlatmahy1rn ..• 

0 giinden sonra Murat tama
mile prenses Kivelinin mah olrnut 
sayilabilirdr. {:iinkii, bu hadise 
Murat i~in, biiyiik bir fedakarhk
tJ .. Ve Murat hilhassa bu sahada 
kendisine fedakarhklar gosteren 
lkadmt, c;ar~abuk hayvanla,an ka
dmlardan daha ziyade seviyordu. 

Kiveli katiyetle hiikmiinii ver
rni~.ti: 

- Arhk Murat ne Jiizettamn .• 
Ne de Marinindir. 0, benim oldu. 
Ve oliinceye kadar da beni seve
cek. 

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

................ ' ................... . 
Bir casusun cezas1! 

Murat, sihirbaz (Yani) nin her 
'eyi Romaya bildirdigini padifa· 
ha anlatm1~ ve vesika olarak ta si
hirbazm kendi elile yaz1lmi~ mek
tubunu gostererek: 

- Bunu eski a~inalanmdan bir 
kadm haber verdi. 

Dedi ve Kivelinin olmemit o1-
ilugunu da bu vesile ile ikinci Be

. yaztda anlattl. 
Padi~.ahm yanmda Murattan 

Radyo 
18 Eylul sah 

Istanbul : 18, 30 Plak n~riyati, 19 
Mesut Cemil bey tarafmd·an c.;ocuklara 
masal, 19,30 Turk musiki ne;sriyat1: 
(Stiidyo saz hey eli ve Y a{!ar bey Emel 
ve Mehlika hammlar), 2 t ,20 Ajans ve 
borsa haberleri, 21,30 Stiidyo orkes
trast. 

VarfOva ( 1345 m.) - 20 kahve· 
hane konseri, 20,20 Aktiialite, 20,30 
dans musikisi, 20,45 muhtelif sozler, 
21 Lehann c:T ebesaumler memleketi-. 
isimli operet temsi1, 23, I 5 konserli rek· 
lamlar, 23,30 plak, piyano, keman, vi
yolonsel konseri, {Solist artistler it~Lira
kile), 23,45 ecnebi lisa nile konferans, 
24,05 dans musikisi. . 

Biikre~ ( 394 m.) - 13-15 giindiiz 
ne~riyah, 18 kan~llk konser, 19,20 or
kestra, 20, 15 plak, 21 senfonik orkes
tra konseri, 22, 15 senfonik konserin de
vami, 2 3. haberler. 

Budap~te (550.5 m.) - 19,45 
keman konseri, 20,"30 miisahabe, 21 
~esli filimlerden par9alar, 21,40 radyo 
piyesi, 23,50 ~igan musikisi. 

Viyana (507, m.) - 20,10 haber
ler, 20,20 memleket ne~riyah, 21,50 
m\isahabe, 22,25 bar musii.Usi, 23,05 
a~am konseri, 23,30 haberler, 23,50 
konserin devam1, 24,50 plak. 

19 Eyliil ~ar~amba 
lstanbul : 1 8, 30 frans1zca ders, 19 

plak ne~riyatt, 19,30 Turk musiki ne~ 
riyah: (~krem, Ru~en, Cevdet. Mustuf<!-, 
beyler ve Vecihe, Semihn, $Ukran ha
mmlar), 21,20 ajans ve bor~ haber
leri, 21,30 stiidyo caz ve tango orkes
traSJ. 

Val'fOVa ( 1345 m.) - 20 "'arkthr, 
20,20 aJl<tualite, 20,30 salon mu~ikisi, 
21 hafif musiki, 21,45 haberler, 22 
Chopinin eserlerinden miirckkep konser, 
22,40 Bariton muganni Tara tarafm
dan ~arblar, 2 3 konserli reklamlar, 
23, 15 dans par<;abn ve hafif musiki, 
24,05 dans musikisi. 

Biikre~ ( 364,5 m.) - 1 3 giindiiz 
ne~riyah, 1 8 hafif orkestra musikisi, 
19,20 radyo orkestrasJ, 20 iiniversite 
radyosu, 2 I, 1 5 plak, 2 I, 30 ~ft piyano 
mu~.kisi, 21,45 taganni, 22,15 viyolon
sel konseri, 22,45 haberler, 23,15 kah
vehane konseri. 
Budap~te (550.5 m.) - 20,25 ta4 

gannih lkon~er, 21,35 Vere!te <;igan ta
ktmi, 22,45 haberler, yayh sazlar kuar
teti, 24, 15 dans musikisi. 

AK~AM 
Abone Ucretleri 

f'flrkiJie 

SENELIK t400'kara, 2700 kuru, 
8 AYUK 750 a 1450 a 
3 AYLIK 400 a 100 • 
1 AYUK 150 a 

Posta Htihadma. dahil olmayan 
ecne\Ji memleketlt~r: Seneli~i 
8600, altl ayh~l 1900, UQ 

ayhgt 1000 kuru~tur. 

Adres telldili i~in yirmi be? 
kmu~luk pnl gOndermek l:h>:1md1r. 

Cemaziyelahir: 8 - Ruz1lmm: 136 
f. Jmsak Cllne, Otle lkiudi Aqam Yal11 

E 9,47 n,2s s,sl 9,23 12 1,32 
Va. 4,02 5,43 1:!,09 l.S,~7 18117 19,t8 

1darehane: Babra.li civan 

YEN/ NE$RIYAT 

iKi lLMI RiSALE . 
Koca, j mebusu ve Tiirk tarihi tet· 

kik cemiyeti azasmdan Re~it Saffet be
yin bu sene batmda Amikal cemiyetin
de Hazar Tiirkleri bakkmda vennif ol
dugu tiirk~e konferans ile P~tede Attila 
tarihinin tashihi liizumuna dair Con· 
tribution a une histoire sincere d' Attila 
ismi albnda yaptait frans1zca kooferan
SI ufak bir risale ~eklinde inti,ar etmi"" 
tir. Beyoglu Tiinelbllfmda Koen hem
~ireler kiitiiphanesinde satJlmaktad1r. 
Okuyucularumza tavsiyeyi zait bu1uruz. 

tUUIIJIIIIIIIIUUUUIUIIIIIIIU,tlllltltiiiiii1111UIIIUfllfiiiiiiUIIIIUUUflffUIU 

ba~ka kimseler yoktu. Beyaztt hii
tiin bu tedbirlerin suya dii,ecegin
dal'l endi~e ederek: 

- Melunu hem en bogsunlar ... 
Diye hagtrdt.. Ve celladm va

kit geciktirmeden sihirhazm evi
ne gitmesini irade etti. 

Sultan Beyaztt bu hadiseden 
~ok miiteessir olmu~tu. ~iinkii 

di.i,man Tiirk donanmasmm Ve
nedik sularma akm yapacagm1 
duyacak olursa, derhal Avrupah
lardan istimdat edecek ve Tiirk 
donanmas1 Akdenize ~1kmc1ya 

kadar Avrupahlar da Venedik su
larint s:-.rm1~ bulun:icaklardi. 

,(Arkast var) 

(
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Her ak~am ) 
bir bikaye 

1
1 

" II 
Krskanc dost 

c -Biilendin bana tevdi ettiii va
zifeden dolay1 gayet memnwi ol· 
dugumu aoylemit olsa idim bu 
yalan olurdu. FiJhakika, ben boy
le kan,tk itlerden hi~ ho,lanmam. 
Bir aostun ni~anhsl insamn ha,I
na bin tiirlii dert a~abilir. Biriai
nin ahva1 ve harekahm tecessiis 
etmek te yaradihttma uymazdt. 
~imdi gider de Biilendin nitanh~ 
smm Biiyiikadada nastl vakit ge
~il'ldigini tecessiis etmek ve Bii
lende rapor vermek gibi bir yiikii 
iizerime nasi I ahrd1m? 

F akat Biilent Israr ediyordu: 
- Diifiin bir kere Hamit, be

nim s.aadetim, benim hayabm 
mevzu.u bah.soluyor. Nifanhm Bii
yiikadaya gitti. Orada gezecek, 
eglenecek. Bir ay sonra da evle
necegiz. Ben onun neler yaphgm1 
bilmezsern nasll olur? Zihnime 
girecek ~iipheler biitiin hayabmt 
zehirler, omriimiin sonuna ka
dar rahat yiizii goremem. 

- Camm, sen ~Ild1rdm m1 Bii· 
lent? lnsan bir kadma ya emni
yet eder, ya etmez. Edince de ha· · 
rek~tlerini tecessiis etmege ne Ui· 
zum var? 

-- Emniyet etmek iyidir amma, 
emniyet etmemek daha iyidir. 

.Benden biris.i para isterse hep 
bo:vle dii~iiniiriim derdin, unuttun 
mu? 

Biilent o kadar yalvard1 ki ni~ 
J..~.ayet ben de yumu~adtm. Nitan
hyi tamm1yordum. Bana tarif et
p, resmini verdi: A! Necla! Onu 
hiliyordum. Ka!r kere dans etmi~
tik. Sahiden giizel bir k1zd1. Ni
~anhsml tammam Biilendin ho
,una gitti. Aramtzdaki dostlugu 
hi~ ona soylemememi tembih etti. 

Biiyiikadada Neclayi blllmak
tan kolay bir ~ey olm1yacagmt 
zannediyordum. Halhuki ii~ giin 
her taraf1 arad1g1m, gezdigim 
halde kendisine tesadiif etmek 
kabil olmadi. Acaba ba~ka bir ye
re mi gitti? diye fiiphe ediyor
dum. 

Bir gece pokerde ~ok geciktik. 
Daha dogrusu sahlhladzk. Saat 
albda arttk yatmaga gidiyordum. 
Bir de sokakta Necla ile burun 
huruna gelmiyeyim mi? Giilerek 
uzathgi eli sxkarken, i~imden: 

- Ma~allah sabahlara kadar 
egleniyor! Ote tarafta Biilent iizii
ledursun! 

Diyordum. Bunu ima ederek 
ufak bir a lay ettim. Eglenmek rni? 
Adaya s1hhatim i~in geldigini bi!
miyor mu imi~im? Alqamlart ga
yet erk~n yahyor, sabahlart ga
yet erken kalkarak iki saat yol 
yiiriiyormu~. Doktor boyle tavsiye 
etmi~. Ben o gece daha goziimii 
ktrpmamifhm. Halbuki o uykusu
nu alm1~, sabah gezintisine ~tkl
yordu! 

Necladan ayrtldtktan sonra Bii
lendi dii~iiniiyordum. Zavalh Bii
lent, gezmeyi, eglenceyi o kadu 
severdi. Boyle tavuklar gibi ak
~am ezanile gozlerini kap1yan bir 
k1zt alrrsa hali ne olacakh? 

Ertesi giinii hemen istanbula 
inerek Biilende isi haber verdim. . 

- Boyle hir kt:z:m halini teces
siis etm~ge hacet yok, diyordum. 

0 mukabele ediyordu: 

- N:!cla sana yalmz alttdan se
kize kadar yiiriiyecegini soylemit. 
Sen yuriidiigiinu sahiden gordiin 
mii? Hakikaten oyle hir sabah 
gezintisi yap1yorsa ba.kahm yal
ntz ba~ma m1 dolatJyor, yoksa ya
nma birisi katthyor mu? 

Uyle ya! Biilendin hakk1 vard1. 
0 gece Adada gene her taraft do-

~ 

d£ • 
lathm. Neclayi meydanda gorme
dim. Bizim poker gene sabaha ka
ilar siirdii. Saat alttda gene Nee· 
laya tesadiif ettim. Bu defa ya
nmdan aynlmadtm. Ben de iki 
saat Adanm serin, temiz, giizel 
havasmt teneffiis ettim~ 

Neclamn hakikaten muntazam,1 

s1hhi bir hayat siirdiigiinii, hie; -
bir muaheze edilecek bir ~eyi ol4 

madtgtm goriince arbk Biiyiika
dada kalmak liizumsuz oldugunu 
anladtm, istanbula dondiim. 

Biilent gene kiZdt: 
- Seni Biiyiikadaya gonder .. 

mekten maksadtm Necla burada 
yoklren iiziintiisiiz olurabilmek 
i~indi. Neclin1n nastl vakit ge~ir
.digini bilmek hence kafi degil. 
Onun yamnda emin oldugum biri 
daimi surette bulunmah ki ben 
de burada emin olabileyim. 

Biilendin 1srarma kolay kolay 
muvafakat cevab1 Ve!'emedim. 
{:iinkii hence hakikaten pek lii
zumsuz bir ~eydi. Fakat Biilent 
hiitiin ~ocukluk miinasebetimize, 
dostlugumuza miiracaat ederek o 
lc:adar yalv:r.rd1 ki dayan'lmadxm, 
Tekrar Biiyiikadaya gittim. 

. Ne yapacagtmi bilmiyordum. Bii .. 
lent hep Neclanm yanmda bulun
mam•, ondan bir d.akika bile ay
rllmamami istiyordu. 

Onun i~in, sabahlan erken: \ 
kalkmak, iki &aat yiiriimek laztm~ 
dt. Dostluk his.sine pek hiirmet 
ederdim. Fakat iki ay straya her 
sabah saat alt1da kalkmak taham
miil ediJmez bir fedakarhktt. Ne 
~are, huna da katlandnn. 

Fakat bu hayat ~ar~ahuk beni 
berhat etti. Nesem kalmamtsh. . . 
E~:itiin giin malfun hiilyalar beyni-
rni sar1yordu. Geceleri korkun~ 

ri.iyalar goriiyordum. t~imde bir 
hus uyamyor, bir intikam arzusu 
canlanxyordu. Betinci giinii bu 

intikamm ne olahilecegini karar• 
lathrdtm. lntikamt Biilentten ala
caktim. Dostlugumuz kine miin· 
kalip olmu~tu. Biilendin canmt 
alacak degildim, ni~anhs1m elin· 
den almay1 daha muvahk bul~ 

dum. Onun manas1zca, budalaca 
k1skan~hg1 i~te bu neticeyi has1l 
etti. Ona laytk oldugu dersi ver
mek laztmd•. 

Bittabi, gene saal alttda kalk .. 
maga ve sokaga ~1kmaga devam 
ettim. Fakat ~imdi bu gezintiler
de bir gaye oldugu i~in i~in ren
gi degi,mi,ti. Maksada dogru bir
az h1zh yiiriimek istedim. lki giin 
sonra, Necla ile Hk busemizi tea· 
ti etmit idik. Gene opii~iirken tz
mit taraflarmd·an dogan giine~in 
thk tualarl battmtzt ok,uyordu. 
Arhk ondan sonra sabahlarr saat 
altida yatagumzd·an f1rlamaz ol
duk. 

Bir ka~ hafta daha Biiyiika.da• 
da kald1k. Bu miiddet zarftRda 
atkxmtz gittik~e ziyadele~ti. lki 
ay sonra tamamen mezuttum. Bu 
saadetim yalmz gayet giizel hir 
krz1 sevme1den ve onun taraftn
dan sevilmekten ileri gelmiyor
du. Tam bir inb"'kam alm1~bm. 
Nec!a il eevlendik. Ondan sonra 
da Biilendin yiiziinii bir daha gor· 
medim. Hikayeci 

,_A K 8 A mfiesseseleri 
Ankaramn modern tiirk~e 

franstzca ve ecnebi lisanlarda 
kitap, gazete, mecmua, fotograf 
Jevaz1m1 ve modellerioi temin 
eder. 

Merkezi: Ma~nir vekaleU kar~1sm· 

ca telcfon S377 
~ubesf; Samanpazannua 



Maarif V ek3.letinden: 
1 - Bu sene ecnebi memle'ketlere hukuk tabsill l~in 9, riyaziye 

tahsili i~in 5, makine mtlhendisligi i~in 3, su mUheadisli§t f~in 1, 
umumi fizik tahsili i~in 1, demircilik tahsili i~io 2, d6ktlmcilillk 
tahsili i~in 1, elektrik~ilik tahsili i~n 1, talebe ve 1•pkac1hk tahsiU 
l~io 1 Harum gonderilecektir. 

2 - Miisabaka imtihanlar1 a~agada yaZJb mekteplerde yapala• 
eakhr. 

a) Hukuk tabsiline gidecek namzetler Ankara •• btanbul Hukuk 
FakUltelerinde imtihana gireceklerdir. 

b) Riyaziye. Fizik, Su Mnhendisligi ~e makine mllhendisiliiJ. tU. 
ailine gitmek isteyen lise mezunlart, Ankara, Erkek, Istanbul 
Pertevniyal, 1atanbul Ktz, Bursa Erkek, lzmir, Erkek, Kayaeri 
Erkek, Konya Erkek, Savas Erkek, Afyon Erkek, EskiJebir Erkek. 
Edirne Erkek, Balakesir Erkek, Trabzon Erkek. Adana Erkek, 
Kastamoni Erkek, Samson Erkek, Erzurum Erkek lilelerinde imti• 
hana girebilirler. 

( istanbulda bulunan lise mezunu erkek namzetler Pertevniyal 
llsesinde lise mezunu kaz namzetler Istanbul Ktz Uaesinde imtihana 
aireceklerdir. 

c) San'at tahsiline gitmek isteyen erkek san'at mekteplerl me
zuolarman dem1rcilik imtihanlan Ankara, lstanbul, Edirne, Bursa, 
Konya dokiimcliliik imtihanlan lstanbul, Bursa, Konya, elektrik~iUk 
lmtibanlanlan, Ankara, Istanbul San'at mektepleriade yapalacakbr. 

d) .$apkaC1hk tahsiline gitmek isteyen kJZ sao'at mektep ve 
EnstitUleri mezunlaramo imtihanlara lstanbulda Sel~uk Hatun K.z 
San'at mektebinde, Bursa,da Necati Bey Kaz San'at EnstitilsUnde 
ve Ankara lsmet Pa~a Ka San'at Enstitlisiinde yapalacakbr. 

3 - Fakiiltelerde, liselerde, erkek aan'at mekteplerinde ve luz 
aan'at mektep ve enstitnlerinde yapalacak miisabaka imtihanlar&na 
mezkiir miiesseseler tarafmdan namzet gosterilm~ olan ve namzet• 
likleri M~arif Vekaletince kabul edilerek isimleri liste haUnde 
imtihan merkezlerine tebJig edilmi¥ bulunan talebeler gireceklerdir. 

4 - Namzetler, bulunduklara en yaksn imtihan merkezinde m\1-
aabaka imtihanma girebilirler. 

5 - Namzetler her imtihan merkezinde imtihanlann ba,Iama
IIDdan en az iki gUn evvel F aktllte veya mektep idaresine mtira• 
~aat ederek hUviyetlerini fotografla hUviyet ciizdan1 veya diploma• 
I.-a ile ispat edecekler ve idareden miihDriD ve fotografh blr 
vesika alacaklard1r. Her namzet imtihana girerken bu fotografh 
vesikay1 gostermege mecburdur. 

6 - Miisabaka imtihanlanna 22 Eyltll CUmartesl gUnii batlana• 
cak ve 25 EylUI Salt giinii nihayet verilecektir. (5642) 

Gireson Jandarma Mektebi 
Kumandanltgtndan: 

Mektebin 934 ve kssmen 935 seneleri ihtiyaea i~in aJagada cins 
ve miktar1 yaz1Ja erzaklarda ekmek kapall zarf digerlerl aleni mO• 
nakasa suretile ihale edilecektir. ihale 3 Te§rinievvel 934 ~ar§amba 
giinii saat 14 te mektepte yapdacaktar. Taliplerin evsaf ve tartna
meleri okumak ve anlamak i~in her gUn mektebe miiracaatlan ye 
yevmi ihaJede vakti muayyeninde teminah muvakkate ve teklif 
varakalarile birlikte mektepte hazar bulunmalan illn oluDur. (5829) 

Kilo Cinsi 

208,000 Ekmek 
8,000 Pirin~ 

18,000 Eritilmit sade yail 
4,000 Tuz 
8,000 Kuru aogan 

25,000 Sabun 
5,000 Nohut 

150,000 Kuru fasulya 
15,000 .$ehriye 
25,000 Makarna 

3,000 Toz oeker 
3,000 <;ekirdekslz kuru UzOID 

25,000 Zeytin tanesi 
5,000 Zeytin yaga 
1,000 Helvahk un 

500 Sirke 
2,000 Beyaz Edime peynlri 

30 c;ay 
500 Re~el "kayasa, 

1,000 lrmik 
10.000 Patates 
11,700 Samam 
17,500 Ot. 

T ophanede levaz1m lmirlifti 
satm alma komisyonu iUlnlar1 

Harbiye mektebine bagh lotaa• 
bn hayvanab i~in 420,000 kilo 
kuru otu 3/10/934 <;;arvamba 
rnnn aaat 14 te kapab zarfla 
ahoacakbr • .$artnamesini g5recek· 
lerin her jiin ve taliplerin belll 
aaatten evvel tekliflerini Topane
de Sabaalma komisyonuna ver-
melerL "288,. • 5537. * . 

Hat'biye mektebi ihtiyaca i~io 
10.,000 kilo beyaz peynir 20/9/934 
pertembe gUnii saat 15 te alenl 
mnnakasa ila ahoacaktar. $artna• 
mesial goreeeklerin her gUn ve 
taliplerio betn saatte Tophanede 
komisyona ielmeleri. (252) (5258) 

* 1htiyat zabit Mektebebi ile ge• 
dikli kii~ak zabit mekteti i~in 60 
kllo kalay 19/9/934 Cartamba 
giinli 1aat 15 te pazarhkla ahna• 
eakbr. Taliplerin Tophanede ko
misyona gelmeleri (310) (5745) 

~ 
Yeplkoy Hava Makinist Mekte• 

binin 1200 kiJo Sade yag, iki bin 
kilo Pirin~, 1500 kilo .$eker, 2500 
kilo kuru fasulye, 1500 kilo Nohut 
4000 kilo Palates, Bin kilo Ma· 
karna, 250 kilo Zeytin yag1, 600 
kilo Zeytin Dane&l, 600 kilo 
Beyaz. Peynir, 500 kilo Oznm, 
Bin kilo Un, 300 kilo Merdmek, 
500 kilo Sa bun, iki bin kilo 
Sogan, 25 kilo ~ay, 250 kilo 
Bulgur, 50 kilo lrmik 25/9/934 
Sah gUnU saat 15 te aleni mllna· 
kasa He ahnacakbr. ~artnamesinl 
a:areceklerin her gUn ve mnnaka· 
sasa i~in de belli saatte Topha .. 
nede komisyona gelmeleri. (272) 

(5433) 

* Harbiye mektebi kilerinde bu• 
lunan 8,000 kilo toz teker mii
zayede ile sahlacaktar. Miizayedesi 
24/9/934 pazartesi gUnU saat 14,30 

da yapalacakbr. Taliplerin belli •aa
tinde T ophanede SabnaJma ko-
misyonuna gelmeleri. (269) (5395) 

* Harbiye mektebi ihtiyaca i~in 
10,000 kilo yufka 20/9/934 per
tembe gUnfi aaat 15,30 da alenJ 
miinakasa ile ahnacakbr. ~artna• 
mesini goreceklerin her giin ve 
taliplerin beUi s~atte Tophanede 
komiqona gelmelerL (256) (5255) 

* Harbiye mektebine bafh k.ata• 
abo hayvanatl i~in 342,000 kilo 
saman 20/9/934 pertembe gilnO 
saat 14,30 da kapkh zarfla alma
cakbr. .$artnameyi goreceklerin 
her illn ve taUplerin belli saatten 
evvel tekliflerinin Tophanede Sa· 
bnalma komisyonuna vermeleri. 
"249, ''5162,. 

Tiirkiye It Bankasandan: 
Franstzca Istanbul gazetesinln 

13 Eylw 934 tarih ve 256 sayab 
niishasmda musevilerin Kipur 
bayram1 mUnasebetile 19Eylw934 
~ar1amba gUnU kapah bulunacak 
bankalar araunda bankamwn da 
ismi yazdm11 isede o tarihte ban .. 
kamazio a~1k bulunacagan1 muh-

GiJmriik Muhafaza Umum terem alikadarlarlmlza arzeyleriL 

Maarif Vek3.letinden: . 
1 - 915 numarah kanuo btikiimleri dahilinde Maarif Vekileti 

idaresindeki lise ve ortamekteplerin her SJmfma ahnacak leyll 
meecani talebenio kabul imtihanlart a§ag.daki tartlar dabilinde 
lstanbulda Galatasaray ve Erenkoy k1z liselcrinde ve diger viii 
yetlerde vilayet merkezinde mevcut lise veya ortamektepte yoksa 
Maarif MiidiirUiklerinde yap1lacakbr. 

lMTIHANLAR: 
2 - Meceanilik miisabakasana i'lrmek isteyenler 29/9/934 eyliil 

enmarteal glinil aktamma kadar mtiraeaat etr:nelidirler. Mtiraeaatlan 
kabul edilenlere bu idareler birer vesika vereceklerdir. Bu yesika• 
)'I ibraz etmek auretile lmtihanlara kabul edileceklerdir. 

3 - Vekilet~e tayin edilecek komisyon buzorunda 30/9/934 
pazar gilon saat 9 da bathyacak ve 2 tetrinievvel sala gUntine 
kadar devam edeeektir. 

3 - Leyli meccan!lik mnaabaka lmtihanlar1na fttirak edecek 
namzetlerin haiz olmalara Jizun gelen 1artlar 1unlardJr: 

A - TUrk olmak 
B - Lise ve ortamektep talimatnamesinin her s1mf i~ln tesblt 

ettigi yaf hadleri i~inde bulunmak. 
C - Bedence ve ruh~a basta, maliil, sakat ve kusurlu olmamak. 
D - Velisi kendiBini tahsil ettiremiyecek kadar fakir bulunmak. 
E - Zekis1, ~ah~kanhga, ahlakt mensup oldugu mektepten 

alacaga fotografb vesika ile sabit olmak. 
S - MUsabaka imtibanlan "Tilrk~e .. Edebiyat,, , ••Riyaziye,, • 

"Tarih - Cografya,. derslerinden tahriri olarak yapdacakbr. 
6 - lmtihan gilnleri: 
Tiirk~e ve edebiyat 30 eyliil pazar, riyaziye 1 te~rinievvel pa• 

!artesi, tarih ve cografya imtihana 2 te,rini evvel sah gUnli icra 
edilecektir. 
1-YukariCiaki tartlar dahilinde meccanilik imtihanlaran1 kazanan• 

larm adlan vekilet tarafmdan gazetelerle ilin elunacakbr. (5533) 

Kilis Giimriik Muhafaza Taburu 
Kumandaniigindan: 

Cinsi Kilo Cinsi 
Un 82552 Bulgur 
Fasulye 5460 Nuhut 
Pirin~ 5460 Mercimek 
Patatel 5460 
Toz 4193 Sade yag. 
Gaz yaga 3926 Sag1r etir • 
Cay 131 Sabun 
K.rmtza biiber 262 Seker 
Ozum 1300 Pekmez 
SaJ~a 1310 Zeytin yaga 

Kilo 
5460 
546() 
5460 
2620 

26207 
2227 
1310 
1300 

800 
Odun 410580 Sogan 5460 

32849 Saman 36865 Arpa 
Kilis GUmrUk Muhafaza Taburunun 934 senesine ait efrat ve 

hayvanabnlD yiyecegidir : 
1 - Yukar1dacins ve miktan gosterilen yirmi 0~ kalem erzak 

bir senelik olmak iizere pazarlak suretile mevkii miinakasaya konul• 
muttur. 

2 - Klrdarma oartlan kigldiDID tasdikli aureti Urfa Glimriik 
Asker! Sabn alma, Antep Sabn alma, Marat Askeri Sabn alm•, 
Kilis Gnmriik Askeri Satan alma komisyonlarJndadtr. 

3 - Pazarbk Kiliste GUmrlik Muhafaza Sabn alma Komisyonlugu 
tarahndan yapalacaktar. 

4 - Pazarbk 26/9/934 gUnune rastlayan c;ar-tamba gilnli saat 
onda kapah zarf uaulile un ve unu mliteakip erzaklar vaz edilecektir. 

5 - Her istekli muvakkat glivenme tetninatlarile belli saatten 
evvel komisyona gelr:neleri. 

6 - Ornegi gormek isteyenler her gnu saat 6 dan 14 e kadar 
Saba alma komisyonuoda gorebilirler. "5342,. 

Istanbul ithalat Giimriigii 
Miidiirliigiinden : 

Adet Kap M. No. K. Gr. Cinsi eua 
4/8.9/10 

39 Fa~1 EC 47/50.14/41 7904 00 Boyacwkta miistamel 
bezir ya&'J. 

1 Kafes LS 12 
" 

261 00 Demir karyola ve 
somya. 

4 Rulo (CClE) 12/16 295 00 Bir renkten fazla 
renkli yer mu§ambast. 

3 S. M 8 414/416 262 00 Boyah aga~ ~er~eve. 
Yukar1da yazala dart kalem mal artbrma ile 24/9/934 Pazartesi gUnU 

aaat 14 de aablacagandan istekl'ilerin ognn lstanbullthalit Gumriigiin
de 6 numarah Sabt Anbarmda haz1r bulunmalara ilan olunur. (54 53) 

Kumandanlrg., r istanbul Satrnalma Betikta~ kazasa nttfus memurlu~un· . Adapazarl, Akhisar, Dogan~ay veya Geyve istasyonlarmiD he• 
dan: Be~lktat TnrkaU mahallesl «;e~me 

Koml.S~"OnUn Jan: sokak 18 No.lu hanede 25· 72 defterde haugi birisinde istif edilmit bir halde ve tam vagon olarak muham• 

Naf1a Vekiletinden : 
'J' Clj kayJ.t;h ~eyhanh zade Mebmet Irfan bey men bedeli "1750, lira olan 25X 25X 250 eb'admda "350,. adet 

1 - Dort fife kasaSI 9·10-934 sah rllotl saat OD d6rtte ·~ bini OlmU~ Mehmet Alinin ismi Mehmet meoe koprft traversi pazarhkla milbayaa edilec.ektir. Pazarhk 
eksiltme ile sabn ahnacakbr. Affan olarak tashih edildi~l Istanbul 27/9/934 Perfembe giinU saat 15 te Vekilet mUste~arlak makamm• 

2 - ~artnamesi her ann komisyondan abnabilir. e.sllye be~tnci hukuk mahkelllfBinin da yapalacakbr. Taliplerin Ticaret Odasl Vesikasa ~e .. 175, lirahk 
"' • 1S/6/93i tarlh ve 93,/651 numarah uvakkat t . tl M k h b 'l' w. t d .. d . 

3 - 1stekii'Iert'n yiizde yedi bu,.uk teminat olan yUzvirml doku1 m emma arawn er ez mu ase eca lgme ya ar Igtna aar 
Y ~- kara.rile ntlfus kaydinin olsuretle tasdik kb B k k b il k · d 

ll'rahk vezne makbuzu veya banka kefaletoameailo belU wamanda IDB uz veya an a me tu u e aym giin ve saatte omasyon a 
• edildl~lnin lntfen ilA.m rica olunur. bulunmalan liz1mmr. Talipler bu husustaki §artnameleri malzeme 

II 

komisyona gelmeleri.~ (5828) mHdiirlugnnden meccanen alahilirler. (5838) 
----------~~-----------------------~--·Kimyager---.--------------------------------------
Haydarpa~a Lisesinden: H us AM ED D 1 N Kuleli Askeri Lisesi Miidiirliigiinden : 
Binamlz dahilinde muallim. mektebine bagla olarak B~llacak olaa Tam idrar tahlili tOO kuru~tur. Bilft· Zafer Bayramma i§tirak eden "555 " talebe ile " 9 , zabite ait 

tatbikat ilk rcektebl irin talebe kay1t ve kabuiDne batlaomfabf. mum tablilAt. Bah~ekapi, Emla.k ve 4/206 N 1 30/8/934 'hl" k b k b H 
y >~ llllliEii~y.-1tam Bankast kar~smda lzzet o. u tarl 1 sev maz atas1 ay olmu§tur. iikmii 

Mektep neharidir. Her aiin mOracaat olunabilir. (5866) biy ham_ '556 - (253i) • yoktur. (5832) 



18 Eyliil 1934 

Deniz yollan 
1SLETMES1 

.Actnleleri: XarakOy • KOprU&f\ 
Tel. ~ ~3U2 - Slrkeci Knhnrdana4• 

Han Tel: 22740 

Trabzon yolu 
VA TAN Yapura 

18 Eyliil 
Salt 20 de Galata r•httann· 
dan kalkacak. Giditte Zon• 
pldak, fnebolu, Sloop, Sam
tun, F atsa, Glreaoo, V akhke· 
blr, Trabzon, Rizeye. DlSnOtte 
bunlara illyeten Snrmene, Or
duya ugrayacakbr. (5783) 

Ayval1k 
ANTALYA 

Yolu 
vapuru 19 

Eylul 

Cart;amba 19da Sirkecl 
R1hbmandan kalkacakbr. "5868, 

Scandinavian Hear East Agency 
Galata 1 nc1 Vak1t han (Sablk 

.Arapyan han) "' DncD kat 
Tel. ••ea7. a. •oea3 

~•enaka Orient Linien Gothenburi 
Gothenburg, Stokholm, Oslo D&Dili, 

Gdynia Copennhag Abo Renl VI 

1tHOn baltJk llmanlar ~ark ve Xara
deniz b~llca limanlan Bra6lllda 15 
ttlnde bir azimet n avde~ i~ln mun· 
tru:am pcstalar. 

Gclynia - Danzig · Gothenburg ye 
Oslodan bcklenen vapurlar. 
Hemland vapuru 17 Eylule dogru 

Vasaiand 2 'f. evyele do~ru 
Yakmda hte.nbuldan Hamburg Roter· 

dam • Kop£;nhag, Gdynla Gotenburg, 
I>autzig • Stokholm, ve Oslo, limanlan 
it;ln hareketeder:ek vapurlar. 
Hemland vapuru 19 Eyli1le do~n1 
Vasaland vapurn 11 '1'. Evvele do~ru 

razla taf~:~ilat it;in Galatn'da t11nc1 
Vak1f han (eski Arapyan hamnda) 4 Qnco. 
htla kllin Bcentallgma mnraeaat. 'l'el. 
4 . 4957 • 8. 928. (2239) 

istanbul yedinci icra memur
lugundan: 

Ycminli o~ ehli vukuf tsraf10dan ta· 
mamma yedi yoz lira k1yrnet takdir 
elHien Beyotdunda ferikOyOnde Kuyu· 
luba{; rm \'e Simens soka~mda eski 72 
yeni 122 numarah maa bah~e bir bap 
11h~ap haMnin tamatmle yiue yeminli 
ll<t ehltyukuf tarafmdan tamamma bin 
be~ ynz lira k1ymet takdir edilen Feri· 
kOyOnde Simens soka~mda eskl S yeni 
77 numaralt rnna bah~e bir bap hanenin 
tamamlan a~1k artmnaya vazedllml~tlr. 
Blrinci artlrmalan 22/10/934: tarihine 
mllsadif paznrte~i gOnO saat 1~ den 
16 ya kadar dairecte icra edilecektir. 
Art1rma hedeli k1ymeti muhammenelo
rlniu ojo 75 ini buldugu takdirde mtl~ 
terl~i Qzerinde bmLkilacakhr. Aksi tak· 
dirde en son art1ranm taabhtl.dll baki 
kahnak ozere artmna on be{! gnu mOd· 
detle temdit edilerek 6-11·93(. tarilline 
mO!;adif sah gonn saat a den 16 ya 
kadar dairede icra edilecek ikinci arhr· 
rna netkesinde artmna bedeli k1ymetl 
muhammtnenin o/o 715 ini bulmn.d1g1 
takdirde satl'l! 2280 numarall kanuna 
tevfikan geri b1raluhr. Sat!~ pe~indir, 

art1rmaya i~tirak etmek isteyenlerin 
k1ymetl muhammenenin o/o 7,6 ~u nis
betinde pey akc;osi voya milli bir ban· 
kamn teminat mektubunn hamil bulun· 
malan l~z1md1r. Haklan t.apu sicilhle 
sabit olmayan lpotekli aJacaklar da dij!er 
alAkndnranm ve irtifak hakk1 sahip!erl
nln bu haklanm ve .lmsusile falz ve 
masarife dalr olan fddialanm eyrak1 
mtl.~blteleri Ue blrlikte Ua.n tarihlnden 
1tibaren nlhayet 20 gOn zarfmda birlikte 
dalremize blldirmeleri l~z1md1r. .AksJ 
takdirde haklan tapu slc.lli ile sabit 
olm1yanlar sM1~ bedelinln payl~masm
dan harit;i kallrlar mnterakfm vergi, 
tenvlriye, tanzifiyeden mOtovcllit bcle· 
diye rusumu mn~terlye nittlr. Daha fazla 
malQmat almak isteyenler 1·1 0·934 
tarihlnden ltibaren herke~ln gOrobllmesi 
i~in dairede a~1k bulundurulnca.k arttrma 
~tnnmesl ile 933/1993 No. h dosyaya 
moracaatla mezkftr dosyada mevcut 
vesaiki gOrebllecekleri iliin olunur. 

Dr. l-laf1z Cemal 
Dahiliye miitehassun 

Cuma ve pazardan ba,ka giinlcrde 
ogleden sonra saat (2~ den 6) e kndar 
btanbuldn Divanyolunda ( 118) nu· 
marab hususi kabinesinde hastalanru 
kabul eder. Muayenehane ve cv telefo-
rr.J: 22398. Yazhk ikametgih telefonu 
Kandilli 38 - Beylerbeyi 4& 

AK~~M ~ .. hifc l ... 

istanbul Ziraat Bankas1 6ayrimiibadiller Emvali 
Sat11 Komisyonundan: 

S1ra Semtl Maballeai Sokajl Emlik Hineye gore mu-
No. 11 Cinai Hiuesi No.SJ ., hammen luymeti : 

1407 latanbul Babkpazan Ahi~elebi Llmoncular Kirair magaza ilstn 160/1920 45-45(1 1555 T. L. 
II~ kat odalar ... 

1408 Ortak~y Ortak~J Aamala Araa Tamama 2 144 It 

1409 latanbul Babkpazara Ahf~elebl Limon fakeleal Ah,ap iki dnkkin •• bir 5,488,560 24-8411-2 312 ,. 
dnkkindan blSlme iki 211, 701,60!) 
kO~Ok dnkkAn 

1410 Beyoilu Kurtulut :Hiriste Araa Tamama 2 390 ., 
1411 Ortakay Ortak6y Hamldlye Ahtap bane 112 16 1271 .. 
1412 latanbul Yenlcaml (,;elebilllattiD Tablllia Cad. Kla;lr diikkan 301224 56 1525 

" 1413 Iatanbol RD1tempafa Taudar •• 585/5760 285 E. 93 Y. 1476 tt 

1414 • Mercan T•a:cdar .. 3/12 • 10 375 .. 
1415 • " • " 

!/12 12 563 " 
YOzde yedi bu~uk pey ak~alarile lhale bedelleri nakden yeya gayrimUbadil bonosile &denmek Uzere yukar1da evsaft yaZlh gayrimenkol

lerin mnlkiyetleri a~1k artbrma auretile aabta ~Jkardmt~hr. 1baleleri 8/10/934 pazarteal gllnn aaat on dorettedir. 
hahat almak iateyenlerin her zaman Galatada GUmrnk sokagmda eski Kredi Liyone Banka11 hiDallnda mOte§ekkil aab~ komisyonuna 

mOracaatlar1 ve pey ak~alarmiD dahl mUzayede giinUnden evvel yatmlaralt makbuzunun k~~isyona ibraz eylemeleri lizJm81r. Belediye rusumu 
ile bu sene vergi, delliliye ve maarafi aairesi miitleriye ait olupfartname Bankamaz kap1sma asalmafbr . 

Hanende Faruk Gecesi 
ArnawutkiSyDnde Ak1nt1 Burnunda 

SAFA GAZiNOSUNDA 
19 Eyllil Car,amba ak$ama 

Muslki san'atkir1 arkada~laramn da ittirakile 
samimi bir gece ge~itilecektir. 

KOsele par~as1 sab§I 
Beykoz kundura fabrikasanda toplanau~ ve bir sene zarfmda 

toplanacak olan par~a koseleleri satan almak isteyenlerin 29 
EylUl cumartesi gunli aaat 14,30 da pey ak~esi ile fabrikaya 
miiracaatlan. (2633) 

Mubammen bedeli 1400 lira olan 9 adet bah paz:arbga 25/9/934 
tarihine milsadif Sah gilnii aaat 16 da Vekllet Malzeme MOdDrlUgU 
makaaunda yap•lacaktar •. $artnamelerde hi~ blr tadilit yaptlmad1· 
iandan taliplerin evvelki ilinlarda yaztll Yesaikle mllracaat etmeleri 
liz1mdtr. "5836, 

Devlet Demiryollart idaresi ilanlart 
1578 adet Lokomotif ve vagon bandaj1n1n kapab zarfla mUnaka

aas• 31/10/4 ~artamba gnuu aaat 16 da ankara idare Binasmda 
yap1Jacakhr. Fazla tafsillt Ankara ve Haydarpava veznelerinde 
be,er liraya aatalan prtnamelerde Yardtr. (5750) 

Naf1a V ekiletinden: 
Muhammen bedeli 40,000 lira olan Vekiletimiz Mobilyas1 mOna· 

kasaa1 kapab 2arf usulile 25/9/934 tarihine mllsadif Salt gllnU aaat 
15 te -Vekilet malzeme mUdUrlftgli makamJDda yap1lacakbr. ~artna
melerde hi~ bir tadilit yaptlmadag•ndan taliplerin evvelki ilinlarda 
yaz1h vesaikle mUracaatlar1 lazamd1r. "5837, 

Gayrimiibadiller Takdiri K1ymet 
Komisyonundan: 

19 Eyliil ~ar~amba 2189 numaradan 2300 numaraya kadar 
Alacaklara yekunu 10,000 liraya kadar olan ve karar numaralar1 

yukanda gosterilen GayrimUbadillerin binde 4,3 hesabile nakit 
lstibkaklaram almak Uzere komiayona mUracaat etmelerl. (5870) 

I • I Istanbul beledlyesl llinlar1 I • I 
Viliyet ayitr deposu i~in liizumu olan 35,000 kilo yulaf 35,000 

kilo kuru ot 35,000 kilo aap aaman1 kapab zarfla mfinakasaya ko
nulmu§tur. Talip olanlar §artname almak nzere leva%lm mftdUrlU
gUne mliracaat etmeli miinakasaya girmek i~in de 249,5 lfrahk te-
minat makbuz veya mektubu ile teklif mektuplartnl 20/9/934 per-
lembe gUnU saat onbe§e kadar daimi encUmene vermelidirler.(5261) 

I • I Istanbul Evkar MUdUriUtO llanlar• I • I 
Pertevnival vakfmdan EminonUnde VaJde hamnda 13/14 No. maa 

oda magaza ve 21 No. lu dort bap oda lie 2 No. magaza ve Sii· 
lide me§rutiyet mahallesinde Ebek1z sokagmda Valde aparbmamnm 
S ve 10 No.lu daireleri. Be§ giin mUddetle pazarhktadar. Taliplerin 
eyliiiUn 22 inci Cumartesi gUnU snat on albya kadar Istanbul evkaf 
mildUriyetinde Pertovniyal idaresine veya enciimene mOracaatlar•. 

(58''1\ 

J. iTKiN 
Tnccar terzisinin 

EMPERME.ABL 
pardesnlerfnln filObretlni 

temin eden evsaf: 

B1<;1MDE ~IKLIK 
ClNSlNDE 
M0KEMMEL1YET 
Beyoglu IstiklAl caddes! 
•oo Teleron 4:0450 

c Sat demlr imali 1~in » istihsal 
edilen 10 xpnunuevvel 1927 tarih 
ve 169 numarah ihtfra berat1 sat1· 
hk veya lstlmali mezuniyeti devrcdi· 
locektlr. AlAkadaramn c K. J,. J. 
ISH » rumuzu ile Istanbul 176 nu
marah postn kutusu ndreslne tahri· 
ren mnracaatlan. (2649) 

Oskndar tapu ba!i! memurlu~undan: 
1292 tarihli mtl.bayaa h()(;ooti Ilo 

Hab1be hamm uhdesinde bulunup vefa· 
tile vereselerine !ntikalinin icra!>mt ta· 
lop eden merdiven kariyel:!Jilde ~~me 
So. da Yaki arsanm tapuda moseccel 
kayd1 bulunrnad1gmdan 1515 No. h ka· 
nun hOkmt'lno tevfikan muame!ei t('sci· 
liyesl icra kthnacagmdan ml'zkClr ma
halle tasarruf iddiasmdn bulunanlann 
tarihl ilAndan itibareu on gtln zarfmda 
vesalkl tasarryfiyelerile birhkte idareye 
veya mahallinde tahkikat lcra edoct~k 
memuruna mtlracaatlan iliin olunur. 

. (2G36) 

Zayi - FeyziAtl liseslnden almi{I ol· 
du~m l"T/H numarah 16 te~rinievel 
927 tarihll ta diknameml ka) lJeltim. 
Yenisinl a!acag-1mdan eskislnin hllkmtl. 
yoktur. Mebruke Zekl (264 I} 

Dr.A.KUTiEL 
Karakoy Top~ular caddf'si No. 33 

~- AK§Al\t KIT APHANESI 1 E~RIY ATI -•-. 

A.SY.&.D.&II 

BiR &ONES DOGUYOR 
Yazan: /SKENDER FAHREDDIN 

BOyQk gO~len Te kurakhktan evnlki devirlere ait 

BUyUk tarlhi roman 

· Yeni ~1kt1 
Bu ~ser muharririn en /azla ragbet gormii~ tarihf roman/ann

dan biridir. Tiirklerin ( Biiyiik g~) ten ve ( Kuraklzk) tan 
tvflel orla asyadaki ya~ayz~znr 'Ve ( Biiyiik gof.) ii hazzrlzyan 
lcuraklrgzn nasrl 'Ve nereden ba~ladtgznz yeni tariM vesikalnra ve 
( Tiirk tarihinin ana hatlarzna ) gore ve piiriizsiiz bir Tiirkf,e ile 
anlatan bu kifap giiniin en miihim e.serlerinden saydabilir:. Bu 
itibarla ( ASYADAN BIR CONES DOCUYOR) romamm hem 
yeni nesle, hem de roman merakltsr karilerimiz; lzassatan 
tavsiye ederiz. 

Romanda on bin &enelik blr dftlrk destam o1nn AYDIN lle YILDJZ m 
( A.ltmda~ ) da uzun seneler kaldtktan &onra ( Lciyemutluk kuvveti) nl naSJl 
bulduklartm ve Bnynk gO~te bir ~ban k121 o]an ( YILDIZ) m ( Alageylk) ka· 
bUealnin ba~na gecterek garbe dogru nas1l ind1~lni btlyOk bir zevk vo 
merakla okuyacakstmz. 

Biiyiik k1tada 272 sahife - Fiyeti: 80 kuru~ 

Beyoglu m1ntakas1 T ophane tahsil 
§Ubesinden: 

Mantakam11daki Uziim kau rak1 ve tarap lmalithanelerinde mev• 
cut demirbat etyadau rak1 ocaga ve kaum, inbik, filitrc ve tefer
rOatiyle rak1 dinlendirme f1~lara ve fenni tertibab, imla ve mantar 
basma makineleri §i§e y1kama clhaza Ye imoliit tezgahlariyle sair 
bilcUmle aabit tesisat ve 2 adet demlr kasa, ya%lhane ve dosya do
laplarl glbi evya sahibinin aubeye olan borcundan dolayl haciz alh
na ahnarak eyltilUn ·19 uncu ~ar§amba gUnii saat on dortte mahal· 
Iinde sablacakbr. Taliplerin l)'ll 8fin Ye saalte Galatnda Mumhane 
caddealnde tube batmemurlultJna mUracaatlart. (5871) 

f .... ""lUUitt Clfietind ;ao <Y\. ...aqw 

en lllerkezj geurec gi .iy· h -· "'::tlert 
. I-<:e esap ed 



Salife lJ 

Has~n Zeytinyat• 
Tiirkiyenin en saf, en leziz ve 
en nefis yag1d1r. Serbet gibi 
tath olup tababette i~mek su
retile miistameldir. 

Kum, ta~, bobrek, mesane, idrar yolu, bilhassa 
safra, sanhk ve l<araciger hastahklartnda, zaaf1 
un1umide hoi bol Hasan Zeytinyag1 i~iniz ! 

\'~meklerde, tatlalarda, pilavda tereyagt yerine ve 
salatalarda, hayyarda, mayonezde lezzet ve nefase
tine payan yoktur. 

Hasan zeytinya~m1 beyaz peynir ile ezerek ve kan~ttrarak ktzarmliJ ekmekle 
o kadar lcziz blr g~da olur ki sevgili yavrulanm sev(ln ana n babalar bu mtl· 
kemmel ve <;ok besleyicl gtday1 her sabah kahvealllda <;ocuklanna yedirlrler. 
Bunu c:ocuklar o kadar sever ld horgnn verseni1. bJkmazlar. 

Siimer Bank 
Umumi Miidiirliigiinden: 

1 - Kayseri pamuklu meosucat fabrikaamm montaj i~lerinde 
~·la~mak iizere, tesviyeci, oksijen ve elektrik kaynakc1sa kazanc1, 
makioe ve elektrik montoriine ibtiya~ vard1r. . 

2 - ~imdiye kadar Bankamtza muracaat edenlerden maada 
bu ite talip o)anlarm on bef gun zarfmda umum miidiirlilgiimuze 
miiracaatlan. (5617) 
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SIBBAT:I:Ki SEVEKLEBB 

MfiJDB 
Afyonkarahisar Madensuyunun hazimsizlige, karacl· 
ger ve bCSbrek rahatsazhklarma kar11 tifai hassalann· 
dan istifade edenlerin adedi gUn ge~tik~e artmaktacLr. 

AfYONKARAHiSAR Madensuyunu 
i~inlere kolaylak olmak nzere au kamyonetle mGt· 
rilerinin yerlerine kadar gonderilmekte ve aynca 
on titelik kasalarla da au verilmektedir. 

Umumt satat yerl: Yeni Postane civannda Aksaraylllar 
haomda Hilaliahmer satl~ magazas1d1r. Telefon: 20069 

"'" 

Ank.ara Ziraat Miidiirliigiinden: 
Ankara vilAyeti ~ift~ilerine dag1blmak iizere 235 adet sap arabau 

24 Eyliil 934 Pazartesi gunn saat 15 te ibale edilmek uzere kapah 
zarf usulile munakasaya konulmu~tur. ~artnameyl gormek isteyen 
taliplerin Ankara, Istanbul, Eski~ehir, Bursa, Konya Ziraat Miidiir• " 
liiklerine Adnpazan, 1negol Ziraat memurluklarma muracaat etme· 
leri iliin olunur. (5495) 

Haydarpa~a lisesinden: 
Mektebimizde bakkal bulundurulmayacagmdan bakkalhk i~in 

beyhude muracaat edilmemesi. (5867) 

•• 

AIC$AM 

Fatih • Sara~baneba1t Horbor Caddesi Miiniir Pa1a konagt 

Ka1 • Erkek 
Ana • 1lk HA YRiYE LiSESi 

ts Eylut 1934 

Leyli • Nehari 
Orta • Liae 

Resml Liselerfo bOtQn imt1yaz ve hukukunu halz ve Maarir Yekaletince muadeleti tasdik olunmu~tur. Tedrisahndaki 
clddiyet ve intizamile talebenln sthhat ve gtdasma itinasile tamnm1~ olan mektebimizde kaytt ve kabul muamelesme 
ba~lanmi~ttr. llk klstmdan itibaren ecnebt lisam ba~lar. Talebe mektebin hususl otomobll ve ot-<,bllslorlle nakledllir. 

lstiyenlere tarifoame gOnderilir. Telefon 20530 

Tiirk Maarif Cemiyeti Mektepleri 
Bursa K1z Lisesi 

Orta ve Lise k1s1mlara vardar. Resmi liselere muadeleti Maarif Vekiletince musaddakbr. logilizce 
Jiaana miitehassJs tarafmdan okutulur. Senelik yah ficreti 185 gundiiz iicreti 33 liradar. Memur ~ocuk
larana ayraca tenzilat vard1r. Kay1t muamelesi ba~lamlfbr. 1 Te,rinievvelde derslere ba,lanacakbr. 

Ankara Ana, ilk, Orta Mektebi 
Ilk O~UncO sanaftan itibaren ingilizce lisanl mutehassas tarahndan okutulur. 1Jk kas1m senelik 

Ocreti 60, orta k1sa:n 70 liradar. Karde~lerden tenzillt yapahr. Kayat muamelesi ba,lamt~br. llk 
kasam 15 Eylfilde ortakas1m 1 Te~rinievvelde derslere ba~layacakbr. 

Eskifehir Yat1 ilk Mektebi 
Kaz ve erkek ~ocuklanna mahsustur. Almanca lis am okutulur. Y ata iicreti 150 giindnz Ocreti 

ayda bir liradar. Kay1t muamelesi ba§lamt§br. 15 Eylulde derslere ba§lanacakhr. (5725) 

Oksiirenlere: KATRAN HAKKI EKREM (22sot 

T~QKiYE' 

liRAAT 
BANKASI 

.DAQA 
BiRiKTiREN_ 
QAI-IAT- (; ObQ 

Miirebbiye Arari1yor I 
Tiirk Maarif Cemiyetinin Eski~ehirdeki ilk yah mektebi i~in 

~ocuklara nezaret edecek diki~ bilir bir miirebbiye laztmdir. Mek
tepte ibate ve ia§e ediJecek. Ayda 40 lira iicrct verilecektir. 
Almanca bilenler tercih edilir. lsteklilerio hiisniihal vc Mektep 
v~sikalarile F otografh terciimei hallerini rap ten bir istida ile An· 
kara'da TUrk Maarif Cemiyeti Umumi merkezine mtiracaatlara. (5724) 

SENT ELIZABET 
( SAINTE ELIZABETH ) 

Fr~nsaz 
Kaz Orta Mektebl 

Beyoglu, Tercuman sokak 10.12 No 

muntazam derslcro 1 Te~rinievvelde 
ba~lanacaktlr. 

Cuma ve pazardan maada her gUn 

\1).12) ye ve (3·5) e kadar kabul ve 

kaytt muamelesi yapthr. 

Talebe, TOrkc;e orta ba'ka!orya ve 
iptida! mezu!liyct Jmtthr.nlanua 

hn·m:.lmr. (2121) 

Sahibi : Necmeddin Saddc 

Umumi ne,riyat miidiiri.i: Enia Tabsia 

Alqam Matbaua 
. ~- - _ .. _ .. . . -- - .. - - -- --
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