
Dll bayram• 
tarafta bUyiik 

kutlulandl 

dUn her 

torenle 

Cenevrede karars1zllk 
var, Italy a dlleklerlnde 

1srar edlyor 

Sene 18 - No. 6086 - Fiat& her yerde 5 lrarir1 CUMA - 27 Eylul 1935 Telelon: 24240 .(ldare) . • 24249 (Tahrir) • 24248 (Matbaa), • 20113 (Klite). 

Cenevrede siyasi hava 
~ok kararstzdtr 

·Rom a gazeteleri, ltalyan1n · vaziyetini 
degittiremiyecegini haklarJnl miidafaa 

edecetini tekrarl1yorlar 

Habe~ murahhaslan Mllletle; cemlg~tinrlen ~rlcarlarlcen 
Cenevre 26 (Aktam) - Diinkii miiddet ~ahtacagt belli degildir. 

giin burada karars1zhk i~inde g~· lngilizler her ihtimale kart• ko
mittir. Be,Ier komitesinin raporu· miayonun blr hafta i~inde itini biti· 
nu tetkik etmek i~in bugiin topla· rip raporunu vermeaini iatiyorlar. 
nacak olan konseyin Habet itini Bu yeni komiayonun bir it JOremi
tetkik etmek i~in tali ve mabdud yecegi timdiden bellidir. Fa kat 
izah bir komisyon tetkiline karar batt& Franaa olmak iizere ali.ka· 
verecegi ihtimalleri kuvvetleniyot'., Clar l:levletler vakit kazanmak ve 
Fakat yeni komisyonun ne kadar [Devanu 4 iincii eahifede] 

Dil bayramt pek candan 
kutlulandt 

Oniversitede, Halkevinde, radyoda 
soylevler soylendi 

Istanbul Hallce'fJinde gaprlan !o"renden ilcl enstantane: Koro hegeti 
dil mar~znz sogliigor, bay Agah Szrn Le'fJend soylevini so'yliiyor 
Dil durumunun y•ldoniimii do- 17 de yapilmif ve toreni Eminonii 

layiSile diin iiniversite bp fakiil- Halkevi hatkam bay Agah S1rn 
tesi ve Halkevi Istanbul merkezi Levend bir soylev ile a~m•tbr. 

aalonlarmda dil durumu hakkmda Bay Agah S1rn Levendin dil du· 
aoylevler :;oylenmi~ ve bir bayram rumu hakkmdaki soylevi ~ok al-
giinii yatamlmi~hr. lntlanmt~hr. 

Bundan sonra fstiklal ve Kurul-H?.lk c vinde 
tay mar~lar1 ~aln:mJt ve t air bay 

Halkevinde!:i toplanh tam saat I [Devaun 4 iincu aahifede] 
I 

Tramvay i~leri 
Bakanhkla miizakere 
i~in haz1rhk yap1hyor 
Tramvay tirketi, heniiz halledil-

memit olan itler hakkmda hiiku· 
metle miizakerelere giritmek iize
re hazuhk yapmaktadar. 

Diin Metrobamnda Bayanduhk 
bakanhgt fen heyeti izaamd~n 
miihendis bay Eminin ittirakile 
bir toplanlt yap1larak tirketin du
rumu gozden ge~irilmit ve piiriiz· 
Iii itler iizerinde goriitmeler ya· 
piimittir. 

Sirkecide Hidayet camii dura· 
gmdan Eminoniine kadar 80 met· 
relik k1s1m i~in ahnan iicret farkt· 
nm kaldirJlmast yolunda tirketle 
yaptlan miizakereler tirketin iti
razlari yiiziinden heniiz ilerileye
memittir. ~irket, bu durak yerini 
ve iicret farkm1 evvelce belediye
nin muvafakatile yapbgtnt ileri 
siirerek vaziyeti degittirmek iste
memektedir. 

~irket, fiizuli goriilen iicret far
kmi kaldirabilmek i~in durak ye-
rinin de kaldtnlmast liztm geldi
gini, balbuki bu yere SO metre u
zakta olan Eminonii mevkiinin bii
tiin ihtiyac1 kar~Jlamtyacagi i~in, 
bunun tatbik kabiliyeti olmadJgt· 
m iddia ediyor, tirketi mukavele· 
sinde Hidayet camii durak yerin· 
den binen yolcularm ayrJ bir kt· 
ta iicreti vereceklerine dair bir 
kay1t olmad1gmdan kumpanyanm 
iddialar1 varid goriiJmemittir. 

TOrkiye t1p kongresi 
Ankara 26 (Aktam) - Birin

ci tetrin aymm yediainde, Ankara 
Tiirkiye T1p kongreainin toplana· 
cag1ndan bahaetmittik, kongre mii· 
naaebetile, aergi evi aalonunda aag
hk aergisi a~Ilacakbr. Sergi bir ay 
devam edecektir. 

Habe$ el~lslle 
gayet merakh blr 

mUIAkat.. 
Yazan : Hilcmet Fuidun 

S lnci sahifemizde okuyunuz. 

9!!$0NCELER 

YILGINLIK 
~ocuktum. 
Bir airkte bir asian gordiimdii. Uzun 

tiiyli.i sapaan yelesiyle ba,1 bir giin~ 
ince beli ~elik bir yaya ve pen~eleri koa
kocaman iki tun~ par.;UJna benziyordu. 
Bana oyle geldiydi ki, oi~Uimez ol~we
riyle bir kuvvet arub gibi duran bu hay
vamn boyle demir bir kafe. i~inde bu. 
lunmaa1 bir yalandsr. Onu buraya af. 
yonlay1p ~·kannJJlardtr. Nerdeyae aer· 
aemliiinden ay•la.~ak. demirlerini lru-acu 
ve aaldJracak ustUmiize. 

l~im titriyerek tx,kledim. 
Bekleyitim bo,a ~rkb. S•rrnaL elbiae

ler giyinmif, loaa boylu c;izmeli bir adam 
elindeki uzun lurbaCl Jaklatarak. aalanm 
Yuma girdi. Asian bu adanu coriir cor
mez foyle bir bsnldad1, sonra ilk k~ 
f&kLYlfJYla, bir kii~Uk maynumun goa· 
tereceii ustabklan yapmaia ba,ladt. Do
yaL h~Jlann uatune ~doyor, muzikaya 
ayak uydurarak bir airk beygiri cibi ol
~u adunlar abyordu. 

Diif\indiim ki, afyonl~ bir bay. 
van bu uatalJklan yapamu. Oyleyae ba 
kij~ ~zme)j adam1n kal'fJSJnda, ol~u). 
mez ~izgileriyle bir kuvvet arubna ben
ziyen bu hayvan1 boyle maymun gibi, ke
di yavrusu gibi uslu kdan neydi?. 

0 vakitki ~ocuk kafamla bu aorgu. 
nUll diigiimiinii ~ozememittim. 

Sonra, insanlan ve hayvanlan iyice 
taniYJnca anlad1m. Aslant kedil~tiren 
YILGINLIK denen nesneydi. Yllgul.IJjm 
sersemligi. afyonun sarbOflugundan ~ok 
kole edici, uyu,turucu ve oldiiriiciidiir 
dostlarun. 

Om~ Sellm 

Ayni vaziyetteki binalara 
konulan ktymet bir degil 

r 

Bu hal, evkaf ve belediye vergilerine 
de tesir yaptyor 

KiraCISI%ltlctan bo~ lcalan binala' 
Yeni bina tahrir itlerinde ne yaptlmtfh. Yani o senenin kira be

kadar isabetsizlik olduiunu ev- delleri, bina abm aabmmdaki luy
velki giinkii aaymuzdar umumi bir metier, bir binan1n mevkiine, va
tekilde, kaydetmittik. Bugiin bu ziyetine, inta tarz1na aore alabi
iaabetaizlikleri bir ~ok baktmdaD leceii k1ymet gozetilmittir. Boyle 
goatermege ~ah.-caglz. hareket edilmeti pek tabii ve ka-

y eni bina kanunu netredildik- nuni idi. 1. 

ten aonra latanbulda tahrir yaptl- F akat 0 sene F atih kazannda 
maat reamen kararlatbrilarak he- tahrir bitirilemediii i~in kazadaki 
men heyetler tetkil edilmit ve ilk binalardan bir klamma konan kty· 

once F atih kazutnin tahririne bat· met ile daha 1~ k•ymet konan bi
lanmifti. Fatih kazaainin tahriri, nalann kiymetleri araamda biiyiik 
931 senesindeki k1ymetler iizerine [Devanu 4 iincii ..hifede] 
_I ..... IIUiftiUIItUI,IJIIIIIIIM ..... &IIIIIIIIIt_l_l._ ..................... ftMtllttUIII ........... Itfti-IM--.. 1111111111-



Sahife 2 AK~AM 27 Eyliil 1935 

SON TELGRAFLAR ( Du bahld •a•elgrafiar 

·tk t 1 t omanyay1 ta yaya petro satmama 
1 op an ISIDI yap1yor • • k t 1 
On giine kadar ltalya ve Habe§istan I~ID Sl I§ 1r1yor ar 

• kJ.f} d b J k Pe,te<Jen Berlinertagbelat aaze- ni Ye Romanya petrollerinin ve Bir karar vermek i~in Dif bakani 
yenl te I er e U UDaCa • tesine bildirilmiftir: benzinlerinin ltalyaya gitmemesi- M. Titiileskonun mutaleastm og• 

Cenevre 27 (Aktam) _ ltalyan- kiti haklnndaki kararmt memnu• Biikret gazetelerinden birinin ni ~teyen devletlerin mevcud ato- renmege liizum goriilmiittur. Mu· 
Habet itinde bir anlatma yolu bul- niyetle karttlamttlardtr. Gazeteler Cenevreden aldtgt malumata na· ku aatm almalan arzulanm tat· maileyh heniiz mutaleasmt beyan 
mak i~in Milletler cemiyeti kon· bir anlatma i~in aonuna kadar ~a· zaran bazt devletler Rumen heye- mine kifi gelecegini yazmaktadlr. etmemittir. Fakat umumiyet iize· 
aeyi tarafmdan bir on ii~ler komi· httlacagml yaztyorlar. ti murahhaaau iizerinde Romanya.. Bii.kretteki sala.hiyettar mabafil.. re aoylendigine gore Romanyamn 
tesi kurulmuttur. Komite bugiin Paris 27 (Aktam) - Adisaba- DID ltalyaya petrol ve benzin sat- de aoylendiiine gore Romanya 

· · ik 1 d •t" ik d 1 1 • petrol meselesinde yalmz hiui sa• 
ilk toplanhatnl yapacakbr. badan gelen haberlere gore Habet mamast ·~m tazy yapmtt ar tr. A 1 hsa tilrast petro mese ell• 

M k "' t R b 1 · · " 'h t' · t tkik tm• · ikler ile hareket etmiyecek ve ma..J,. Frana1z batbakant M. Laval ve aakerleri araamda miihim hareket· ez ur gaze e omanyayt u yo- DID styaai Cl e 101 e e 1f 11e ~ 
lngili~ bakant M. Eden bu aktam ler vardtr. Habetiatan bunun se• da tazyik etmekte mana ~lmad•i•· de heniiz bir karar vermemittir. di menfaatlerini gozetecektir. 

Paria ve Londraya aidecekler, pa· ferberlik olmadigmt, evvelden 
zarteai giinii ·doneceklerdir. 13 ler verilmit kararm tatbikinden iba
komite.sinin on giine kadar bir for· ret bulundugunu bildirmektedir. 
miil bula.rak ttalya ve Habetista· Yagmurlar dolaytaile timdiye ka· 
na bildirecegi umuluyor. dar bu kararlar tatbik edilememit· 

Londradan gelen haberlere gO- tir. ~imdi yerler kurumaga batla· 
re lngiliz gazeteleri Milletler ce· dtgmdan Habet askeri harekete 
miyeti konseyinin bir komite tet· batlamithr. 

M. Laval ancak Avrupada 
sulhii korumaga ~alt§1yor 
Habe~istani ltalyaya vermek istedigi 

§e·klindeki haberlerin asl1 yoktur 
Cenevre 21 (Hum•i muhabiri

miUen radyoyla) - Y alan yan

ht havadialerin ~oiald•i• bugiin

lerde ,Uya Franatz batbakan ve 

dlf bakana M. Lavalin Cenevrede 

Habetiatanl ltalyaya vermek iate
diii teklinde ~lkanlan ve ha

kikate uyrun olm1yan haberlerin 
bazt gazetelerde yer tuttugu gO
riiliiyor. 

Frans1~ batbakam ve d1~ baka
!lltntn Cenevrede ve konseyde an
cak aulhiin muhafazasma gayret 

lngiltere Fransa
ya cevap verdi 

Avrupada sulh tehlikeye 
girerse ne yapacak? 

Londra 27 (A.A.) - Dtt itleri 
bakanhgt daimi genel kitibi Van 
Sittart, Franatz aefi.rine Avrupa· 
ya kart• vuku bulacak bir tecaviiz· 
de ingilterenin ne gibi bir hath 
hareket takip edecegine dair Fran
atzlar tarafmdan sorulmut olan 
suallerin cevabmt tevdi etmittir. 

Biitiin bu muhaberat, onumiiz· 
deki haftamn batlangtcmda mat
buata verilecektir. 

~.usadaOmda 40 gUn filmi 
Vatington 27 - Turkiye sefiri, 

Musa dagtnda 40 giin filminden 
dolay1 Amerika hiikumeti nez
dinde protestoda bulunmuttur 

limanda bir ~arp11ma 
Diin aktam iizeri lzrnire git

mek uzere Karakoyden hareket 
eden Sakarya vapuru manevra 
yaparken sularm cereyanma ka
ptlarak nhhmda baglt bulunan 
Karadeniz vapurunun bal!- tarafl
na ~arpmtttlr. Carptfmada Ka
radeniz vapurunun bat taraft ha
sara ugramtttlr; Kaza etrafmda 
tahkikat yapdtyor. 

Y eni bir ittifak mz 
Paris 27 - Macar batbakani 

M. Gombot tayyare ile Berline 
~;"itmittir. Almanya, Macaristan 
ve Lehistan arasmda bir ittifak ye
ptlacagt soyleniyor. ~ 

ve yard~m ettigini ve batka hi~ 
bir endite ve maksad1 olmadt
glDl burada yakmdan gorduiii
miiz i~in bu gibi haberlerin yer 
tutma11na hayret ediyoruz. 

Cenevrede toplanan biitun dev· 
letler diinyay1 metcul eden me
aelenin bir uzlatmaya varmasm1 
ve A vrupada bir ihtilif ve ihti· 
lata mahal verilmemesini istiyor· 
lar ve buna ~ahttyorlar. M. La· 
valin bu ugurda en ~ok ~aht.an
lar arasmda bulundugunu soyle
mek hakaeverlik olur. 

Harp sigortas1 
Kumpanyalar 30 eyliilden 

sonra harp sigortast 
yapmlyacaklai'mJ~ 

Paris 27 - Sigorta kumpan· 

yalan 5 eyliilden beri sigorta mu· 

kavelelerinden harp tehlikesi kay· 

dmt ~tkarm•tlardt. Harp tehli

kesi i~in aigorta edilmek iizere 

ayrtca bir para vennek Jaztm ge
liyordu. 

Gelen haberlere gore sigorta 

kumpanyalari 30 eyliilden itiba

ren harp tehlikeaine kartt sigorta 

yapmamaga karar vermitlerdir. 

Sovyet Rusya ile Romanya 
arasmda ademl tecavoz misa~1 

Cenevre 27 - Sovyet Rusya ile 

Romanya arasmda bir ademi te

caviiz misakt yaptlmaSl i~in Ce

nevrede M. Litvinof ile Titiilesko 

arasmda konutmalar oluyor. 
---· .-_- -~-- -=---------- ~- - ·--· - ... . -. ··-- .., 

20 iiKTE~RiN - PAZAR 
Genel NOtus Say1m1 

SaytmiD btittin yurtta bir 
iUnde ba~aralmas1 aoysal bir· 
lik ve ~·b~manm en iUzel bir 
belgeai olacakbr. 

Bu bUyUk innde devletin 
buyruklar10a heplmiz uyma· 
h)'lz... .\ 

~ 
Bqvekalet 

!statistik Umum Miidi.irliigii 

~ 
\ 

F1ndJk kongresi 
Ankarada buyuk bir 

toplanlt yap1hyor 
Ankara 26 (A.A.)- Ekonomi 

bakan1 Celil Bayarm batkanhgl 
altmda, bakanhk binaamda 7 ilk 
tetrinde fmdudanmtzm istihsal 
ahm satlm, ambalaj ve sevk tarz· 
larile dtt pazarlara arzm1 ve rakip 
memleketlerin vaziyetlerini ince
lemek iizere mustahsil ve tiiccar 
miiesseselerinin ittirakiyle bir top
lantt yaptlma11 kararlatbrtlmttbr. 
Bu toplanbda miihim fmdtk istih
.sal mahalleri olan Trabzon, Gire
sun ve Ordu viliyetlerindeki miia.
tahailler ile tiiccar mueueselerinin 
hazu bulundurulma11 luzumu ali· 
kadar ilbayhklara teblii edilmit
tir. Toplanhya memleketimizden 

. cht piyaaalara kiilliyetli miktarda 
ftndtk satan bathca ihracat~l mu
mesaillerinin i,tiraki de muvaflk 
roriilmiittiir. 

Denk dii§iince 
Altta kalan Mehmedin 

bel kemigi ku1ldt 

Diin Iimanda bulunan bir vapu
ra yiik verilirken Mehmedin kayt
ytgtndan vince baglanan bir denk 
vapura ~ekildigi atrada ipten kay
mit ve geriye diitmuttiir. Kay1k~1 
Mehmed bu dengin altmda kala
rak batmdan agtr surette yara· 
landtgt gibi omuz ve bel kemikle
ri de ktrtlmttbr. Mehmed ifade 
veremiyecek bir halde haataneye 
kaldtrtlmtf, kaza etraftnda tahki· 
kata batlanmtthr. 

lzmit klfttt fabrlkast 
Ankara 26 (Aktam) - Bir ga

zete lzmit kagtd fabrikasmm 
turbin dairesinden su atzdtgt i~in 
bu dairenin tamir edildigini yaz· 
mtflt. 

Ali.kadar makam turbin tesisa
bnm diger inf.CLata nazaran uzun 
siirdugunii ve tamire muhta~ bir 
'ey olmadtgmt soylemektedir. 

K11 va gD~me nler 
Ankara 26 (Aktam) - i~ itleri 

bakanhgt ktttn yaklatmaSl dola
yuile Trakyada muhacirlerin yer
letme ve sagllk vaziyetleri hak
kmda yeniden tedbirler almak
tadtr. 

Ankara 27 - Hiikiimet go~

men itlerini saghk ve soysal yar· 
dtm bakanhgma. baglamaga ka
rar vermittir. Bu hususta bir 
kanun layihast hazulamyor. 

~anktrt saylav1 saml vefat etti 
Ankara 26 (A.A.) - ~anlnn 

aaylavt bay Sami {:olg~en, bugiin . 
~anktrtda nefzi dimagiden ol· 
miittiir. 

Saylavin cenazesi, ailesi tara
fmdan Ankaraya kaldutlacakbr. 

Fabrikatorler ve 
i~ kanunu 

Endiistri birligi · ba§kanl .. 
dileklerini anlabyor 

Istanbul endiistri birliii idare 
heyeti it kanun liyihast hakkmdaki 
incelemelerini bitirmittir. Alika· 
hl~r pazartesi giinii birlik merke
zine ~agnlacaklardtr. 

Proje uzun oldugundan ii~ top
tanh yap1lmast kararlattlrtlmlf· 
hr. Bu temaslardan aonra birligin 
raporu haztrlanarak kamotaya 
gonderilecek ve liyihaya kati ._ekli 
verilirken goz oniinde tutulmasl 
rica edilecektir. Endiiatri birliii 
batkanl bay Vastf, aanayiciler ta· 
rafmdan ileri siiriilecek itirazla· 
rt~tt sadece it hayattna ayk1r1 diit
mesi muhtemel bazt maddeler i~in 
olduiunu, soylemit ve demittir ki: 

- Maksad1m1z ~tkacak olan ka· 
nunda it- hayahna sekte verecek 
bir yanhthk bulunmamaamt temin 
etmektir. 

Geceleri kadm it~ileri ~ahtbr· 
magt hiikumetin de kabul edece
gini umuyoruz. Kanunda ~ocu.k· 
larm geceleri ~ahtbrilmayacagtna 

dair kaytd vard1r. Buna itirazJMIZ 
yoktur. Ancak 13 yafiDdan yukari 
~ocuklar gen~ saytlacaklartndan . 

geceleri yapabilecekleri itlerde 
~ahtmalarma imkin verilmelidir. 

Mesai miiddeti it hayatmtn ica· 
bma gor 8 aaatten 11 aaate kadar 
olmahd1r. Senede yaln1z bir aezon 
a~tk olan fabrikalarda giinde 8 
saatten fazla ~ahttlmaai icap eder. 

Fazla meaai zamam i~in aynca 
iicret verilecegine gore bu vaziyet 
amelenin zararma degildir. Amele 
sigortasma hararetle' taraftanz. 
Kanun layihasmda fabrika sahip
leri i~in konulan cezalar ~ok agtr 
d1r, 

Hapis cezas1 kaldtnlmahdir. 
5000 lira olarak go&terilen para 
cezas1 da su~un derecesine gore 
hafifletilmelidir.» 

Nazilll fabrlkas1 
Nazillide kurulacak bez fabri· 

kaat i~in Ruayadan getirilecek ma .. 
kineler hakkmda Tiirkstroy direk
torile Ankarada yaptlan goriitme· 
ler neticelenmek iizeredir. 

F abrikanm makineleri getirile
cegi zaman Ruayaya bu miieueae 
i~in yeni bir talebe grupu daha 
gonderilecektir. 

Anadoluda a~tlacak ~imento 
fabrikasmm ma.kineleri Cle Rus· 
yadan almacakhr. 

80mr0klerde tetklkat 
Ankara 26 (Aktam) - Giim· 

riik ve inhisarlar miistetarl Adil 
lstanbula hareket etti. tki ay ka

dar gumriiklerde tetkikat yapa· 
cakbr, 

Rumen tayyareleri 
Dun sabah yedi Rumen 

tayyaresi geldi 
Ankaraya gitmek i~in tehrimi• 

ze gelecegini evvelce yazdigtmtz 
yedi tayyareden miirekkep Rumen 
hava filoau dun sabah Yetilkoye 
gelmit ve tayyaredlerimizle hava 

kurumu erkam tarafmdan kartt• 
lanm•thr. 

Misafir tayyarecilere, Yetilkoy 
palaata bir tolen verilmit kendi· 
leri Perapalasta misafir edilmit-
lerdir. 

Rumen tayyarecileri, diin An· 
karaya gideceklerken havanm bo
zuklugu hasebile hareketlerini bu .. 
aiine bJrakmitlardtr. 

Rumen tayyareleri bu aabah sa• 
at aekizde Ankaraya hareket ede
ceklerdi. Fakat hava yagmurltl 
ve puslu oldugundan tayyareciler 
hareketlerini geri buakmttlardlra 
Hava iyiletirse oi1eye doiru yo
la ~tkacaklardtr. 

Faydalt yagmurlar 
Dort aydanberi ilk defa 
lstanbula yagmur yagd1 

latanbula dort aydanberi yag. 
mur yagmtyordu. Bostan ve bah· 
~e sahipleri kurakhktan ~ok f.l• 
kiyet ediyorlard1, Dun saat ona 
dogru ince ve feyizli bir yagmur 
batladi. Y agmur bir ka~ saat aiir .. 
dii ve herkesin yiiziinii giildiirdii. 
Trakya ve Anadolunun bir ~o]( 
yerlerine yagmur yagmttbr. «;if· 
~i tarla itlerine batlamitbr. 

Yagmur gece yar111 tekrar ba ... 
lamtf, aabah saat dokuza kadaf, 
devam etmittir. ' 

Anadolunun her tarafma 
yagmur yaOtyor 

Utak 26 (A.A.) - Alb ay .. 
dan beri beklenen yagmur gee~ 
yartst yagmaga batlamttbr. 004 

d
. ~ 

vam e tyor. 
Ankara 26 (A.A.)- Ziraat ba .. 

1 

kanhgt meteoroloji enstitusiin~ 

den bilCJirildiiine gore, aon 24 , 
aaat zarfmda Ege bolgesi tamameq 
ve kesif bir aurette, Orta Ana• 
cJolunun Kaatamonu, Bolu, Eski..l 
tehir ~evrelerile Utak yaittl~ 

' ' I 
ge~m•tbr. 

Soma ve Bigada kesif bir ai• 
1 

tabakast tehrin her tarafm1 kapoo t 
lamtfbr. Ankarada bugiin aaa-
13,30 da bathyan yagmur, va• I 
kit vakit tiddetini arbrarak aaat 
15,35 e kadar devam etmit vfJ 
metre murabbaina dort kilogram. 
btrakacak su vermit.tir. 

"Jailf durumu bakidir • 

Osmanzade B. Hamdi 
lki aydanberi Avrupada b ir in .. l 

celeme gezisi yapan lzmir saylav~ 
Osmanzade Hamdi diin tehrimi". 

l ZC! gelmittir. 
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AKSAMDAN AKSAMA . . 
~-----------------izim ,arkllar 
Alaturkalardan degil, alafran• 

galardan bahsediyorum. Bir mem
leketin biitiin sosyal tubelerindeki, 
faaliyet ve hareket hep biribirini 
tutar, hep bir ahenk i~indedir, der· 
ler. (;ok dogru. Edebiyat1maz1 kap
layan «adaptasyon» akmt1s1 mu· 
sikimize de kendisini gosteriyor. 
Haztr yaptlmtf, Avrupada namii· 
tenahi havalar var. Birisini ahp 
buna tiirk~e bir giifte uyduruldu :; 
mu, oldu bitti ifte. Bizde de alaf
ranga musiki var! .. 

F akat is in en bozuk taraft bu 
I 

uydurulan giiftelerdir. (;iinkii mu· 
sikinin nazml ve temposu bize bir 
mecburiyet yiikletiyor. Tiirk~e ke
limeleri bunlara tabi tutmak za· 
ruretinde kahyoruz. Halbuki giif· 
te evvel, beste sonra gelmek icap 
eder. Biz ite kolay fakat ters ta· 
rafmdan batlaymca, giifte diye 
ortaya ~Jkard1grmtz 'eyler de hig 
bir edebi ktymet bulunmuyor. 

Bizim radyoda bazan tangolar 
Clinliyorum. Bunlarm havalarl Av
rupadan almmtf. Giifteleri de ter· 
ciime. Tiiylerim iirpermeden, vii
cudiimde soguk bir titreme hisset· 
meden, muazzap olmadan bu ha· 
valar1 dinlemek benim i~in imkan 
haricinde. Halbuki ayni tangolar 
almanca, ingilizce yahud italyan· 
ca olarak ~almsa -bir tango slfatile
pekala zevk veriyor. 

Bu garip sura ak1l erdiremedi
gim i~in belki anhyanlar var da 
bana da anlattrlar diye derdimi 
&C(tga vuruyorum. 

Diisiindiim diisiindiim. Buna bir 
' I 

iki sebep bulur gibi oldum. Fakat 
bu izahat beni bile ikna etmedigi· 
ni ~imdiden itiraf edeyim. 

Bir kere, bir musikinin giifte
t.in.de de edebi bir ktymet bulun· 
mahdtr. Bizim haz1r Avrupa ha· 
valarma uydurmak i~in yazdigl· 
miz giiftelerde bu cihet katiyen 
temin edilemiyor. Eski Peruzun 
kantolanm habrlatan giifteler ta• 
biidir ki, zevkimizi incitiyor. 

Sonra, acaba bizim ses alafran· 
gay a uymuyor mu? Seslerin biiyiiK 
bir rol oynad1g1 ve her milletin 
han~ere itibarile yapthtlarmda 
fark 'l))dugu inkar kabul etmez. 
Radyo bir hava ~almaga ve bir 
sesi terenniim etmege ha,Iar bat· 
lamaz, insan daha giift.eyi vaz1h 
surette se~meden, manas1n1 anla· 
madan hangi millete mensup bir 
artistin bogazmdan ~Ikhgmt far· 
kediyor. lslav sesleri -hele bazilari· 
hi~ yakt, mtyor. En ~ok ho~a gi· 
deni italyan ve Alman sesleri. 

Bizim sesimizde de acaba boyle 
bir 'ey mi var? Her halde boyle 
b ir fey bulundugunu hi~ zannet-. m1yorum. 

Ben oyle zannediyorum ki, hi· 
zim okuyan artistlerde ~ok kaba
hat var. Ne sesleri iyi ne de s.:iyle
me tarzt. 

Hasth, dedigim gibi, ben itin 
i~inden ~tkam1yorum. F akat musi· 
ki en biiyiik zevk olduguna gore, 

- ~mdi !,!ll romann1 nesi var, seo s(iy, J 

le b~ Amca? .. • ' l 

AK$AM Sahife 3 

K1vnk sa~lar 

'~--------------------------~----------~~~ Niikte yapmasm1 pek seven bir 
berber: sot etiketleri 

Etiketler bir 
haftaya kadar 
kullanzlacak 

\ ,~~ iii'iiiiii~., 
Niifus say1m1 

Siit giigumlerinin iizerine konu• 
lacak madeni etiket niimuneleri 
hazulanmtsbr. Niimuneler renkli . 
ve emayedir. Bir haftaya kadar 
tatbikata ge~ilmesi ihtimali var
'dtr. Belediye etiketler, halis siit, 
kaymag1 ahnmtt veya yan kay· 
magi ahnmlt siit ibarelerini muh~ 
tevi bulunmak iizere u~e aynla
cak ve sablacak siitiin evsafma gO., 
re bunlar siit~iilere dagtt1lacaktJr. 

Etiketlerin yaztlarl 15 metre 
kadar uzaktan okunabilecek bii· 
yiikliikte olacakhr. Etiketlere rag
men bile yapacak siit~iileri kolay• 
hkla yakalamak i~in liztm geleli 
tedbirler tesbit edilmittir. Tathi· 
katta gii~liige ugramamak ve muli· 
tekirlerin mukabil tedbir almala• 
rma meydan vermemek i~in bu 
tedbirler gizli tutuluyor. 

Lise mezunlar1 iiftretmen 
olam1yacak 

Bir~ok lise mezunu ogretmen 
olmak i~in Kiiltiir direktorliigiine 
miiracaata batlamtfllr. Kiiltiir ba· 
kanhgmdan gelen 'SOD emre gO. 
re, bu ytl · ogretmen okulunu biti

renler ogretmenlige tayin edileceli~ 
tir. Liseyi bitirenler ogretmen
lige tayin edilemiyeceklrdir. 

Sarho~ oyunu 
Sandalda tepinirken 

denize yuvarlandi 

Tarabyada oturan Andon adan• 
da bir adam diin ak,am iizeri bir 

ka~ tite raka i~ip kendini bilmiye
cek derecede sarhol} olduktan son
ra yalmz batana bir sandala binip 

denize a~Ilmttbr. Sarhot Andon 
etrafa serbes goriince bagtra ba. 
gtra tarka soylemege ve sandal 

i~inde oyun oynamaga ba,lamlt
tlr. 

Sarhot bir arahk o kadar coa-
l 

mut ki, sandal i~inde miivazene-
sini kaybederek denize yuvarlan
mttbr. 

Suya dii~iince akh batma gelen 
Andon bu defa da imdad istellle-

ge batlamt~hr. Sahilden kazaya gO
ren polisler ve kaytk~tlar yetite· 
rek Andonu bogulmak iizere iken 
zorlukla kurtarmt, Iardlr. Sahilden 

yetitilinceye kadar fazla su yu. 

tan sarho, Andon hastaneye kal
dtrtlmtttir. 

ftllltlllltlllllltlltllll1111tntlltlllllttttlttlllltlttntuanatetlnllltuunta..._ 

bu degersiz giifteler meselesini e
sash bir surette tetkik etmek la
ztmdtr. 

Ak,amci 

Ba§bakan lsmet inonii
niin onem1i bildirigi --
Batbakan lsmet lnonii ni.i· 

fus saytmt dolayasile biitiin su
baylara, devlet ifyarlarma ve 
biitiin yurddaslara su onemli 
hildirigi gond;rmittir: 

Oniimiizdeki 20 ~rin • pa
zar giinii yurdwnuzda ikinci ~renel 
niifus sayum yapilacakbr. 

Sayam, Devlet ve Ulus i~in en 
o?emli ve en faydab ~erden biri~ 
dir. Sayam giinij Yurdumuzun i~· 
de Y&Jayan insanlarm eksiksiz yllZI· 
Lp saYJlabilmeai i~in Hiikumet bii· 
tiin tedbirleri ainu, bulunmak~r. 
Bu i,in dilegimize uygun olarak ba· 
f&nlmasuu her ,eyden Once, n. ~ 
ve Kamunbaylardan beklemekle be· 
raber. iizerlerine saYlD\ memurlu• 
iu odevini alacak olan biitiin Su· 
baylann. t,yarlarm, Ogretmenlerin 
ve Yurddqlann da bu Odevi c:anla 
bqla yapmalan gereldi olduiunu 
batulatmak iaterim. 

Sayun giiniine kadar hepimise dii,en b-.ka bir odev de, biitiin yurd
~~lara, s&)'IDUn faydalanm ve bu 
•Jan Ulus menfaati i~in yapudajuu 
anlatmakbr. 

Cok onem verlimeai gerekli olan 
bir nokta da fudur: 

Sa)'Jm, Yurdun her tarafmda bir 
giinde ba,laytp. bir gijqde bitirile
cek ve her yerde, yaJmz 0 giiu ha
Zlr bulunanlar kaydedilecektir Bu 
sebeple, bir yerin ahalisinden • olup 
da o giin ortada bulummyanlar aa• 
yun defterine yazalnuyacaldarchr. 

Cocuklann en kii~iiklerinin bile 
sayun defterlerine yazalmalan da 
aa1a unutulmamaliChr. 

Amacnmz ne bir eksik ne bir ar
bk, Turk Ulusunun saYJ.sm1 ve ne 
balde olduiunu dogru olarak og
renmektir. Herkesin bu amaCI ger· 
~ekleftirmege ~alaJirnt,SUU dilerim. 

Ba"bakan 
lsmet lnonu 

\.~~~ 

Edebiyat fakiiltesi 
Dekanbga B. Mehmet 

Eminin getirilecegi 
soyleniyor 

Kopriilii bay Fuaddan a~Ik ka .. 
Ian Istanbul iiniver.sitesi Edebiyat 

fakiiltesi dekanhgtna fehrimiz 
Kiiltiir direktorii bay Mehmed £.. 
minin tayini hakkmda bir rivayet 

vard1r. Ankaradan gelen aalahi· 
yettar bir fef tayin keyfiyetinil) 
yakmda tahakkuk edecegini soy
lemektedir. Yalmz Kiiltiir direk

torliigiine kimin tayin edilecegi 
belli degildir. 

-----
Tokat vakasrnrn sonu 

Beyoglunda Ha~ik ve Dimitri 
adlarmda iki delikanh diin taka· 
lattrlarken Dimitri h1zhca bir to

kat vurarak Ha~igin camni yak
mt~hr. Bundan hiddetlenen Ha~ik 

de fakay1 kavgaya ~evirmit ve 
elindeki b1~akla Dimitriyi viicu· 
diiniin muhtelif yerlerinden tehli· 
keli surette yaralamttbr. Yarali 
Dimitri zablta taraftndan hastane-o 
ye kaldaralmif, Ha~ik yakalanarak 
adliyeye teslim edilmittir. 

B&J' Amoaya gi:re .. 

1 
• .. Seyahat m 1 il>tersin1 i~indel ••• 

$ehir kooperatifi .. 
Uyelerine erzak 
ve mahrukat 

verecek 
Belediye kooperatifinin iiyeleri 

son aylarda artm1~br. Kooperatif 
iiyelerine yakmda ka,hk erzak ve 

mahrukat verecektir. 
Kooperatif bu sene de temettii 

dagttacaktlr. Ancak bu (dag1tma, 
hia.sedarlarm ald1klan hiue se

p~tlerinin ktymeti nisebtinde de
gil, bir sene i~inde yaphklarl aht 
veripn nisbeti daire~inde olacak
hr. Bu suretle ala, veriti az olan
lar, fazla hisse sahibi de olsalar, 
sene sonunda ancak aht veritleri 
derecesinde istifade ediyorlar. 

Kooperatif bir vakitler piyasa 
fiatinden daha ucuza mal tedarik 
ederek hi~ bir kar ilave etmeksi· 
zin kendi uyelerine mal satmaga 
batlamifll. F akat iiyelerden bir kts
mmm ihtiya~larmdan fazla mal 
alarak mahalle bakkallarma dev· 
rettikleri goriilmiif, kooperatifin 
hem 'ehir piyasasam k1rmamak, 

hem de karmdan mahrum ohnamak 
i~in bundan vaz ge~ilmil}tir . .$imdi 
kooperatif, iiyesine sathg1 ve da
gttbgt ·,eyleri piyasa fiatinden 
atagt diitiirmemektedir. 

Balkan atletleri 1erefine konser 
Istanbul konservatuara tehri· 

mizde bulunan Balkan atletlerl 
terefine bu ak~am saat 21 de 
bir konser verecektir. 

Tramvaydan atlarken 
Arkadan gelen otomobil 

~ignedi 

Sabahaddin adh sekiz yatlarm· 
da bir ~ocuk diin Ortakoyden Ak
•araya gelmekte olan bir tram· 
vay arkasma asilmitbr. Tramvay 

Betiktattan h1zla ge~tigi s1rada Sa .. 
bahaddin bilet~iden korkarak a11l"' 
chgl yerden atlamtstlr. • 

(;ocuk yere yuvarlandtgt gibi 
arkadan gelen fofor Mehmedin 

otomobili de kendisine ~arparak 

batmdan ve bir~ok yerlerinden 
tehlikeli surette yaralamtttlr. 

Y aralart agtr olan Sabahaddin 
IOZ soyliyemiyecek bir halde has
taneye kaldartlmt~, tofor yakala
narak tahkiata batlanmtthr. 

Duvar1 tamir ederken 
Heybe liadada oturan Nevzad 

admda bir adam diin bah~esindeki 
duvar1 tamir etmek ic;in ugrattr· 
ken ayag1 kaymlf ve duvardan a· 
taitdaki tatlann iizerine diitmiit· 
tiir. Nevzadm bal}I tatlara ~arpa
rak agtr surette yaralanmttbr. Nev
zad baygm bir halde hastaneye 
kaldtralmatbr. 

- Ah .. diyordu .. cndiilasyon if~ 
leri berbad gidiyor .. kadmlar fe
na korktular .. sa~lar1nm dokiilme
sinden otleri pathyor .. 

Hani fU delikanhlar da olmasa 
halimiz harapbr .. Bereket gen~ler 
arasmda bu moda ~tktJ. 

.$imdi onlar gelip sa~lanm kt
vuhyorlar. Hakikaten bir miid
dettenberi erkeklerin de sac;lart, 
bilhassa kafalartmn arka tarafla· 
r1 akrep yuvas1 gibi ktvnm ktvnm 
goze ~arpayor ... 

Ben eskiden bu ondiileli erkek 
sa~lartm kendisinden, tabii, do
iuttan samyordum. 

Bir giin berberde oturuyordum. 
Bir de baktam. l~eriye bir delikan• 
h siiziildii. Erkek i~in berber diik· 
kanmda yaptlacak en yakt,tkb 

tey -erkeklik alameti olan- saka
h trat ettirmektir de gil mi?. 

Delikanh iskemleye oturdu: 

- Ondiilasyon!! dedi .. 

Ondiilasyon ve erkek ... Biribiri" 
ni hi~ tutmtyan iki kelime . .. 

Ondiilasyon bitti.. kendi kendi-
me: 

- Artik sakalm1 kestirir .. di
yordum .. sanki bana da ne olu
yordu bilmem .. o sakahm kestirir
se -bana oyle geliyordu ki- bir er· 
kek erkekligini isbat etmit ola• 
cakb .. fakat ondiilasyon bittikten 
sonra iistad kii~iik bir masaya o
turdu: 

- Mani.kiir .. 'dedi .. 

Ondiil:syonu, manikiirii yaphr· 
d1 ve sakalm1 kestirmeden ~Ikti 

gitti. 
Hikmet F eridun 

fsmet fnllnD ilk okulu 
Fmdtkhda yeniden yap1lan «Is· 

met lnonih> okulu tamamile bit· 
mi,tir. Okula 550-600 talebe ah· 
nacakhr. Bir ktsrm talebenin ka· 
yttlart yaptlmttbr. Kayttlara 1 ikiD• 
ci tetrine kadar devam edilecek
tir. Ders hatlangtcl ile yeni okul
da derslere de batlanacakhr. Oku
lun ogretmen kadrosu da yaptl
mlf ve tasdik edilmittir. 

Y ARI$LARIN BiRlNCILERt 
F 0 R D otomoblll ve 
Z A F E R llstlklerl 

Istanbulda yap1lan bnynk otomobU 
yan~lannda cFORD• otomobili ile yerll 
mah c ZAFER • lAstiklerini kullanan 
Ziya. Tnrkiye rekoruou k1rd1 ve birin· 
clligl kazand1. Bu ulusal endustri lfiiD 
de boynk bir zafer olmu~tur. 

. .. Cinayet miL kinde!. .. Fakat okun· l .. . Ne eksigi var ki okunm~sm? ... 
mcu: diye gazeteye basmtyorla rl... I3. A. - Basit iki gozihn : l c;mde H .. 

bes-ita lvan g1eseleai vok I ... 



Sahife 4 

Binalara k1yinet 
(Ba, tarah 1 ci aahifede) 

bir fark goriiliiyor. Bu, kiralarm 
miitemadiyen diifmesinden ve bina 
sab~larmm giinden giine ktymeti· 
ni muhafaza etmemelerinden ileri 
geliyordu. Halbuki tahriri daha 
g~ yaptlan kazalara konulan kty
metler, nisbeten miikelleflerin le· 
hine olmu,, tahriri daha erken ya
pllanlar daha ~ok zarar gormii~

lerdir. 
~iinkii kanun, tahririn yaptl

dtgl giin, mevcud ktymetlerin na· 
zar1 dikkate ahnmasm1 emretmek· 
tedir. 

Vaziyet esasen bu tekilde iken 
bu sene yani tabrirden bir ka~ se
ne sonra ii~ kazada birden tatbik 
edilen yeni vergiler arasmda bii
yiik bir nisbetsizllk goze ~arpmak
tadtr. ~ayet yaptlan tahrir, hemen 
ertesi sene tatbik edilmi' olaydt 
o zaman miikellefler, aidtklart kira 
bedellerine yakm vergi verecek-
ler ve daha az zarar gormiif. ola
caklardlr. Halbuki aradan dort, 
be~ sene gibi uzun bir zaman ge~
mesi, aradaki miihim farkt daha 
~ok tebariiz ettirmektedir. · 

Bu kabil itirazlar kar,umda 
otedenberi ileri siiriilen miihim 
bir nokta vard1r. Vergi, tahrir he
yetlerinin koyduklan mikdar iize
rinden tahsil edilmemekte ve ka
tiyet kesp edinceye kadar itiraz, 
istinaf, temyiz gibi bir ~ok safha· 
lardan ge~mektedir. 

~ekli itibarile hakh goriilen bu 
itirazlar, maatteessiif bu mevzu 
etrafmda cereyan eden hadiselere 
uygun degildir. 

Evvela "unu izah edelim ki he
yeller, ~ok yerlerde ~ok gozii ka· 
pah hareket ederek bir binayt kiy
metlendirmi,Ierdir. Aynt semtte 
aym vaziyette bulunan iki binaya 
konulan k1ymetler ayr1 aynd1r. 
Binaenaleyh miikellefler, konan 
lnymetlerin ne gibi esaslar diitii· 
niilerek vazedildigini kavrayama· 
dtklart i~indir ki miidellil ve makul 
sehepler gosterememi,Ierdir. 

Halbuki bina kanununun onseki
zinci maddesi honan ktymetlerin 
esbab1 mucibesile miikelleflere 
bildirilmesini emrediyor. Mukel
leflere gonderilen teblignamelerde 
bu noktaya hi~ riayet edilmemif· 
tir. Bundan ha~.ka itiraz, iatinaf 
komisyonlar1 bir ~ok evrak kar~l
smda kaldtklan i~in yap1lan mii· 
racaatlar1 layikile tetkike hrsat 
bulamamt,Iar, miikellefin iddia· 
Ianna lay1kile niifuz edememitler, 
tahrir heyetlerinin koycluklari ver· 

giyi de tasdik cihetine gitmitlerdir. 
Bu suretle gayet gayn miisaid 

ve isabetsiz tartlar dairesinde ce· 
reyan eden bu muameleler, bu su
retle bitince miikellefler, taham
miilleri fevkinde vergi yiikii altma 
girmi~lerdir. 

Cenevrede 
{Bat taraft 1 ci sahifede) 

ita.lyay1 cemiyetten uzaklatbrma· 
mak i~in bu idarei maslahat ~are
sini tercih ediyorlar. 

Fransiz dtf bakam, Laval lngi· 
lizleri ekonomik zecri tedbirlerden 
vaz ge~irtmek i~in hiimmah bir 

. faaliyet sarfediyor. italyanm va· 
ziyetinde hi~ bir deiitiklik yok
tur. Oyle zannediliyor ki, ltalya 
harekata ha,Iamak i~in konseyin 
dagtlmasmt beklemektedir. 

ltalya dileklerinde mus1r 
Roma 26 (A.A.) - Popolo 

d'ftalia gazetesi diyor ki: «Cenev· 
renin giiln~ tekliflerinden sonra, 
Fatist halya biitiin hadiselere kar
fl gelmege hazirdtr. ltalya, men· 
faatlerini ve ba.klarm1 tamamen 
korumasm1 bilecektir. 

Bundan otiirii Afrikaya asker 
sevkiyah devam etmektedir. 

Milletler semiyeti tatil 
yapmay1 dU§OnDyor 

Cenevre 26 (A.A.) - Uluslar 
sosyetesi genel sekreterliginin yay
dtgJ bir bildirige gore, asamble 
biirosu, toplanttlarm tatil edilme· 
si yahud sonraya bJraktlmast me
aelesini incelemek iizere yarm ve
ya cuma giinii tekrar toplanacak· 
tlr. 

OGler konferans1 
Kuzey ltalya ,ehirlerinden bi

rinde ii~ tarafh bir konferansm 
toplanacagma dair olan dedikodu· 
lar yalanlandtgt halde, bir taktm 
gazeteler bu ihtimali de pek uzak 
gormiiyorlar. 

Petit Parisien gazetesi diyor ki: 
«Fransa • ltalya • ingiltere ara· 

amda bir toplanh ihtimali yok de· 
gildir. 

Baztlart Laval, Baldwin ve Mus· 
solininin, lsvircreye yaktn bir ltal
yan tehrinde bulutup gorii,meleri 
fikrini ortaya ahyorlar. Bununia 
beraber, Fransa ile lngilterenin 
emeklerinin bota gitmiyecegine 
dair Mussoliniden inanca almadtk~ 
~a yanatmtyacaklan boyle bir ih
timalin ciddiyetle goz oniinde tu
tuldugunu zannetirecek bir iz yok· 
tur.» 

Cenevre 26- B. Laval ile Mu· 
solini arasmda bir gorii~me yapx
lacagt bakkmdaki yabanc1 haber, 
salahiyettar bir kaynaktan yalan· 
lanmaktadtr. 

Hab e1istana bitaraf komlsyon 
gftnderilmiyecek 

Cenevre 26- Habe~istanm, va
ziyetini mahallinde tetkik etmek 
i~in Habet topraklarma bitaraf bir 

heyet gonderilmesi hakkmdaki tale-
binin kabul ~-lilmesine imkan 
goriilmemektedir. lngiliz mabafili 

bile Habet·ltalyan stmrlarmm ge-

nitliii komisyonda ciddi ara,hr· 
malar yapmaga mani olacagmt 
itiraf ediyorlar. 

Halbuki binalarm «<rad1 gayrt I 
aafileri» yalmz bina vergisine esas 
te,kil etmemektedir. Belediye, ev· • 

BORSA-I 
kaf, kazan~ vergilerlle bir~ok bele

diye riisumlan buna tabidir. ~u 
halde bina vergilerinin artmasi, 
diger vergilerin de hep hirden 
yiikselmestne sebep olmaktadar. 
Bunun da a.kislerini aynca yaza-
cagtz. 

~-------------, GEORGES MILTON 

Istanbul 28 EyiUI ttls 
(Aktam kapaDif fiatleri) 

Esham ve Tahvlllt 
lat. dahill 94,- 1{B. Hamtllns 9,lSO 
Kuponsuz 19SS • MnessJs QO,-
iatikrazJ. 95, - T. C. Merkea 
"Onitnrk I 24,90,- Bankasf ~7,-

t ll 22,90,- Anadolub1sse 2S,SO 
t m 29,20 Telefon 1 O,-

Knmessll I H,So- Terkos 16,26 
• ll •s, - Qlmento R,70 

Oil bayram1 
(BaJ tarah 1 ci sahifede) 

Orhan Seyfi tarafmdan iki lialK 
tiiri okunmuttur. 

~air bay F aruk Nafiz de bay• 
ram i~in Oz Tiirk~e ile iki tiir 
yazmlftl. Bu tiirlerde okunmuttur. 
Bunda nsonra konser verilmit ve 

bay Ibrahim Necmi tarafmdan 
radyoda verilen (Dil devrimi) 
radyosu dinlenmi~tir. 

Diin aktam saat on sekizde 
Turk Dili kurumu sekreteri lbra· 
him Necmi radyo ile bir soylev 
aoylemit ve dil bayrammm one
mini canlandtrmlthr. 

Bay Ibrahim Necmi sozlerine 
foyle ha~lamtthr: 

«0~ ytl once: Aatatiirkiin yiik
sek buluf ve yarahf kaynaganda 
yeni bir timtek ~akmtfb. Tiirke 
varhgm1, erkinligini, egemenliii
ni, aoysalhgtm bagttlayan Yuce 
Hnder, Turk dilini de aydm go· 
ziiniin oniine almtftl. Bu baklflD 
ilk verimi, 26 Eyliil 1932 de yur· 
dun her yerinden gelmi' bin ka· 
dar dilcinin Dolmahah~e saraym· 
da toplanmas1 oldu. Birinci Tiirk 
Dili Kurultay1 adiyle Turk devrim 
tarihinde yer alan hu toplantmm 
bugiin ii~iincii ytl doniimiinii kut
luyoruz. Bayrammtz kutlu olsun !» 

Bay Ibrahim Necmi fikirlerini 
fU suretle yiiriitmiittiir: 

«Tiirk dili itini bu duraga ge· 
tirmezden once, onder, 9 Agustos 
1928 de Tiirk alfabesini yaratb. 
Bu alfabe dilimize soyaal diinya
da hakkt olan yeri vermitti. Bu 
alfabeye yarafir yolda lugat, gra· 
mer, terim yaratma itine de el 
konmuttu. Ancak bu yoldaki ilk 
~ahtmalarm verimi, Atatiirkiin 
karanhklari yaran, gii~liikleri ye· 
nen, en kua yoldan en umulma· 
dtk yiiksek bulu,lara varan deha-
IID8 gore yeter degildi. En kii~iik 
hir izden ulu bir anayol bulan 
tinder, bu yetmezligin neden iteri 
geldigini hemen gordii. Dil dev
riminde dogru yiiriiyen yolun ta· 
rih kaynagma dayanmaSJ gerek· 
ligini duydu ve yaltrtk aa~an goz-
lerini oraya ~evirdi.» 

Bundan sonra Tiirk Dil kurumu 
1ekreteri: 

«Tiirk Dili kurumuna oz bir 
kardet olarak kutsal eliyle kurdu
iu Tiirk Tarih Kurumu, yer yiizii 
tarihinin ilk kiiltiir tttklarmm Or
ta Asyadaki Tiirk anayurdunda 
parladtgml, oradan tiirlii g~me 
yollar1yle Ural • tdil boyuna, Hint 
ellerine, Iran yaylasma, Mezepo· 
tamya ovalarma, Hn Asyaya, Ege 
ve Akdeniz ktYJlarma, Afrikaya, 
Atlas Okyanosu yakalanna, Vis
tiil, Rayn, Tuna havzalarma, Ci· 
ne, Amerikaya ve biitiin Okeana 
yaYJldtgmt ortaya ~1kard1.» 

Bay Ibrahim Necmi bundan 
aonra Turk Dili etrafmda ~ahtma 
kollanm anlatm11t1r. Sozlerine: 

Hepinize mutl~luklan diler, hii-
tii.n bu aevi~leri yaratan Biiyiik 
Atatiirke uzun ve daima Iftkh 
omiirler dilerim . . 

Diye son vermitlir. 

Ankara 26 (Aktam) - Halke

vinde aaat 6 da dil bayrami mii
kemmel bir tekilde yaptlmlttir. 

Ishak Refet dil inktlabt hakkmCia 

bir konferans vermittir. Ve Halk 
tiirkiileri soylenmi,tir. 

• IU lttlhat de~r. 8,71S ============== 
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~-- Diin aktam T 0 R K • 
s1nemast ---~t\ 

Ba~tan hata yenile,mit olarak yeni mevsimine ba,IadJ: Seyircileri 
kahkahalarla gUldOren franstz komedisi 

GECE B0LB .. LO 
Herkes tarafmdan takdir edilmittir. Artistler HENRY GARA T 
MONIQUE ROLAND ve ED1TH MERA. Siz de mutlaka gorllnuz. 

'- Ayr1ca: FOX JURNAL diinya haberlerl 

r: 
Bu ak1am SUM:EB Si:NEMASI 

Herkesin biiyiik bir zevkle 1eyredecegi 

KNOCK -OUT (ill ~~n~ tm) 
Nefia komedl mDzikallnl takdim ediyor. Oy01yanlar: 

Sarattn alnema perisi Methur boks fiampiyonu 

ANNY ONDRA ve kocas1 MAX SCHMELING 
ltiveten: Paramount jurnal dnnya havadisleri 

.---• TAKSIM BAHCESINDE ---• 
S U R E Y Y A 0 P E R E T I tarafmdan bu ak1am 

LEBLEBICI HORHOR 

BU AKSAM 
I P E K 
1inemasmda 

ainemamn en bUyDk 

Y1ld11& 

BB.iGiTTB HELM 
taraf1ndan temsil ediJen biiyUk film : 

MONTE KRISTO 
KONTESI 

Miizayede ile 
e§ya sati§I 

29 Eyliil pazar giinii aabah 
aaat 10 da Beyoglunda Nitan· 
tatmda Tetvikiye camii kar· 
ttsmda lspilandid apartuna· 
nmtn 2 numarah dairesinde 
k1ymetli etyalar a~1k artbrma 
auretile sablacakbr. 

Ozeri kadife kapli 9 par~a
dan miirekkep ceviz salon ta· 
lam•, Ronesans usulii giizel 
bir biife bir masa ve 6 sandal· 
yalar1 ile beraber, tek aynab 
dolaplar, beyaz ve san karyo-

lalar, arabesk kolonlar, tahu· 
reler ve masalar, duvar saati, 

yazthane tak1mlar1 72 par~a·
~atal h1~ak ta1umi, defa 18 
par~a ~atal bi~ak talcum, 
bronz elektrik asma lamba· 
lar1, elektrik siipiirgesi vapir, 
elektrik iitiileri, buz dolabt, 
reaimler, 'duvar portmantosu, 
havagazt f1rmt ve ocaklar1, 
aair liizumlu etyalar. 

Acem aeccadelerl va 
Anadolu hahlar1 

Miitteriden yiizde 25 pey 
ak~esi ahmr. 

BU GON 

MELEK 
1lnemasmda 

Bnynk blr Franstz fJlml 

NATA~A 
RUS A'KI 

ALICE FIELD 
ANDRE BRUGERE 
jEAN TOULOUT 

AYRICA: 
PARAMOUNT 
DONYA 
HABERLERl 

Ayr1ca Paramount 
diinya haberleri 

• C E M A L . N A. D I R _ 

- . . . -

M. · Z E K E: R I Y A . 

MAHMUD YESARi . . 

HiKMET "FERiDUN 

V A 5 .F i ·. R I Z A 
• 

0 -~· .vE 

Az iicretle biiyUk temata 

ASRi SiNEMANIN 
prensibi budur. BugUnden 

itibaren 
JOHN BOLES ve MARGARET 

SULLAVAN 

KADIN ASLA 
UNUTMAZ 

Franstzca sozlli filminde 
ve 

HARRY PIEL 

BATAKHANE 6iiL6ELERi PARA KRALl lt Bankas& 9,r>o ~ark • 0,82,60 Aqlk le$8kkUr Para (Cek tlatlerl) .._ ___________ ~ 
Parts 12 06 _ Sofya 63,88 lki ay kadar siiren miihim haatali-

Merakh macera filminde. Bu 
baftanm en gDzel program1dar. 

fiJminde 

~1AGDA SCHNEiDER 

ASK KADRili I , __ 
Hlmindc 

Bntnn 1ehlr halka 

MAURICE CHEVALIER'yl 

Foli Berjer 
Filmlodo bekliyor • 

Londra 62o' Pra~ 19,20 g1m1n tethiainde ve ~ok laab"etli 
l{n York T9,~o:- :~~r~t 1

'
91

•
63 

tedavisinde biiyiik kudretler ~~ 
Milano 9, 7 ~,66 Belgra• a~::k~g ~eren ~itlide mukim doktor b~ 
:Attna 68,87, Zloti 4,22 )felek Goksele kalbi minnel ve 
Ctunre 2,H,82 Pengo 2 75 82 
Br1lksel •, 70,65 Bnkrtf iot:!s ~uygularlml alenen de &unmai"i 
.blaterdam 1,17,6~ Moskova 1087 vazife bilirim. Menidah Ezine 

KASTA DIVA 
MARTHA EGGERTH 
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( i·CERDE OLUP BITENLER ) 
Frankfurt 

temizlik kongresi 
Belediye fen i§leri 
mudiiriiniin izahatt 

Frankfurtta toplanan temizlik 
kongresine giden belediye fen it· 
leri miidiirii muhendis Hiisnii ve 
temizlik itleri miidiirii miihendis 
Nusret tehrimize donmiitlerdir. 

Bay Hiisnii kongre ve aeyaha· 
ti hakkmda bir muharririmize fU 
izahall vermittir: 

«- Kongrede tehirlerin temiz· 
fiii, fehirlerde biriken ~oplerin na· 
kil ve imhast meseleleri goriitiil· 
aii. Kongrede iki yiiz murahhas 
vard1. Kongre, 7 giin siirdiikten 
aonra dagild1. Bilhassa ~oplerin 
imhas1 meselesi ~ok goriitiildii. V e
rilen izahata gore baz1 memle
ketler ~opleri giibre olarak kulla
niyorlar, bazt memleketlerde doi
rudan dogruya imha ediyorlar. Bu 
nokta, daha ziyade memleketle
rin umumi vaziyetine gore tanzim 

edilmittir. 
Mesela Frankfurtta toplanan 

~oplerden tehir dt,mda sekiz ki
lometre uzunlugunda biiyiik bir 
dag meydana getirmitlerdir. Bu 
dag, ~oplerin teksifi ve tazyiki su
retile yaptlm•tttr. Her ~opten giib• 
re yapmak kabil olmadtgmdan 
her memleket giibre yapmayor. 
Kongrede verilmit bir karar yok· 
tur. Y almz fikir teatisinden ibaret 
kalmlfhr. 

Kongre bittikten sonra tehir it· 
·lerini, itfaiyeyi, temizlik itlerini, 
yollara ve hulasa muhtelif 'ehirle· 
rin belediye i,Ierini yakmdan gor
mek iizere Kolonya, Paris, Berlin 
ve Viyanaya gittikten sonra Jtalya
ya ge~tik. Romada son sistem yol
larJ ve fOseleri gordiik ve buradan 
da Brindizi yolile lstanbula don
diik.» 

Bay Hiisnii, gerek kongreye, ge
"'i-ek Avrupadaki gorgiilerine dair 
uzun bir rapor haz1rhyarak riya
aet makamma verecektir. 

Manisada aOe~ dikimi 
Manisa belediyesi birka~ sene

denberi Manisanm aga~landirJl
mast i~in ~ok ~ahtmaktadtr. 

Bu :sene de aga~ dikilmeyen yer
lerin tamamen aga~landtnlmasma 
~ahtacakhr. -----
Makam tahsisati 
65,000 lira tahsisa tta n 

5000 i o&!"etmenlere verildi 
Istanbul ogretmenlerinin ma· 

-kam tahsisah 65,000 liradu. Bu 
tabaisabn ogretmenlere verilmesi 
emri bakanhktan geldigi halde 
bir tiirlii tahsisat verilememekte
dir. Yalntz baz• ogretmenlere 5000 
lira dagihlmtfhr. 

Kiiltiir direktorliigiinden ald1· 
-g1m1z maliimata gore bu paranm 
verilmemesine sebep tasarrufat 
fuhnda 65,000 lirayt karttlayacak 
kadar para olmamastdlr. Halbuki 
Kiiltiir bakanhg1 paarntn bu fastl
dan verlimesini emretmittir. Ma· 
&fal fashndaki 5000 lira dagtbl
diktan sonra diger ogretmenler 
para alamamitlardir. 

Kiiltiir direktorii bay Mehmed 
Emin Ankarada bu itle de metgul 
olmaldadtr. Doniifiine kadar itin 
halledilecegi tahmin edilmekte
dir. --

Stvasta ~imento fabrikas1 
Siimerbank tarafmdan Sivasta 

bir ~imento fabrikas1 kurulmas1 
kararlatbnlmlfhr. Hazuhklara 
bailanmak iizeredir. 

Demir fabrikasi 
10 milyon liraya mal 

o1acagt tahmin ediliyor 

Zafranboluda Karabiik holge
sinde yapilmasi kararlatbnlan de· 
mir fabrikasmm 10 mil yon lira
ya ~tkacagt tahmin ediliyor. De
mir fabrikalarmda itlenecek ma
denlerin bette ii~ii memleketimiz
deki cevherlerden ~Ikartlacak, iiat 
taraf1 hari~ten getirilecektir. 

Memleketimizde ihtiyaca kafi 
demir cevheri bulunmu,tur. Ancak 
bunlarm hir kiSmi ~ok kiikiirtlii ol
dugundan hari~ten ahnacak maden 
cevherlerile kanthnlmak sureti
le iflenmesi muvaf1k goriilmii,tiir. 

F abrikalarda ~elik sa~ levhalar 
da yaptlacakhr. 

Bet senelik programda onemli 
hir yer alan kimya sanayii i~in 7 
milyon lira sarfolunacagt zanne-
diliyor. • 

Maamafih bu cihet, lsve~ten fen
ni mii~avi& olarak ~agutlan miite
hauts Kerschbaum tarafmdan ya
pllacak incelemeler sonunda kati 

olarak anla,tlacakbr. Bu agtr sa· 
nayi merkezleri, memleketimizde 
binlerce vatandata yeni ill sahalan 
a~acakhr. 

An1dlarln temizligi 
Heykeltra§ B. Kenantn 

belediyeye bir teklifi' 

Heykeltraf Kenan, tehrimizde 
bulunan abideleri tcmizlemek i~in 

belediyeye bir teklifte bulunmut
tur. Heykeltraf, i.bidelerin kirli 
ve goze ~irkin goriiniir bir halde 

hulunmalarm• dogru bulmamtf, 
baz1 miifettitlerle anlatarak teh· 
rimizdeki abideleri temizlemek 

itinin kendisine verilmesini iste
mi,tir. 

Heykeltrat Kenan, hir miiddet 
evvel yaphg1 hu teklifin arkas1 gel
medigini goriince diin belediye fen I 
i,leri miidiirii bay Husniiye hat 
vurarak izahat istemittir. 

Aldtg1m1z maliimata gore bele
diye bu teklifi pek de esash gor
memektedir. 

Otomobil ~arptt 
~ofor Mahmudun idaresindeki 

otomobil dun Oskiidarda Hakimi
yet milliye caddesinde Saim adtn
da bir adama ~arparak bir~ok yer
lerinden ag1r surette yaralamttbr. 
Saim hastaneye kaldirtlmtt tofor 
Mahmud da adliyeye verilmittir. 

Tepekoy hayvan sergisl 
5 ve 6 ilktetrinde lzmirde T epe

koyde a!ftlacak olan ehli hayvan 

aergisi i~in bir~ok koylerde ha· 
ztrhklar yap1lmakta oldugu bay. 
tar direktorliigiine gelen haberler
den anlattlmttbr. Serginin bu ytl 

g~en ytllara gore daha muvaffa
kryetli olacag1 3nlaftlmaktadir. 

Nobet~l eczahaneler 
Bu ak,am nobetc;i eczaneler ,unlardar: 
;Si~li: I Iamamda Halk, T aksim: Bay 

Nizameddin Taksim ve Kalyoncukul
lukta Beyoglu, Galata: Mahmudiy~ cad· 
desinde Mi~el Sofranyadis. Eminonii: 
Y emitte Bensasan, Kaslmpa,a: Merkez, 
Haskoy: Halk. Heybeliada: Tomaidis, 
Biiyiiknda: Merkez. Baknkoy: lstepan. 
Sanyer: Asaf Bahaeddin, Aksaray: E. 
Pertev, Bc{l:.ktnt: Nail, Kad1koy: Mer· 
kcz, Modada Faik fskender, Oskudar: 
dimiye, Fener: Emilyadi, Samatya: Emin 
Ridvan, S::hremini: A. Hamdi, Kera· 
giimriik: AT.if, Alemdar : Obeyd, Kiic;iik· 
pnz.ar: H. Hiisnii, $ehzadebal!I: Hii.aeyin 
Kamil. B~yaz1d: S1tkL 

Fazla telefon mii
kaleme iicretleri 
Eski §irket zamantndaki 
vaziyetin devam1na liizum 

gorulmiiyor 

Istanbul telefon direktorliiiii. 
as1l durumunu tesbit edecek ka· 

nun heniiz pkmad1g1 i~in eski tir
ket zamamndaki mukavele hii· 
kiimleri dahilinde itleri yiiriitmek
tedir. 

Hgrendiiimize gore, itletmeyi, 

halkm memnun olacait bir tekle 

koymak ve liizumlu goriilen ula
hah vakit kaybetmeden yapmak 

i~in biit~esinin miiteda vil aerma· 
ye esasma uygun olmast zaruri g(i.. 

riilmiittiir. 

Telefon direktorliigii abonele
rin tikayetlerile crok yakmdan ala
kadar olmaga karar vermittir. 

~irket zamanmda 500 miikale
meye kadar iicret 24,82 lira idi. 

Miikaleme hatma 5 kurut kadar 
tutuyordu. F akat 500 miikaleme .. 
den aonra iicret 6,90 kurufa ~Ika· · 
r1hyordu. ~irket huna seb~p ola
rak tesisat masrafmm fazlahgm1 

ileri siirmiit ve 500 miikalemeden 
ziyade konufan aboneleri zengin 

farzettigi i~in bunlardan alacagl 
iicret farkile a~Ig1n1 kapamak is
temittir. 

Ancak timdi bu aistemin devam1 
dogru goriilmiiyor. ~iinkii masraf 
~ok azalhlmlfhr. 

Buna kartthk abonelerden ah
nan fazla iieretler indirildikten 
aonra gelirin artacagt muhakkak
hr. Bu itibarla arhk iicretlerin yiik· 

sek tutulmaSl, abonelerin miikaleme 
say1sma gore zengin, fakir diye 

ikiye ayr•lmast i~in hi~ bir sebep 
kalmamlfhr. ~irket zamamnda te
lefon tellerinin ii~ bu~uk metre
den fazla uzablmasma miisaade 

edilmiyor ve bunun 2 metresi i!fin 
senede 120 kurut kira ahmyordu. 

Eski 'irket buna, iki metre ilave .. 
edilen tellerin yerlerde siiriinme-
si dolaytsile s1k s1k anzaya ugra
masmi ve tamiri icap ettirmesini 

sebep gosteriyordu. T elefon direk
torliigii bu noktamn da Islah1 i~in 
incelemelere giri,mittir. 

Sinir buhrant 
Salahaddin camlar1 

k1rarken kol damarlan 
kesildi 

Bebekte oturan ve otedenberi 
ak1l hastahgma miiptela bulunan 

Salahaddin admda bir gen~ diin 
annesinden para istemit, annesi 
vermemittir. Bundan hiddetlenen 

Salahaddin gene sinir buhranma 
tutularak oda pencerelerinin cam

lannt yumruklarile par~alamaia 

batlamithr. 
K1nlan cam par~alar1 Sali.had

dinin kollarmm damarlanna kes
mittir. Salihaddin kollarmdan 

kan ft,kudtgl halde gene oda
lara ko§UP ras geldigi yere yumruk 

indirmif, annesi hata ~Ikamtya
cagmt anlaymca polise haber ver· 

mittir. Eve gelen polisler Salahad
dini kanlar i~inde zorlukla yaka
lamttlardir. Damarlarmdan fazla 

kan fitkuan Salihaddin o suada 
baythp kalmlf ve hastaneye kal

dinlmtfhr. Fazla kan kaybettigi 
i~in Salahaddinin hayab tehlike
dedir. 

Sahife 5 

Habe~ el~isinin beyanal1 

Habe~istanda en ~ok 
sevilen ~ey: Leblebi .• 
500 asian mt besleyor mu,uz? 

Kuyruklu yalan bu~a derler 
Habetistamn Ankara el~isi M. 

Ato Markos, ben ve gazeteci arka· 
datlardan M. Langos ... Beyoglu· 
nun geceleri sabaha kadar, giin· 
diizleri aktama kadar a~Ik duran 
biiyiik bir gazinosundaylZ .. 

Habetli el~i aon derecede se

vimli, neteli, her ,Uldiik~e fevkal· 
ide muntazam ve gayet beyaz difr" 
lerini aordiiiiimiiz •hu zat bir iki 
Avrupa dilini pek giizel konutu
yor .. Ben ne yalan soyliyeyim. Bu 
yalnnlarda, ]larp dedikodular1 ara• 
s1nda Habetlileri bedbin aantyor
dum. Halbuki M. Ato Markos son 
derece nikbin... Muharehe olursa 
yiizde yiiz kazanacaklarma emin 
bir adam bali gosteriyor.. Sonra 
'SOD derece t•k giyinmif. Tiril tiril 
titreyen ipekli gomleginin iizerin
de A. M markas1m goriiyorum. 

- Gazeteler yaz1yor ... Habet
liler 500 arslan besliyorlarm1~ .• 
Muharebede bunlar1 saldtracak, 
ve diitmanlarmtzl yedirecekmit" . . ., 
SIDIZ ••• 

Uzun bir giiliif .. Sonra ..hir ce-
vap: 

- Ne miinasebet? .. Biz arslan· 
lardan evvel Te arslanlar gibi, 
hatta onlardan ~ok fazla toprak
lanm miidafaa etmesini bilen kim
seleriz.. Arslan filan besledigi
miz yok.. 

Bunlar dii,manlanmtzm korku 
lu gecelercle gordiikleri kihualarm 
ve korkulu niyalarm neticesidir. 

- F akat imparatorun arslanh 
resimlerini goriiyoruz .. 

- Evet ... Fakat Habetistanda 
hir~ok kimseler arslan beslerler .. 
Arslan beslemek Habet aileler 
arasmda Avr:upahlarm kuf, kedi, 
kopek beslemesinden farks1zd1r. 
Ba~ka memleketlcrde kopek var, 
kopege merakhd1rlar, kopek bes
lerler. Bizde arslan var, arslana 
merakbytz, arslan hesleriz.. ltte 
mesele hundan ibarettir .. 

- Peki muharebe ~tkarsa ... As
kerlerinizi uzun miiddet siirecek 
bir muharebede nastl beslersiniz .. 

- Leblebi ile.. Biz leblebiyi 
son derecede severiz. Bir Habetli 
i~n en iyi yemek leblebidir. Mem· 
leketimizde bol miktarda leble
bimiz var .. Bize uzun miiddet sii
reck harp zamanmda bu leblebi 
kafi g1dad1r .. Habefistanda rak1· 
yt bile lehlebi ile i~erler ... 

- Ay .. Sizde rakt var m1? 

, - Tabii var .. Batka i~iler de 
vard1r .. 

- Avrup yemeklerini mi sever
ainiz, yokaa kendi yemeklerinizi . ., 
mt ... 

- Tahii milli yemeklerimizi... 
Bizde Vat denilen hir yemek var· 
dtr .. Size bu yemegin lezzetini ta
rif edemem. Vat et, hoi karabiber 
ve fazla aa~a ile yap1lan son dere
cede nefis bir yemektir. Emin olun 
bunun tadma doyamazsm1z. Habet 
mutbagt, Habef !yemekleri diin
yanm en giizel yemekleridir .. Bu 
Vat bususi hir ekmekle yenir .. Bu 
ekmegin adma «Tiel» derler .. Ca
leta gibi bir teydir. Sonra bir de 
incara vardtr .. 

- Bizim yemekleri nastl bulu
yorsunuz? 

- Pilav, haharh kofteler ve 
biberli, baharh i~ pilav ~ok giizel... 

Hahe~i stamn Ankara el,isl 
Ato Markos 

- Raka ve i~ki diyordunuz .. Ha· 
bepstanda rakt i~in meze yalntz 
leblebiden mi ibarettir? .. 

- Haytr ... Rakt ile beraber kii
~iik bir sofra da kurulur .. 

- Bizde buna ~ilingir sofrast 
derler .•. 

- Bizim kurdugumuz sofrada 
meze olur, su hulunur, et bulu· 
nur, leblebi, salata ve meyva .• 
Sonra baharh, biherli etlerle i.~i

lir. 
- Affedersiniz... Sizce siyah, 

kuzguni siyah Habet kadmlart 
m1 daha giizeldir, yoksa beyaz ka
dmlar mt? 

Habet cl~isi o giizel, parlak be
yaz di,lerini tekrar bize gosterdi. 

- Ben kadm giizelligi, kara ve 
beyaz kadmlarm giizelliklerinin 
miikayesesi hakkmda bir tetkik 
yapbm. Yazdtm. Uzun, biiyiik bir 
eser oldu. Fakat nefretmedim. Si· 
ze gondereyim de okuyunuz. 

- Siz hangilerini daha giizel 
huluyorsunuz 

- Tabii Habet kadmlarm1 .. Ta· 
bii siyaht. .. Fakat bu meselede 
benim reyim bilmem kafi midir? 
Ben Habet kadmlartnl, siyah ka
dmlart heyazla.rdan giizel bulu· 
rum. 

- Musiki ve dans hakkmda ne 
diitiiniirsiiniiz? 

- Goriiyorsunuz ki Afrika mu
sikisi, Afrika dans• biitiin medent 
diinyada Avrupa ve Amerikada 
moda olmuf, fevkalade almtt yii

riimiittiir. Biz buna ~ok seviniyo-
ruz .. 

- Nu1l eilenirsiniz? .. Habe
tiatanda .. 

- Bizde kliip, tiyatro veaaire 
yoktur.. Tiyatro belki ileride ku
rulabilir •• Daha ziyade hususi top
lantdar yapanz ... Bunlar ~ok rai· 
bet goriir. 

- Habetistanda bir erkek birka~ 
kadmla evlenebilir mi 

- Y alnlZ bir kadmla .. Ve evin 
i~inde kadmtn rolii ~ok miihimdir. 
Ailenin servetinin yans1 erkegin, 
yanat kadmmdtr. Ayr1hnca mallar 
miisavi surette iki:r e taksim edilir. 

- Evin i~inde nastl ya,arstm7.? 
- Tabii enl!lri ile .. Ben de h·1· 

susi hayahmda halt& seyahatta bi
le entari giyerim .. Her Habetli
nin servetine gore bir ~ok entari
leri vard1r. 

(Devarqa 7 inci sahifede) ---
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T tp aleminde biiyiik bir ke~if: 
Olen maymunlar diriltiliyor 

Dr. Willard maymunlarda yapbg1 bu 
tecriibeyi insanlarda da deneyecek 
Nevyork (Ak,am)- Amerika· 

da giin ge~mez ki insam miithit 
merak ve heyecanlara sevkedecek 
harikulade bir vaka meydana gel· 
me sin. 

Bugiinkii heyecana sebep, dok• 
tor Ralph S. Willardm iddias1d1r. 
Evvelce Kolombiya iiniversitesi 
kimyagerlerinden olan bu alim 
adam bef y1ldanberi Kaliforniamn 
meshur Holivud aehrinde canh . . 
hayvanlari buzlar ic;inde dondu· 
rup oldiirdiikten sonra tekrar ha· 
yata getirmek tecriibelerini gizli 
bir surette yapmakta iken nihayet 
tecrubelerinin miisbet bir netieeye 
vard•cmt, buzlar i~inde dondurup 
oldiirdiigii Rhesus cinsinden kiil 
renkli ve Jekal ismindeki kendi 
maymununu be, giin oliim balin· 
den sonra tekrar diriltmege mu· 
vaffak oldugunu isbat etmittir. 

Bakteriyoloji iizerine ~ahtmak· 
ta olan bu kimyager, kamnda ve• 
rem mikroplan bulunan maymnnu 
dondurup oldiirdiikten sonra ha- . 
yata tekrar iade ettigi zaman yap· 
bgt muayenede hayvandaki verern 
mikroplarmdan hi~ hir eser kalma
digmt gormii~tiir. 
~u neticeye gore doktor Willard 

diyor ki: « Y akmda elektrik ci
hazile miikemmel hir hale getire
cegimi iimid ettigim bir uaul ile 
frengi, verem ve kanser gibi has· 
tahklart katiyen tedavi etmek 
miimkiin olacaktJr. Donarak ol· 
diikten aonra tekrar canlanmali 
arasmda ge~ecek olan zamanm te· 
davi iizerine hi~ bir tesiri olm1ya· 
caktu. Bu maksat ic;in sarfedece .. 
jim gayretin hence en biiyiik mii· 
kafah bugiin tedavisi imkannz sa· 
mlan ha~·~hklar1 tedavi etmek o
lacakhr. Bununla beraber haya· 
tmdan usanarak nihayet intihara 
karar vermif birc;ok zavalhlart da 
kati bir oliimden kurtarmak miim
kiin olacakhr. Bu gibi bi~areler 
dondurulup bir miiddet hayattan 
uzakla~hnldiktan sonra telaar 
canlandJklan zaman yeni iimid-

ler, yeni zibniyetlere sahip olacakla
rl tabiidir. Bunun gihi uzun sene
ler hapse mahkum olanlart da hii· 
kumetler besliyecekleri yerde don .. 
durup huzhanelerde sakhyacak 
hapis cezalar1 bittigi zaman diril· 
mebri miimkiin olacakbr. 

Doktor \Villard canh rnahluka· 
h dondurup tekrar canlandirmak· 
la kulland1g1 ve maymunu iizerin
de ta tbik ettigi usulii ~oyle anlah
yor. «Jekah dondurmadan evvel 
damarlarma Sodium Citrate firin· 
ga etmittim. Be~ giin sonra huz 
dolabm~1 '\ kaskah donmuf olarak 
hayvam c;JkardJgim zaman ga
yet hafif hir surette Isllarak nor
mal hararetini iade ettikten son· 
ra damarlarma ha,ka bir may· 
mundan kan ve anterior pituitary 
substance posterior pituitary osubs
tance ve koyun bezlerinden alm
llll' sex hormones ve kalbine Ad
realin Chloride ,umga ettikten 
aonra Jekal yavaf yavaf canla· 
narak ayaga kalkmr~ ve etrafma 
bakmmaga ve muhitile alakadar 
olmaga batlamlfhr.}) 

ltin daha merakh ciheti fudur 
ki, doktor Willard hu muvaffakt· 
yetinden ceaare t alarak tecriibele
rini insanlar iizerine de tathilt et-

Donup oldukt~n sonra dirilmelc 
tecriib~sine kendini feda eden 

muharrir Simiko'Oi' 

Dr. Willardm 
dii.kten sonra 

d1j1 jekal 

dondurup oldiir
tekrar canland~r
adZ, maymun 

mek arzusile Kalifornia valisine 
miiracaat ederek idama mahkum 
bir adamm bu fenni tecriibede kul
lamlmasma miisaade istedigi za· 
man valinin muvafakat gosterme
digini goren Stephen Simkovitcb 
nammda bir tiyatro muharriri 
kendisini hu tecriibede kullaml
mak iizere kayttsiz ve f&rtSiz arzet
mi,tir. 

Kolombiya iiniversitesinde ikti
sad profesorii doktor Vladimir 
Simkovitchin oglu ve 34 ya~mda 
olan bu muharrir, bu hususta 
demi,tir ki: 

«- Doktor Willardm insanlar 
iizerine yapacag1 bu fenni tecrii
beye ilk fedai olarak kendimi ar
zetmekle omriimiin en biiyiik an· 
Iarxm yafamaktayrm. Dii,iiniiz ki, 
ebediyete gidip tekrar hayata av
det ettikten sonra yazabilecegim 
kitabm k1ymet ve ehemmiyeti ne 
kadar miithif bir fey olacaktlr. tJ. 
liim denilen earartn neden ibaret 
oldugunu tekrar hayata gelerek 
insanla.ra anlatmak fiiphesiz ki, 
c;ok merakh ve ~ok ehemmiyetli 
bir fey olacakhr. Bu harikulade 
tecriibenin doktorluk fennine ya .. 
pacag1 biiyiik yardtmin ne kadar 
h esapslz hir ktimeti oldugunu tak. 
dir etmek gii~ bir ~ey degildir. 

Doktor Wiillardm beni tekrar 
canlanduacagma giivenim ~ok 
kuvvetlidir. Fakat farzedelim kl, 
bunda muvaffalnyet baSil olmasa 
bile boyle bir ilim ve fen tecriibe-

sine kurban olmak hence biiyiik 
bir ziyan olm1yacakhr. ~iinkii 
.ben hayahmda daima insanhga 
faideli biiyiik bir ~ey yapmagt ar
zu ederdim.» . 

Muharrir Stephenin anas1 ki 
Nevyorkta miihim bir terbiye mii
essesesi miidiirii ve ayni zamanda 
National Housing Conference re
iai gibi miihim bir mevki i,gal et
mektedir. Kaliforina 11hhiye ve· 
kiletine hir telgraf c;ekere.k og
lunun bu tecriibeye girmesine hii
kumetin miisaade etmemesini taleP. 
etmitse de doktor Willardla bir 
mukavele imza etmif olan bu gen~ 
muharrir tecriibeye Kaliforina hii
kumeti mani oldugu takdirde dok
torla hirlikte kendisinin Meksiko
ya gitmege ve orada tecriibeyi yap
hrmaga hazlr oldugunu soylemit
tir. 

Muharrir, doktorun tavsiyesi ii· 
zerine 120 giin hafif feyler yeme· 
ge ve bu 'SUretle viicudiinii don· 
mak ameliyesine haztrlamaga ha,. 
lamlthr. Profesor Simkoviteh ise 
oglunun bu husustaki kararma bir 
diyecegi olmadigl soylenmekte· 
dir. 

Habe~ el~isi 
(Ba" taraf1 5 inci sahifede) 

- Kadmlar nas1l tuvalet yapar· 
iar .. Nastl siislenirler? 

- Uzun beyaz entariler giyer
ler. Bu entariler Rumenlerin milli 
luyafetlerine pek ziyade benzr .. 

- Bizde Habetistana aid ilk 
eser 1322 senesinde yazalmtttlr. 
1321 senesinde Osmanh padifaht 
Bulgaristan komiseri ve kendisi
nin yaveri olan bay Sadtk Miiey 
yedin Habet imparatoru ikinci 
«Menelik» e bir «Name» gonder
mittir. Bay Sad1k Miieyyed bir he
yet haline gilmif, doniitte «Habes 
seyahatnamesh> adile size dair ilk 
Tiirk~e eseri yazmtf., Bu eserde 
deniliyor ki « Habefliler tuvalet 
makammda haf.larma tereyag au
rerlr, hunun iizerine de k1rm1z1 
toprak koyarlar .. Batlart adeta 
ktrmtzt topraktan bir kahp haline 
girer .. 

- Bu Danakil denilen yerde ya
pthr.. Kadmlar degil muharipler 
bunu yaparlar.. Harbe gidecek 
olanlar .. 

- Aym eserde gene deniliyor ki 
«Bekar bir Habe~li delikanh mut
laka bir adam! oldiiriip kulagml 
miistakbel kainpederine gotiirme· 
ge mecburdur. Bu cihaz makanun
dadir. Boyle olmazsa Habetliye 
ktz vermezler .• » Dogru mu?. 

Bu da Danakildedir. Gotiiriilen 
kulak degil ba~ka bir uzuvdur. 
Fakat Habetliler boyle insanlan 
~iddetle cezalandrnrlar .. Boyle bir 
fey yapan1art biz derhal tutanz. 

- Sizde fikir itleri ne alemde7. 
Edebiyahmz var m1? 

- Evet .. Bir edebiyabm1z var •• 
Fakat inki,af etmemittir, Bir lki 
roman da yazilmithr. Gazetemiz 
vardtr... 1917 de bir de devlet 
matbaasi kurulmu~tur .• 

Pek nazik olan el~i ile hep be
raber gazinodan ~1kh.k, Beyoglu 
caddesine, kalahal1ga karifbk .• 

1 
Hikmet F eridun 

Sahife 7 

D11NY A EKONOMJSI 

Be§ler komitesi tekliflerinin reddedilmesi diinya 
borsalannt altiist etti - Avrupadan sermaye 

Amerikaya ka~1yor - ltalyanan mali 
V£' ziyeti ~ok fenala~1yor 

ltalyan-Habes ihtilafmdan son ' • 
derecede miiteessir olan diinya 
borsalar1 betler komitesinin yap
bgt son uzla~ma teldiflerinin de 
M. Musolini tarafmdan reddedil
mesi borsalan altiist etti. Altm 
madenlerini itleten kumpanyala
rm esham1 miistesna olarak dev
letlerin ve sanayi ve ticaret miies
seselerinin eshamt hep birden dii,
tii. Bu sukut Londra borsasmda 
daha a~tk hir fekil almt,hr. 
Sah~ i~in arz c;ok kiilliyetli mik

darda degildir. Maahaza ahcxlr 

alelumum pek ~ekingen da vram
yorlar. Paris borsasmda dahi u
mumi sukut ba~lami~hr. Hatta 
mumtaz ingiliz devlet esham1 bu 
senenin en a~ag1 derecesine dii~· 
mii,Ierdir. Bununla beraber bu su
kut ve panik 1931 de ingilterenin 
altm mikyasmi btraktrken goriilen 
derecede degildir. ~imdiki suku
tun sebebi borca ahnan para iizeri-

ne yaptlan spekiilasyonlardir, Oyun
cular b:::ynelmilel vaziyetin fena
lafhgmi gorerek daha ziyade bor
ca hatmamak ve iflasa ugramamak 
i~in ah~ muamelesini durdurmus.· 
lard1r. Yiizde iki buc;uk faizli i~
giliz konaelitleri 13 ve yiizde iicr 
faizli mahalli istikrazlann esha
mJ 7 puvan diismiistiir. . . 

~~~ 

ltalyan • Habe~ ihtilaft kambi
yo iizerinde de ~ok biiyiik degi~ik 
lik yapmitbr. Biitiin Avrupa bor
salarmda dolarm fiati artmt~hr. 

Her tarafta dolar isteniliyor. Bu
nun sebebi ~udur: Habe~ mesele
sinden dolayi Avrupa devletlerin
nin biribirine girecegi korkusun
dan Avrupadaki sermayedarlar 
paralarint bu harpte mutlak suret· 
te bitaraf kalacagt tahakkuk eden 
Amerikaya ka~trtyorlar. 

Hatta timdiye kadar paralanm 
altm olarak Londra bankalarmda 
bulunduran berri Avrupab baz1 
sermayedarlar altmlanm aatarak 
bunlan <lolara tahvil ediyorlar. 

Amerikada hususi ethasm hanka
lara altm tevdi etmlerine kaoun 

manidir. ingiJiz lirast timdi 
4 dolar 91 13/16 ~enttir. Bu ah
valin miisaadesinden Amerikamn 
Federal Reserve Bankt hari~te ko
la yea altm tedarik ediyor. Bu ban
ka ingiltered..,."" 15,300,000 ve Fran· 
sadan 16,0tk;,., ..,j ve Holandadan 

4,100,000 ve Hindistandan 2,5 mil
yon dolarhk altm alrnifllr. Bun]a. 
n Amerikaya getirtiyor. 

~~~ 

Habe~ meselesi en ziyade ital
yanm p~rastm, kredisini ve esha· 
mm1 zufa ugrath. ltalyada hayat 
pahahhg1 dort misli artmi~hr. Yani 
1913 de 100 il:.en ~imdi 420 dir. 

~imdi ltalyanm yeni bir harbe 
haztrlanmast ve yiizde be" faizli 
bir harp istikraz1 akdine ve ver
g.ileri artt:rmaga te~ebbiis eyleme
si hem lireti hem de italyan esha· 
mm1 hari~te boyuna dii,iiriiyor. 

ltalya haric;ten alacag1 her ~ey 
icrin pe~in para vermek mecburiye
tindedir. Her ne kadar italyan 
kag1d paras1 kar~1hg1 olarak mer
kez bankasl hesabmda 85,000,000 
sterlin1ik altm varsada hu· 
nun muhim bir kiSml ltalyamn 
harbi umumi hor~larma kar~dtk 
olarak Londrada emanet bulunu
yor. Bunlart harici tediyat i~in kul 
lanamaz. 

Be~ senedenberi italya devleti .. 
nin biit~esi her y1l 60 milyon ster
lin il~tk verdiginden devletin bor
cu hir mi1yar 750 milyon sterlini 
bulmu{.tur. Alb senede borcu 300 
milyon 1ngiliz liras1 artmit oluyor. 
Bu miiddet zarfmda italyan hazi
nesinin senevi bor~ tediyah 4 m:J. 
yar 500 milyon liretten 7 milyar 
350 milyon lirete c;•km1~hr. Hiilasa 
ltalyamn mali cihetten kendisini 
toplamas1 zaten giic; bir mesele 
idi. ~imdi buna bir de harp mii~

kilab inzimam etmi' oluyor. Mi
lan kamhiyosu 60 3/8 franga ~tk
bgma gore liret tekrar diifmii~tiir. 

Dtl'lln.JIUIIIW ......... IIIIJIIIII-HIIIIIIJftiiJIIIIJIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWIIIIIllllllllllllllllltflllllllllllllllllllllllllllllllll. 

VIM !!.nenin en gtlzel kitab1 1Pft1S 

YERYOZO &OKYOZO 
Biiyiik kdada 232 sahife • 280 resim, 

ayr1ca renkli 8 levha ve 4 ta blo 

Faile Sabri Duran'tn 

11HAYVANLAR 
A 

ALEMI .. ne et olarak 

lmtihanlara hUJrlad•i• bu 
eser pek a~•k dille yUIImt~ 
ve ~ok nefis bir tanda 

basalmltbr. 

Ciltli olarak 

Fiyeti 150 kurut 

Bu stnemac1lar Ay'da re~lm mi 
~okecekler? 

2t8 30 eylul paza.rtesi giinii. 91ka.cah 

Bu kltap cAK~A.M 'm Faydah Ne~riyatmdan :t d!r. nu r,ok merakh I 
ve lstifadell eseri blrkaQ gOn sonra kitapr:mzda a.ravmrz. 
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Cihan §ampiyonluguna dBa_!bk~n C?,limbl?ti!Ja-

d . b k ld z o urgun z 1gor namze yeni 0 s YI IZI At1etlerimizin ilk iki 
1 · giindeki talisizligi 

Max Bear1 yenen zenci Louis baharda 
§ampiyon Braddok ile kar§Jia~Iyor 

Solda Max Bear antrenemanda, sagda joe Loa/1 lziicum fJazigdinde 
Zenci boksor Joe Louis g~en zanml~Jtl, Bir ytl i~inde 24 ma~ 

gun, Nevyorkta eski diinya agll' yapMif yirmiaini nakavut ile dor· 
stklet boks tampiyonu Max Beari dunii puvan heaabile kazanmttbr. 
yenmekle, diinya tampiyonlugu- Zenciye yenilen eski tampiyon 
nu kazanmak i~in atacagt tek mani Max Bearl Gene Tunney f&mpiyon· 
kalm1~br: Diinya fampiyonu Jim- lugundan kendi istegile ~ekildik· 
mi Braddok... ten sonra diinya boka t:ampiyon• 

Joe Louis, f-imdiki diinya biks lugunu kazanmlf olan dev adam 
-,ampiyonile karflla~mak i~in eaki Karnerayt nakavut ile yenerek 
~ampiyonu yenmesi laz1m gelirdi. diinya tampiyonlugunu kazanmtf, 
Joe Louis, Max Beari yendikten fakat az bir miiddet aonra arka· 
sonra l}Bmpiyon Jimmy Braddok datl Jimmy Bradokka yenilerek 
ile karpla,mak i~in hi~ bir mani ~ampiyonlugu elinden ka~Irmtf 

kalmamt~hr. hr. 
Diinkii posta ile gelen ecnebi Bradokkun, bu f&Dlpiyonlugunu 

·gazeteler yeni .diinya boks tam- Amerikada bir tali eseri hatti. mii-
piyonunu meydana ~Ikaracak olan rettep bir oyun olarak telakki eden· 
bu yeni ~arpu;smanm onumiizdeki ler vardJr. 
ilk baharda fimdiki ~ampiyon ~iinkii tampiyon Jimmy Brad· 
Jimmy Braddok ile Max Beari dok kuvvet ve kudretile tamnm1s , 
dordiincii ravundda yere sermekle bir boksor degildir ve 'ampiyon-
yenen Joe Louis arasmda yap1la- lugu kazandtktan sonra tampi-
cagmi haber veriyorlar. yonluga hak kazand1gm1 gostere· 

Diinya boks ~ampiyonluguna cek bir rna~ yapmam1~br, 
namzed olan zenci Joe Louis ge~en Bu balnmdan oniimiizdeki ilk 
temmuzun 4 diinde profesyonlli- baharda Jimmy Braddokn, Zen-
ge girmiftir. Zenci profesyonel dye yenilerek fampiyonlugu elin-
olmazdan ii~ ay evvel Amerika den ka~Iracagma muhakkak naza-
amator boks 'ampiyonlugunu ka- rile bak1hyor, 

~ild mac;lar1 
6 te~rinievvelde ba~lan

masi kararla~h 
lstanbunl futbol heyeti 'ild ma~

lartmn 6 tetrinievvelde ba,Iama
sma karar vermiflir. Kliipler ii~ 

grupa aynlmt,Iardlr: A grupuna 
F enerbah~e, Be,iktaf, Galatasa· 
ray, B grupuna Istanbul spor, Ve
fa, Beykoz, Siileymaniye, C gru-

puna Giinet kliibile biitiin ikinci 
ve iic;iincii kiime kliipleri dahildir. 

6 T efrinievvelde C grupuna da
hil 15 kliip arasmda ilk se~me 

miisabakas1 yapllacaktu. Kura ile 
15 kliipten biri ikura harici :kala
cak, diger on dort kliipten yedisi 
ilk elemede tasfiyeye ugnyacalc
br. C grupundan geride kalan 8 

kliip B grupuna dahil ldiiplerle 
ikinci elemeyi yapacak, bu ele· 
mede tasfiyeye u gramtyan kliip· 

ler A grupundan Fenerbahc;e, Be,ik
taf ve Galatasarayla kar~lla~acak
lardJr. Lig ma~larmm 27 ilk te,rin
de ba,Iamasi kuvvetle muhtemel· 
dir. 

Slav kupas1 
Kupaya Rusya ile Slav 

miiletleri i~tira~diyorlar 
Pariste ~Ikan Auto gazetesin· 

de okunduguna gore Slav futbol 
kupas1 te,kil edilmittir. Bu kupa
ya Sovyet Rusya, Bulgaristan, 
Yugoslavya, Lehistan, ~ekoalo

vakya ittirik edeceklerdir. 
Auto gazetesine gore verilen 

karar hilafma olarak Slav ku- · 
pas1 ma~larma bu y1l sonbahar
da ba~lanmas1 kabil olamiyacak
br. 

Auto gazetesi, bu ytl Sofyada 
yap1lan Balkan futbol kupas1 rna~· 
larmda cereyan eden hadiseler· 
den sonra Yugoslavlarm yapdan 
te~.ebbiislere ragmen arbk Balkan 
lcupast mac;larma i,tirak etmemek 
kararmda bulunduklanm ilave 
ediyor. 

Eger Yugosla vlar Balkan ku
pa.st ma~larma i~tirik etmemekte 
1srar ederlerse Balkan lrupas1 
mac;lart suya diitecektir:"' 

yenmelerini dileriz 
Bir hafta evvel F enerbah~ede 

batlayan Balkan olimpiyadt mU... 
aabakalarl oburgiin bitiyor. ~im
diye kadar yap1lan miisabakalar· 
(Ia ald•gumz puvanlar birind ge 
leD Yunanhlarmkinden 49, Yugos 
lavlarmmkinden 38, Rumenlerin
idnden de 19 aayt noksand1r. Ru
menlerle aram1zda mevcud 19 pu· 
~anhk farkr, doldurarak ve Ru- . 
inenleri ge~erek ii~iinciiliigii ka- · 
zanmamtz iptimali ~ok zaflfbr. 

F akat pazar giinii, yap1lacak 
mil.sabakalarda miimkiin mertebe 
fazla puvan kazanmaga ~ahtarak 
Rumenlerle aramt:zda mevcud olan 
handikapl azaltmam1z miimkiin
aiir. Pazar giinii, 110 maniah 400, 
1500, 10,000 metre diiz t00X4 ko
fU yaritlarile, giille ve ~eki~ alma, 
ti~ adtm ve sutkla yiiksek atlama 
miisabakalarJ yapllacakllr. 

Atletlerimiz, inkisara ugram1ya• 
rak var kuvvetlerile ~ahttrlarsa, 

muhakkak 4Xl00 bayrak yartfiD• 
ila ii~ adtm atlamada, 400 metre 
(Jiiz ko~uda ve aglebi ihtimal giil
le, ~eki~ atmalarda iyi derece ala· 
bilirler. Atletlerimizin ilk iki giin· 
deki taliaizliklerini son giinde te· 
lafi edeceklerini umar1z. 

Miisabakalara pazar giinii tam 
14,5 da ba,Ianacak ve 5,45 de bi
tirilecektir. 

Diinya koeucusu Ladumeg 
Diinya muka vemet kot-ucusu 

Ladumeg Moskovada Dinamo sta· 
dmda 2,000 metreyi 5,32 saniye
de ve 800 mctreyi 1,56,4 dakika
da kotarak Ruslara galip gelmit
tir. Sovyet ko,ucusu Denizof 800 
metreyi 1,56,4 dakikada ko,mu~tur. 

Diinya futbol §ampiyonasl 
Berlip olimpiyadt organizotO

rii M. Dim bu olimpiyad miina· 
sebetile Berlinde tertip edilecek 
diinya futbol tumuvas1 hakkmda 
beyanatta bulunmu,tur. Bu beya
nata gore ingilizler, Urugvayb· 
lardan bafka Berlin olimpiyadma 
bir futbol tak1m1 gonderecekleri
ni nim resmi bir .surette Alman
lara bildinnis,lerdir. , 

Berlin olimpiyad1 
Amerikah atletlerin i§tiraki 

hal a ~iiphe !idir 
Berlinde 936 ythnda tertip edi

lecek olimpiyad oyunlarma Ame
rikah atletlerin i~itrak mesele
si Alman menabiinden gelen tek
ziplere ragmen hala ~iiphelidir. 

Amerikah atletlerin tereddiidii 
Almanlarm musevi atletlere kar
fl tatbik ettikleri tekayyiid ted
birlerinden ileri gelmektedir. 

Amerika milli atlet tak1mma 
bir ~ok atletler veren Amerika 
iiniversiteleri atletlerinin antrenO
rii Almanlarm tebliglerine rag
men musevi atletleri meselesinin 
halledilmedigini soylemit ve ,un
lar• ilave etmistir: . 

- Eger Almanlar, Berlin olim· 
piyadmda musevi atletlere karf.J 
takip edecelderi hath hareketi 
vuzuh ve sarahatle tayin etmez
lerse Amerikah atletler Berlin 
olimpiyadma ittirak etmiyecek
lerdir. 

Arkada11 
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'fefrlka No. 41 

Kar1s1 
Yazan: Seldmi Kayacan 

lkinci las1m 
Ikisi 

Salih te diitiiniiyordu: 
- Batardim samyordum, hi9 

bir fey yapam&mlflm. 
Mehmed Ali dalginch. KISa bir 

zamanda dostluk, vicdan azab1, 
hicab, ilmid, can 11k1Sl, iimidsizlik, 
korku, istek, igren~lik, atk, ki~, 
oliim, hepaini diitiindii bir hafta. 
da biitiin bir omiir yaf&mlftl. 

«Hayir, diyordu, bir inaanm ne 
derece IZbrab ~ekebilecegini an· 
lamak i~in ya,ayacagtm.• 

Camhklar1 g~tikten sonra attan 
indiler. Kattlafan lavlar tistiinde 
yaya yiirumege batlad1lar. Onlar 
yiiriidiik~e yer ktztllattyordu. Bu 
renk uzun siirmedi, kara, kapkara 
toprak goriindii. Volkamn boguk 
sesi duyuldu .. Hava sogudu. Serin 
bir riizgar esiyordu. 

lki kayahk arasmdan dar bir 
ge~ide girdiler. Koguklarda kar 
vardt. 

Birden hire riizgar dindi. Orta
hk bir etiiv gibi 1smdt. Havada 
kukiirt kokusu vard1. 

Neden sonra Mehmed Ali arka
sma bakh. Biiyiik, genit bir sirk· 
teydiler. Bir yandan goz alabildi
gine deniz gozlerinin oniinde uza· 
myor, yay1hyordu. 

Biraz sagda, bir lav nehri akt· 
yordu. 

Mehmed Ali kenara oturdu: 

- Tepe afag1 kendimi buraya 
atsam ... Ac1 duymadan oliip gi
derdim! ... 

Atef yiiziinii yaktyor, ktzarb
yordu. 

- Her halde yer yiiziinde ~ek
tigim ac1 kadar ac1 duymam ... Hem 

esasen ben oliiyiim ... tlliime, ha
kiki oliimiime bir a dim kaldr ... ~u 
ad1m1 da atabilsem ... 

Ruhumuzda uyuklayan gartp 
hisler vardtr. Bu hisler bir tiirlii 
canlanmaga, kendilerini meyda
na koymaga, uyanmaga cesaret 
edemezler. .. insan ~ok kere bu 
hislerinin varhgmdan tiiphe eder
ler ve belki de vard1r, derler. Bu 
dii,iince bile onlarm varhgma de
lildir ... Ciinkii bu uzun zaman uyuk
layan, uyanmaga, meydana ~Ik

maga cesaret edemeyen hislerin, 
giinun birinde anstztn uyan1p 
meydana c;tkbgi ~ok goriilmii~tiir. 

Mehmed Alide de, uyuklayan 
bir oliim arzusu vardt muhakkak, 
uzun seneler, farkma varmadtgi 
hu hissi, ic;inde uyuklayan bu duy· 
gusu, itte bu f1rsatta kendini goa
teriyordu. 

Dii~iiniiyordu t 

« y er yiiziinde oliimden daha 
tabii, oliim kadar mukaddes ne 
var ki zaten ... lnsanlar yer yiiziine 

olmek i~in dogarlar. Beterin ~aht
mak i~in, kazanmak i~in, yiyip, 
i~ip, eglenmek i~in geldigi fiipheli, 
fakat olmek i~in yarad.ldagl tiiP" 
hesiz . .. Kimi insan nefyi, kimi in
san hiiziinii kabul etmez. Oyle 
ne,eliler goriiliir,ki netelerinin 
farkmda degillerdir ve oyle hii 
ziinlii insanlar vardir,ki hiiziinle
riyle memnundurlar. neteye lanet 
ederler ... Gel gelelim f-U yer yii
ziinde oliimii kabul etmeyen kim 
vard1r? .. » 

Y erinden kalkb, bir miiddet lav· 
lardan uzaklafti, steak cehennem 
gibi sirke girdi, d.olafh. 

Ne yapacagm1 keatiremiyor. 
Neye karar verecegini bilemiyor-

du. Salih onu enditeli gozlerle ta
kip ediyordu. 

Bu halin sonu neye varacakb ?. · 
Ne olacakb?, 
Ne yapacaklard1? 
ltte arkadaflDID bir tiirlii teselli 

bulamadigmt goriiyor, anhyordu. 

Mehmed Ali F atma'ltz yafaya· 
mtyacakh. Sevgisini yenemiyecek
ti. Peki amma, F atma ile birlet· 
mesin~mkan var m1ydi ya? .. Bu 
olacak teymiydi? Kabilmiydi? 

Mehmed Ali sirkten ~Ikm1~, ag1r 
ag1r kratere dogru yiiriiyordu. 

Salihin aklma evvela bir 'ey 
gelmedi, gelmemekle beraber 
kalktt. Arkada~mt, uzaktan taki
be batladJ, 

Mehmed Ali yuriiyordu. Kra 
tere yakla,tyordu. Dumanh saha· 
ya giriyordu. 

Birdenbire ko~.maga batladt. 
Rehber hunu goriince talf.aladl, 

arkasmdan haykumaga ba~lad1. 
Salih ytldurm h1zile kottu. 
Mehmed Ali brmamyor, lavlara 

giriyor. dumanda boguluyordu. 
Oras1 o kadar dumanhyd1,ki Salih 
arkadafiDI goziinden kaybetti. 

Orada bulunan ve bu hali goren 
bir kac; kifi de heyecanla hayku
maga, o tarafa dogru ko,maga 
ha,ladilar. 

Sesler, volkamn ugultularma 
kan,ayordu. 

Nihayet Mehmed Ali derman· 
dan kesildi, gii~ nefes alarak, bo
gulacakmlf gibi olarak yere ~ok· 
tii, diittii, uzand1. 

K1vramyordu. 
Rehberler Salihten evvel yeti,

tiler. Yakaladtlar, zorla siiriikle
mege ha,ladilar. Birisinin eli yan· 
d •. 

Nihayet Mehmed Ali kurtarildt. 
Salihin dizleri. titiriyor, yiiriiye

miyordu. 
Arttk ogrenecegini ogrenmi~, 

emin olmuttu. Demek sarfettigi 
biitiin gayret bun a varm1~b! .. 

Kimsenin inanamiyacagi, insan· 
dan iistiin bir kuvvet topladt. Bu 
korku azmini arthrrnlf, irades~ne 
kuvvet vermi~ti. lsyan kudretini 
saglamlafhrrnifll. Mehmed Ali de
liydi, ona deli muamelesi edecek, 
onu boyunduruga sokacak, ona 
hakim olacak, tam bir dikts.tor 
gibi hareket edecekti. Bundan 
boyle, kendini oldiirmek isteyen 
birine dost, yumu~.ak muamele ya
pllamazdi. if ~1grmdan ~Ikmtfb. 

Yava1 yavat Mehmed Alinin 
yamna sokuldu. Dirseginden ya· 
kaladt, kaldud1, 

Sessiz, tek kelime soylemeden, 
hakt,madan dagdan indiler ... Bu 
da pek kolay olmad1. Mehmed Ali 
hir~mla,Iyordu, ~ocuklaflyordu. 

Uzun adtmlar attyor, htzh yiirii· 
yor, st~rayordu. Y anmda yiiriimek 
pe~ini koyuvermemek, tutmak 
gii~tii ... 

Nihayet atlarma bindiler. 
(Arkas1 var) 

Selumi lzzet I<.ayacan 

TIY A TRO SANA Tl 

Bu kitap t urkqemizde t iyatro 
hakktnda vukuf ve ehliyelle ya ;;tl
mlg otricik eserdi r. Bu kitabl ahp 
okumayan edeoiyat ve tiyat'ro f e
verler oilgi hamulelerinde d~Jldu

rulmaz bir noksan kaldtDzna emin 
olsunlar. -

Her kit&pt:J ua bulunur. 

Fiyetl: 75 kuruttur 
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T.&OLA.BI fJIGKBtBK ahOMI••a 

CENGiZiN OGLU 
/SKENDER FAHREDDIN 

Cengiz, oguiJarana boyle soylerdi : "Harpte llkonce 
dii1mantn en biiyiik kumandantnt ele ge~irmege 

ve ya yaralamaga ~ah§tntz I Bat gidince, 
govdenin degeri kalmaz. , 

Cenglzin bir slzD : " Ba1 gidin· 
II, glrdeain deQeri kalmu I n 

CarataJID, Uygur ilinde uzua 
miiddet tutunmastnm sebebiDi a
rathnrken, ilk once fU nokta gO. 
ze ~arp1yordu: Uygur ilindeki 
yokaullara toprak iilettirmekle ite 
ba,hyan ~·ratay, halkta ilk once 
toprak sevgisi yaratm•tb. 

~agatay, kendisine toprak veri
ien koyliiniin bu topragt bafkasma 
aatbg1m gordiigii zaman, o adama 
agtr cezalar verirdi. 0 koylii bir 
daha ne hiikiunetten, ne de Latka 
bir kirnaeden yard1m goremez, 
yokaulluk i~inde suriiniir, giderdi. 

Caratay, babasmm yamnda ~ok 
-iyi yetitmitti. Degme uluslar ~a
gatayla harbe giri~mezlerdi. 

~agatay harbe batlad•i• zaman, 
Ilk once o memleket hakkmda ma· 
lumat toplarda. 

Cengiz casus tetkilatma ~ok 
'"ehemmiyet verirdi. G~liikle ele 
ge~ecegini anlad•i• kaleleri i~in· 
den fethetmege ~aht•r v muvaffak 
da olurdu. 

<;agatay da bpk1 babas1 gibi, 
ilk once o memleketin i~inde ve 
dttLDda yaftyan muhaliflerini ve 
kendi reislerinden memnun olmt· 
yan adamlart aratbrir, onlart der
hal kendi hizmetine ahr ve onlar 
vasttasile o memleketi kolayhkla 
ele ge~irirdi. 

Mogollar, elde etmek istedikleri 
bir tehre ayni zamanda birka~ yer
den hiicum ederek i~erdeki kuv
vetleri bu suretle dagttmaga mec· 
bur ederlerdi. Bu sarada kii~iik bo· 
liiklere ayrdan Moiol askerleri o 
civardaki biitiin koyleri basar, 
ahalisini esir alarak kendi hizme· 
tinde kullantrdt. 

Ordu bir vilayeti yagma eder· 
ken, kalelerinde gozciiler btraktr, 
etraf1 bunlarla tarasaud ettirirdi. 

Mogol kuvvetleri, girdikleri yer· 
de hi~ bir zaman baskma ugra· 
mazlardt. Daima ihityath ve uya
n•k bulunurlar, diitmanm ne ta· 
raftan gelecegini onceden ketfe
derlerdi. 

Cengiz ogullarma olmeden once 
-,unlarl soylemitti: 

c- Bir kaleyi ele ge~irmekte 
gii~liik ~ekerseniz, o tehrin en 
methur Bahadirlerini doiiite da
vet ediniz. Bir yerde diismanla 
harbe tututtuiunuz zam~n, ilk 
cmce diitmantn en biiyiik lc:uman
danlnt ele r~irmege veya h~ ol
mazsa yaralamaga ~ahtmtz. Bat 
ridince, govdenin ehemmiyeti 
kalmaz!.» 

. Caratay da bpk1 babast gibi 
davrantrdt. Cagataym harpte bir 
huau1iyeti daha vardt: Cok kuv
vetli kaleler oniinde telefat ver
mege batladtgt zaman, bir gece 
anllZtn ordu1unu gerilere !rekerdi. 
Kale i~inde mahsur kalan diit
man, Mogol ordusunun muhasara
Y• kaldtrarak ge~ip gittigini samr
dt. Boylece bir ka~ gun gozden 
uzakla~tr, sonra birden, etyastnt 
ve agtrhgtnl ~ekildiii yerde bua
karak, tekrar kaleye hiicum eder 
ve diitmant gafil avhyarak kolay
hkla i~eriye girerdi. ~agataym bu 
hilesini Avrupahlar bile taklide 
kalk•tarak, bir~ok yerlerde (Moiol 

uaulii k&!fltlar) rostermitler, bir 
miiddet 1onra tekrar muhuaraya 
batlam•tlar ve harbi kazanmttlar
dt. 

Cengizin, bir tehri auya basbr
ma plim da !fok miihimdi. Caga
tay, babastntn hayahnda, bir giin 
bet bin kitilik bir ordu ile (Song)
larm iizerine yiiriimiittii. ($an
Ton) tehrinin kenarmda biiyiik 
bir trmak re~iyordu. Cengiz, teh· 
re kolayhkla giremiyecegini aula
ymca, etraftaki yirmi binden faz
la Song koyliiliinii tophyarak, 
tehrin etrafmt 1rmakla ~evirtmit 
ve tehri su basarak, yerliler hirer 
hirer boiulmaga batlamtfh. 

~agatay sulak yerlerde bu ted
Lire bat vurmaktan ~ekinmezdi. 
Zaten, diitman, etrafmda bir lr
mak varsa, ~agataym karttstnda 
fazla urar goatermiyerek, tehrin 
kaptlartnt •!rmaga ve teslim olma
ga mecbur olurdu. 

Mogollarm ~evirme hareketleri 
de pek methurdu. Romahlar: 

- Eger Mogollarla harp etmit 
olsayd1k, bizi her zaman ve her 
yammtzdan ~evirirlerdi. 

Derlerdi. ~iinkii Roma ordusu 
toplu bir halde ilerilemeyi ve da
gmtk bulunmamayt -kendi itikat
larmca- bir muvaffak1yet ba~lan
gtci sayarlardt. Mogollar ise, harp
te boyle toplu kuvvetler ele ge~ir
mek i~in can atarlardt. Derhal kt· 
talara ayr1larak ~evirme hareke
tine batlarlar, diitmantn toplu 
kuvvetini bir hamlede yararak 
peritan ederlerdi. .... ,. 
~agataym o giinlerde birdenbi

re hastaJamp olen ~inli muhaflZl• 
m yerliler sevmezlerdi. ~agatay 
yeni bir muhaftz artyordu. Uygur 
beyleri, Cagataya: 

- Yanmtza bir Mogol rnuhaf1z 
ahntz. Y abanctlar olmaya ki, si
ze bir fenahk yapsmlar! ... 

Diyerek Cagataym cantnt ken
di canlart gibi korumak istemitler
di. 

Bu ogiid pek de bot ve manastz 
say1lamazdt. $ehirde yerleten ~in
liler arasmda ~ok methur sihirbaz
lar vardt. Eger Cagataym muha£1• 

zt gene eskisi gibi bir Cinli olur
sa, giiniin birinde bu adamt elde 
etmek o kadar gii~ bir if olmlya
caktt. Uygur ilindeki tutsak c;in
liler tehrin imarma ~ahtttklar1 
i~in, son zamanda <;agatay tara
fmdan tutsakhktan azad edilmit
lerdi. Bu yiizden tehre gelen ya
banctlarla daha stkt konutabili
yorlardJ. 

Uygur ilinde bir ~inliyi para ile 
•abn almak veya kandtrmak en 
kolay bir itti. 

f;agatay bir tiirlii kendisine aa
dakat gosterecek bir muhaftz bu
lamtyordu. 

0 giinlerde sokakta dolatan ge
nit omuzlu, iri boylu bir yigit, her
kesin goziine ~arptyordu. 

Bir giin, Cagatay da, bu yigiti 
aokakta kollartnt salhyarak gider
ken gordii .• bah~esine ~agtrdt. 

- Sen nerd en geldin? Hangi 
kabiledensin? Adm nedir?. 

Diye aordu. 
(Arkast var) 

AK~AM 

Radyo 
27 Eyliil Cuma 

lat..bul: 18,30 dans musik.isi (plik) 
18,50 hafif musiki, 19,45 Ege caz. 
20,15 konferans, 20,30 atiidyo orkes
trast, 21 Tadyo caz ve tango orkestra· 
Ian, 21.35 aon naberler 21 50 S iterao
lo, ~rayber, Viy.ana ha.vala.n, 22 plak 
ne~riyats. 

. BiilcreJ, I 3, I 5 Plak v.e duyum servi
as, 18 Radyo orkestrast 19 I 5 Konser 
20 ' • • .30 Vjyana role: Bellinin c Die Puri-
t.aner:t operast, 23 Konser. 

Y&l'fOv•, I 8,20 Piyano- keman kon
se.n, l 8,50 Spor, 19 ~en yaysm, Aktii
altte, reklamlar 20,25 V.iyanadan role, 
Bellini'~in cDie Puritanen operast, 23. 
J.~ .Haflf miizik, plaklar, 23,45 Dans mu
zsgs. 

Beland, 18, 15 Plak, 20.30 Ulusal 
yaysm, 21 Zagrebden role, 23.20 Plak. 

Budape,te. 18 Qgan miizigi, 18,35 
Spor, 18,50 Plik, 20,20 Piyano He pr
ktlar, 21 Tiyatro, 23 10 Londradan 
role, 24 (,;igan muzigi : 

Prq, 18,45 Plak _ Sozler • Plak, 
19.20 ~l~anca program, 20,10 Plak. 
20,40 Bsr htmaye bayramt reviisii, 21,30 
Tunadan bir fehir 22 40 Kuartet lconser 
23,30 Plik. ' ' ' 

Berlin, 20 MozartJn eserlerinden kon
aer, 20,30 Ekonomik yay1m 20 40 Ak
tiialite, Duyumlar, 21, I 5 Ulusai yayun, 
cOer Prinz von Hamburg:t adh opera, 
22,30 Halk ~arkslan, 23 30 Sozler 24 
Cece miizigi. ' 

· 28 Eyliil Cumartesi 
Istanbul, 18,30 Dans musikisi ve ha

fif ~usiki, 19,30 <:;ocuk saati, Mesud 
Cemsl, 20 Porfesor Liko Amar, keman 
aolo, 20.30 Rady0 caz ve tango or
kestr.alan, bayan Bedriye Tiizin, Turk· 
9C sozlii eserler. 21,35 Son haberler-Bor
aalar, 21 ,5 0 Bayan Babikyan San 22 I 0 
Pli.k nefriyah. ' · ' ' 

Biikl'ef, 13,05 Radyo orke.strast, 13.52 
Konser, 14,30 Konserin si.iregi, 18 Sue! 
konser, 19, 15 Siiel konserin aiiregi, 20, 
20 Sarkslar, 2 I Sozler, 2 I ,15 Radyo sa
lon orkestrass, 22,30 Spor. duyumlar, 
22,45 Konscrin si.iregi. 

Var,ova, 17.15 Gitar mi.izigi • sozler, 
J 7,45 Kadm korosu - sozler, 19.45 Plak. 
20 Sozler, 2 I Hafif miizik 22 Yabanct 
dillerdeki vaatnda~lnra yaytm, 22,30 
Mizah, 23 Orkestra konseri, 23,05 Dans 
miizigi. 

Belgrad, 20 Pliik , 20.30 Ulusal ya
~·Jm, 2 1 Kanlluk mi.izikli hafta sonu y.a
yamt, 22.30 Orkestralt balk tarktlan, 
23,20 Radyo orkestrass, 24 Dans mii· 
zigi. 

Budape,te, 18,25 G itar diio 21. 
3 30 iincii opera jiibilesi dolayssiie gala 
konseri. 

Prag, 19 Almanca konserli progra m, 
21,50 Yabancslar i~in ~arktlar 22 30 
O & estra konseri, 23,30 Plak: 23:45 
Konser. 

Berlin, 20,15 Kiic;iik piyano • keman 
konseri, 21. I 0 Hamburgdan role, 22.15 
Kan~sk yaysm, 23,30 Ku~iik radyo or
kestrass. 

1, bulmak l~ln 
Uzun uzun dii~iinecek yerde 

gazetesine 

bir KO<;OK ILAN koydurunuz! 

AKSAM 
Abone Ucratleri 

SE.NELlK 
6 AYLIK 
3 AYLIK 
I AYUK 

f'lr.... .C7Ubt -
. 1400 k\lnlf 2700 kUI'Uf 

750 • 1450 • 
400 • 800 • 
150 • 

Posta ittihadma dahil olmayan 
ecnebi memleketler: Seneliii 

3600, alh ayltgt 1900, ii~ 
aylsgt 1 000 kuru~tur. 

Adres tebdili i~in yirmi bet 
kuru~luk pul gondermck lazsmdar. 

Cemazlyelii.lur 28 - HlZlr g!lnQ Hl> 
S lm•k Con., Olfe lldadi Aqam Yet11 
l.. 10,13 11,53 6,05 9,28 12 1,31 

C,l:S S,S2 12,05 15,27 18,00 19,32 

Sahife I 

a r Her alqam ~ 
bir hikiye 1 Hokkabaz 

" . 0 aktam Franstz tiyatrosuna 
biiziik bir hiicum vardt. Avrupa
mn bilmem hangi memleketinden 
gelmit- methur bir hokkabaz oyle 

oyunlar yaptyordu ki ,imdiye ka
dar tehrimizi ziyaret etmit met 
bur hokkabazlan gormiit ve hika
yelerini dinlemi~ olanl~r bile bun
larm fevkaladelikleri karfiSlnda 
hayran kahyorlard1. 

F eriha esasen oyunu, tiyatroyu 
~ok severdi. Onun i~in, boyle me· 
rakh teyler seyretmek f1raat1 ge
~ince hi~ bir ceceyi ka~trmak ia

temiyordu. Kocast da tiyatro sev
mekte kendisinden af.ai• kalma
dti• i~in methur hokkabazt her 
gece seyre kotuyorlanit. 

Hem yalmz hokkabaz yoktu. 
Parisin kii~iik «Boite» lerindeki 

biitiin artistlerin, ainema ytldlz· 
lanntn taklidini yapan bir gen!f 
0 kadar tuhaf tarktlar soyliiyor 

ve artistleri taklidde o kadar mu
vaffak oluyordu ki kahkahadan 
ktnlmamak kabil degildi. 

F erihalann kahkahalart da ba
zan koca tiyatroyu ~mlatacak de 
recede canh oluyordu. Hele ainir

leri tutacak olursa bir kere giil
mege batlaymca kendisini durdur
makta ~ok zahmet ~ekilebilirdi. 

Kocau o zaman F erihayt kolun· 
dan yakalar, a man F erihactgtm, 

kendine gel! diye yalvarmaktan 
batka yapacak bir fey bulamazd1. 

ltte gene boyle F erihanm giil
mesi tuttuiu bir gece, Uhami ilk 

defa olarak Ferihaya pek dikkatli 
dikkatli bakmtf.h. Ferihaya dik
katli bakan erkekler ~oktu. Fakat 

hi~ birinde llhaminin o dalgah 
aiyah sa~Jan, o ruha itleyen steak 

ve ok,ar bakt~lan, o tun~ heykel 
gibi endamt yoktu. 

'1-¥¥ 

Saat dokuza bet kala F eriha 
ile kocast tiyatrodan i~eri giriyor
du. llhamiyi gardropta buldular. 

- Vay, bonsuvar, azizim. 
- Bonsuvar. 

llhami F erihamn karttsmda 
egildi, kocasmm elini stkh. Feriha 
soruyordu: 

- Bugiin mii geldiniz, Viyana
dan? 

- Hay1r hammefendi, diin. 

- Bize bir telefon bile etmedi-
niz. 

- ~ok miiteessifim... "Fakat 
biraz fiyevrim vard1. .. 

F eriha biiyiik bir tathhkla de
likanhya baktyordu. Bu aiyah ve 
dalgah sa~lart ellerile oktadtgl 

zamanlar: Biiyiik bir rate i!finde 
kahrdt. $imdi beklemedigi bir da
kikada sevgilisini karpstnda gO

riince beraber ge~en mesud daki
kalarm canlanan hattralan Olpl 

adeta sarho, edivermif,ti. 

Feriha, kocast, llhami, on stra
lardaki koltuklanna oturmutlardJ. 

· Fakat birdenbire Ferihantn koca
llDID hali deiitmitti. Ciinkii llha· 
minin kartsma bir feY uzatbgmt 

kati 1urette gormiif.tii. F eriha, 
gayet maaum bir tavurla, ~anta

SIDI a~mtt, bir minimini tente men· 
dil !ftkarmtt, tlhaminin verdigi bu 

teYi bunun i~ine koyarak tekrar 
~antasma sokmuttu. Bu verilen 
teyin kii~iik bir kagtd oldugunu 
Ferihamn kocast pek ala farket 
mitti. 

Arttk tiiphe yoktu. Kartsile 11-
hami araatnda gizli bir miinase
bet vardt. Art•k Jrrn:a ir::n oyua-

• •e: zsu:ea n a no 

dan zevk almak imkam kalma· 
mlth. Onun zihni yam ba,mda 
re!ren hiyanet macerasile metgd 
dii. Kulaklar1 ugulduyor, nerde ol
dugunu unutuyor, en biiyiik bir 
1zhrap duyuyordu. Bir arahk avr..:z: 
avaz hayklfiyorum zannetti. Et
rafma t•tkm tatkm bakmd1. Ha
yu, boyle bir fey yapmamlfh. 

Sahnede met.hur hokkabaz al
kttlar i~inde, marifetlerine batla

' m!fh. Halka hitap ediyordu. 

cBenim ne yapmam1 isterseniz 
bir ki.gtd par~ast iizerine yaztmz 

ben buradan onun ne oldugunu 
ketfedecegim ve istediginiz teyi 
yapacagtm.» 

F eriha ellerini ~trptyor, her za
manki gibi pek keyif duruyordu. 
Ilk tecriibeler halkt pek alakadar 
etti. Biriai kag1da toyle yazmtfb: 

cDordiincii atradaki kachnm f.&P'" 
kasmdan ignesini ahntz, birinci 
atradaki kurtuni esvaph erkegia 
cebin koyunuz» 

Hokkabaz uzaktan bir kag1d 
iizerine yaz1lan bu arzuyu harfi 
harfine icra ediyordu. 

Bir arabk, F erihamn dirsegile 
llhamiye dokunduiunu koca11 
farkeder gibi oldu. l~indeki azap 

birdenbire tekrar tututtu. $imdi 
Ferihantn kahkahalart, i.ttktnlft 
1ozleri fena halde sinirine dokun
nuyordu. Kendisini zaptedemiye
cek bir hale gelmitti. Eve gittikleri 

zaman F erihaya neler soyliyece
jini zihninde tasarhyordu. Fakat 
daha evvel bir intikam almak isti
yordu: 

- Hokkabaza aoylerim, dedi. 
lkisini de kollarmdan tuttu, sah
neye ~1karam, o zaman halka hay
kJrtrtm. Bunlar biribirlerini sevi
yorlar! diye bag1nnm. Ben de fir
Jar tiyatrodan ~tkanm! 

$imdi hok.kabaz sahnede rica 
ediyordu: 

Haydi efendiler, siktlmaymtz ... 
Ne isterseniz yaztmz.. . Hepsini 
ketfederim ben! 

F eriha kocasmm da kii~iik bir 
kag1da bir teyler yazdtgm• gor• 
diigu zaman: 

- Vay, sen de mi? diye giil 
dii. Yaztlan teyi gormek istedi. 
0 gostermiyordu: 

- Okuma, daha iyi diyordu. 
llhamide bir aksiseda gibi tekraJ 

ediyordu: 
- Daha iyi, daha iyi ... 

• Hokkabaz, elini aloma gotiirdii. 
lzhar edilen arzuyu ket-fetmek 
i~in kendini zorlar gibi katlarmi 
~lb. Gozlerini kaptyarak diitiin· 
dii. Sonra, elleri ileriye uzanmtt, 
yiiriidii, sahnenin kii~iik merdive
ninden indi. Feriha ile kocasma 
dogru yak lath. F erihamn ~anta· 

ama elini uzatmca gen~ kadm tit· 
redi. Tereddiid etti. Cantay1 sak
lamak iatedi. Fakat hokkabaz ~an• 
tay1 almtf, a~m•t ve i~inden bir 
kigtd ~tkamufb. 

F eriha sapsar1 kesilmit-ti. Bayte 
lacak hale gelmitti. Hokkabaz bu 
kagtdt aldtktan aonra llhaminin 
cebin soktu. 

Sonra halka dondii: 
- Bitti, dedi. $imdi beyefendi 

yazdJgtnt okusun. 

Koca yiiksek seale okudu: 

«Sagimda oturan hammm ~an
tasmdan bu mektubu ahp hammut 
ugmda oturan beye veriniz» 

Seyircilerden biiyiik bir alklf 
koptu .. 

Hikayeci 



Sahife 10 -Devlet Demiryollart ve Limanlan lgletme Umum idaresl ilanlanl 
Ilk eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli 8856 lira olup 

mikdar lar1 Biag1da yazala olan yatak etyasl 7.10.35 pazartesi giinti 
saat 15,30 da kapab zarf usulU ile Ankarada idare binasanda satm 
ahnacakbr. Bu i~e girmek isteyenlerin 664,20 lirahk muvakkat 
teminat vermeleri ve kanunun tayin ettigi vesikalar ve i~e girmege 
manii kanuni bulunmadagana dair beyanname ve tekliflerile ayni 
gUn saat 14,30 a kadar komisyon reisligfne vermeleri lazamdlr. 

Bu i'e ait §Brtnameler Haydarpa~ada tesellnm ve sevk mUdlir· 
IOgOnde ve Ankarada malzeme dairesinde paras•z olarak dagtbl· 
maktad1r. 

200 tane pamuk ~ilte, 30 tane seyyar karyola tiltesi, 1600 tane 
yatak ve yorgan ~ar~afi, 200 tane kU~nk 1000 tane bnynk yasbk 
yOzii, 50 tane kU~iik 300 tane bUyiik bat yasbga, 200 tane cibin· 
lik. (5770~ 

* Muhammen bedeli 19250 lira olan 425 ton ham dokiim piki 23 
Birinci Te,rin 1935 ~ar,amba giinii saat 15,30 da Ankarada ldare 
binasmda kapah zarf usulii ile satm ahnacakt1r. 

Bu i~e girmek isteyenlerin 1443,75 lirahk muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettigi vesikalart, kanunun 4 iincii maddesi muci
bince if,e girmege kanuni manileri bulunmad1gma dair beyanname ve 
tekliflerini ayni giin saat 14,30 a kadar Komisyon Reisligine verme
leri lazundtr. 

~artnameler para.stz olarak Ankarada Malzeme dairesinden ve Hay• 
darpa,ada Teselliim ve Sevk miidiirliigunden dagtblmaktadtr, (5806) 

* Muhammen bedeli 18829,80 lira olan 627,660 m3 ~am dilme ve 
tahta 8 birinci te,rin 1935 aah giinii .saat 15,30 da kapah zarf usulil 
ile Ankarada ldare binasmda satin ahnacakbr. 

Bu i~e girmek isteyenlerin 1412,23 lirahk muvakkat ile kanu
nun tayin ettigi vesikalan, kanunun 4 iincii maddesi mucibince ite 
ginneye kanuni manileri bulunmadtgma dair beyanname ve teklif
lerini ayni giin saat 14,30 a kadar Komisyon Reisligine vermeleri Ia· 
z1mdtr. 

$artnameler parasaz olarak Ankarada Malzeme dairesinden ve 
Haydarpa,ada Teselliim ve sek Miidiirliigunden dagd•lmaktadtr. 

(5814)' . ' J 

* Muha mmen bed eli 44973 lira olan lokomotif, tender ve vagoa 
bandajlar1 5 ikinci te1rin 935 salt giinO saat 15,30 da kapala zarf 
usulile Ankarada idare binasmda sabn almacakllr. 

Bu i~e girmek isteyeolerin 3373 lirahk muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettigi vesikalart, kanunun 4 neD maddesl mucibince 
i~e girmege kanuoi manileri bulunmadtkJna dair beyanname ve 
tekliflerini ayni gUn saat 14,30 a kadar komisyon reisltglne ver
meleri liz1mdtr. 

Bu i§e ait ,artnameler 220 kurut mukabilinde Ankara ve Hay• 
darpa§a veznelerinde satdmaktad1r. (5579) ... 

Adapazar istasyon onfi peronunun 1102,75 metre murabba1 karo
laji ve istasyon arkasmdaki 1286,22 metre marabbaa sahaya parke 
do~enmesi ve 100 metre tulde peron bordfirD lntasile rampa Oze
rinde 500 metre mik'aba tesviyei tUrabiye ve rampa nzerlnde 
1748,25 metre murabba1 parke dotemesl 18635 lira S1 kurut ketlf 
bcdelile 2/10/35 <;ar~amba gllnD sad 10 da Haydarpata Devlet 
Demiryollan 1 inci i,letme miifetti§ligl komlsyonunc:a kapah zarl 
usulile ve ~artnameleriodo bazt tadilit lcrasile yeniden ekslltmeJ• 
konmu~tur. 

Eksiltmeye girmek istiyenler 1397 lira 63 kurutluk muvakkat 
teminat vermeleri ve kanunun tayin ettltl vealkalarla ve kanunua 
4 uocu maddesi mucibince eksiltmeye Kfrmeye manll kanunt bulun• 
madagma clair beyanname ve tekliflerinl aym iDD aaat 10 a kadar 
komisyon reisligine vermeleri lAztmdar. 

Bu i~e ait eksiltme tartnamesi fennt tartnamo ve mukavele lie 
mufredath ke~if Haydarpa~ada 1 incl itletme Yol bat mnfettfr 
liginden, Ankarada Yol mildOrlntnndeu para••• olarak verilecek• 
tir. (5392) 

'k 
lzmit istasyon onu peronunun 1008,57 metre mlkabl karolajl ve 

istasyon arkasmdaki 2722 metre murabba1 sahaya parke dlStenmell 
ve 100 metre tulde bordor tatlarmiD tanzlml 16364 lira 75 kuru1 
ke~if bedelile 2/10/35 ~ar~amba gUnO saat 10 da Haydarpatada 
Devlet Demiryollan 1 inci i~letme mlifettitligl komlayonunca kapah 
urf usulile ve ~artnamelerinde baza tadilAt icraaile yenlden eksilt• 
meye l<onmu§tur. 

Eksiltmeye girmek lsteyenler 1227 lira 35 kurutluk muvakkat 
teminat vermeleri ve kanunun tayin ettlji •esikalarla kanunua 
4 tincii maddesi mucibince bu ite girmeye manU kanunt bulunma• 
d1gma dair beyanname tekliflerini ayna Kiln saat 10 Da kadar ko-
misyon reisligine vermeleri lAzamd1r. Ba it• aid eluiltme tarbaa• 
mesi fenni §artname mukavele lie mfifredath ketlf Haydarpatada 
1 ioci ifletme yol bat mnfetti,Uginden Aokarada yol mDdOriOj'Qn• 
den parasaz olarak verilecektir. (5391) 

* Muhammen bedeli ile miktar ve vas1flara &flgada yaZlh blr gurup 
mabeme i~in yapalan a~tk eksiltmede alanan son teklif haddl IAya· 
kmda bulunmad•gandan 2 incl a~1k eksiltmesl 30/9/35 g6nD 1aat 
10 da Haydarpa~ada iar binasa dahilindekl 1 loci itletme komia• 
yonunda yap1lacakbr. 

Bu i~e girmek isteyenlerin 70 lira 80 kurutluk muvakkat teminat 
vermeleri ve kanunun tayin ettigi vesikalarla eksiltme gUnD aaatl• 
ne kadar komisyona miiracaatlart Jizrmdtr. Bu i1e ait tartnameler 
komisyonda parasaz o1arak dagthlmaktadir. 

1 - 870 Kg. yanm yuvarlak ba~h demir per~in ~ivisi, 30 Kg. 
yuvarlak ba~h tarnakh ctvata, 50 Kg. dOz freze ba,b brnakb cava• 
La, 1555 Kg. alta ko~e ba~h c1vata, 65 Kg. alb kote ditll somuu, 
295 Kg. demir rodela, 15 Kg. g-alvanize rondela, 120 Ki. 6 k8to 

AK$AM 

Kapah Zarf usulile Eksiltme 

Naf1a Bakanbg1ndan: 
1 - Eksiltmeye konulan io¥ "Bolu Viliyetinde Gerede-Kullcahamam 

yolunda Ulu su iizerinde Betonarme Afatlar kopriisiidiir. 
lntaatm ke§if bedeli 22000 lirad1r. 
2 - Bu i~e aid §Brtnameler ve evrak §unlard1r. 
A - Eksiltme §artnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafta i,leri oeraiti umumiyesi, 
D - Tesviyei turabiye, ~ose ve kAgir in§aata dair fenni ~artname, 
E - Betonarme BllyUk koprUler hakk10da fenni ljartname, 
F - Ketif hUlasa cetveli, 

G - Proje. 
1steyenler bu fartnamelerl ve evrakt 110 kurut bedel mukabilinde 

Nafta vekaleti ~oseler Reisligioden alabilirler. 
3 - Eksiltme 9/10/935 tarlhinde <;ar~anba giinU saat 16 da 

Ankarada Nafta Vekiletinde ~oseler Reisligi Dairesinde yapalacakbr. 
4 - Eksiltme kapalt zarf usulile yap1lacakbr. 
5 - Ekailtmeye glrebilmek i~in isteklilerin 1650 lira muvakkat 

teminat vermesi, bundan ba,ka a~ag1daki vesikalar1 haiz olmas1 
liztmdtr. 

1 - Ticaret odasma kayllh bulunduguna dair vesika. 
2 - lsteklilerin yapma, olduklara ijlere aid vesikalara lhaleden 

en az n~ gtln evvel g8stererek Nafaa VekAletindeo alacaklan eh· 
liyet vesika••· 

6 - Teklif mektuplar1 yukar1da ti~Oncil maddede yazala saatten 
bir saat evveline kadar ~oseler Reisligi dairesine getirilerek eksilt~e 
komisyonu ReisJigine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta de 
gonderilecek mektuplaran nihayet tl~fincn maddede yaz1h saate 
kadar gelmit olma11 ve d11 zarf1n mnhnr mumu ile iyice kapahl· 
m1~ olmas1 IAzamdJr. 

Postada olacak 1ecikmeler kabul edilmez. "2702, "5827, 

Posta T. T. Istanbul Telefon 
Direktorl iigiinden: 

Direktorliik ve ~uabah binalart i~in 250 • 350 ton yerli Marin 
Lave komiirii ile 35 ton Kadtkoy veya Y edikule Gazhaneleri lstih
salittndan kok komiirii kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuttur. 

t,bu iki komiir ayn ayrt da ihale edilebilecektir. 
Marin Lave komiiriiniin heber tonunun muhammen bedeli 15 

liradtr. 
Kok komiiriiniin beher tonunun muhammen bedeli 16 liradu. 
Muvakkat teminat 435,75 lira olacakbr. 
lsteklilerin tartnameyi gormek veya almak i~in her giin ve 

eksilbneye girmek i~in de 27/9/935 cuma giinii saat 15 de kanunun 
tarifah dairesinde haztrlanmlf teklifnamelerini Tahtakalede Direktorliik 
binasmda toplanan Mubayaa Komisyonu Riyasetine tevdi eylemek 
iizere miiracaaltari ilin olunur. (5606) 

Tapu ve Kadastro Umum Miidiir
liigiinden : 

Umum mDdfirlUk mOcellithanesl l~in az kullamlmat bir aded 
otomatik son sistem tel diki1 makinesi a~1k eksiltme ile sabn 
ahnacakbr. Satmak latiyenler depozlto paras1 ile 3/10/935 Per~embe 
JftnO 1aat OD d8rtte fstanbu) tapu mUdfirlfigfi sabnalma komisyo• 
ouna gelainler. (5615) 

Bayindirltk fen okulu direktorliigiinden 
Okulumuza kaJit olanlardan Yirml Bir yafandan bOyUk olanlarla 

ieldiklerl okulda Rlyaziyeden Orta derecede Not almJf olanlar 
BakanbiJn IOD Buyragu nzerlne girl, IID&flarma kabul edilmiyec
eklerdlr. Bu glbilerin blr an evvel mDracaat edilp evraklanm geri 
almalara IIAn olunur. (5967) 

Satiiik Giilyag1 
Turkiye Ziraat Bankastndan: 

Bir borca teminat olarak Bankam11;a verilmit olan 1 kilo 932 
rram sakletlndeki GOiyaga 30/9/935 Pazartesi glinO saat 15 de 1697 
numarah Bankamaz kanununun hUkUmleri alhnda ~ubemizde artbrma 
auretile satalacaktu. Teminat ak~esi maktuan 20 lira. "5834, 

Tahlisiye umum miidiirliigiinden: 
Anadolu Ye Rumeli tahlisiye maotakalariDda mevcud roket bey· 

girlerl i~ln a~ak ekailtme usulile 28650 kilo arpa sattn ahnacakttr. 
MuhammeD bedeli 1110 lira 20 kuru1 ve muvakkat teminat mik· 
dan 83 lira 30 kuru1tur. lhalesi 10/10/935 pertembe gOon 
on betde Galatada f;lniU nhbm hananda Tahlisiye umum mUdiir
lDtOnde aabnalma komlsyouunda yapdacaktar. lateklilerln ekailtme 
batlayzucaya kadar teminatlann1 idare veznesine yabrma~ olmalarl 
lhlmd1r. ~artname .1HzO ge~en komlsyondan verilmektedir. (5807) 

u.......-mUUIIIJJIUIIIIIUUIIIIIIIIIIIUI__.,U.WIJUUIPI ............ JWIIIUIUJIIIUJIIIIJIUUIIImUJUJIIJIJJIDilliJIIIIIIIIIIUUJIJIIIIIII-

bqh demir madon vidau 4 Kr. 4 k6te bath avata, 15 Kg. dllz 
freze batb demlr ata~ vida11 276 Ki• JUpilya : MuhammeD bedeU 
943 lira 98 kuruttur. (5900) 

~ 
Muhammon bedell 23.100 lira olaa cebire, aelet ve tominman 

takozu 6 lkincl tetrin 1935 ~ar1amba gnnn nat 15,30 da papah 
zarf uauln lie Ankarada ldare blna~lnda satin ahnacakbr. Bu it• 
1lrmek iateyenlerln 1732,50 llrahk muvakkat teminat ile kanunun 
tayln ettiii vesikalart, kanunuu 4 en maddest mucibince ite girmege 
kanunl manilerl bulunmad•tana dalr beyanname ve tekliflerioi ayoi 
~rUn saat 14,30 a kadar komisyon Reialigine vermeleri laznndtr. 

$artnameler paras11 olarak Ankarada Malzeme Dairesinden ve 
Hudarpaaada Teaelltba ve SeYk Mlld6rlllj'Unden dagiblmaktad1r. 

- - ~~ 

27 Eyliil 1935 

istanbul Harici Askeri 
KJtaab llinlart 

Bir metresine bi~ilen eder 260 
kuru!j olan 30 bin ila 37 bin 
500 metre kaputluk kumav·kapala 
zarfla eksiltmeye konulmu~tur. 
lbalesi 16/10/935 <;artamba saat 
15 dedir. ~artname 488 kuruta 
M.M. V. Satmalma komisyonundan 
alm1r. Hepsine bi~ilen eder 97 
bin 500 liradtr. Eksiltmeye gire
cekler 6125 lirahk ilk foan~ pa• 

·rasa mektup veya makbuzlarile 
birlikte kanuni §ekilde haz1rla· 
daklari teklif mektuplarm1 ihale 
saatinden bir saat evvel Anka· 
ra'da M.M.V. Sabnalma komisyo
nuna vermeleri. (295) (5906) 

* Bir metresine bi~ilen eder 245 
kurut olan 40 Ua 50 bin metre 
kt§hk elbiselik kumat kapah 
zarfla eksiltmeye konulmu§tur. 

lhalesi 14/10/935 pazartesi gO· 
nU saat 15 dedir. ,Sartnamesi 
613 kuru§a M.M. V. Sabnalma 
komisyonundan ahmr. Hepsine 
bi~ilen eder 122 bin 500 liradar. 
Eksiltmeye girecekler 7375 lira· 
lak ilk inao~ paralarile birlik· 
te kanuni §ekilde haztrlad1klan 
teklif mektuplaram ihale saatin• 
den bir saat evvel Ankarada 
M.M. V. Sabnalma komisyonuna 
vermeleri. (296) (5905) 

* Bir taneaine bi~ilen eder 680 
kurut olan IS ila 20 bin tane yiin 
battaniye kapah zarfla eksiltme
ye konulmu,tur. lhalesi 15 Birinci 
Tetrin 935 Sah giinii saat 15 de 
dir. ~artname 680 kuruta M. M. 
V. Sahnalma komisyonundan ah
ntr. Eksiltmeye girecekler 8050 
lirahk Ilk inan~ parasi mektup 
veya makhuzlarile kanunun 2 ve 
3 maddelerinde yaz1h belgelerle 
birlikte hazirladiklan teklif mek
tuplarml ihale saatinden hir saat 
evvel Ankarada M. M. V. Sahn· 
alma komiyonuna vermeleri. 

(304) (5971) 

* Bir kilosuna bi~ilen eder 110 
kurus olan 30000 kilo kundura . 
boyasa kapah zarfla eksiltmeye 
konulmu,tur. lhalesi 14 Birinci 
T e'rin 935 pazartesi giinii sa at 
11 dedir. ~artname 185 kurufa 
M. M. V. Sattnalma komisyonun
dan ahmr. Eksiltmeye girecekler 
2475 lirahk ilk pey paras1 mektu~ 
ve mektuplarile kanunun 2 ve 3 
maddelerinde yaz1h belgelerle bir· 

lilc:te hazuladi1dar1 teklif mektupla· 
rtm ihaleden hir saat evvel Anka
rada M. M. V. Satmalma komia· 
yonuna vermeleri. (305) (5972) 

ADEMI IKTiDAR 
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Baip pulantah yOzUk aramyor 
PJrlantah ve Y akutlu baklava 

teklinde ylizOk zayi olmu§tur. 
Getiren memnun edilir. 

Galatada Danlibsigorta 
Han 34/36 

YENI NE$RIYAT 

HOUVUT 

Holivut bu hafta biiyuk harbin miita• 
reke senelerinde Enver pa~anm Turan 
imparatorlugu macearlarma kan~ra.k 

biitiin <.;1ni dola~an bir muharririn aktl
lara hayre( verici sergii~e ti ile guzel rc· 
aimleri ve en son sinema haberlerini 
yiildii olarak !;lkmtl}hr. 
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27 Eyliil 1935 AK~AM Sahife 11 

il A ~lariRIZI =::.~e. SALiH NECATi den ahn11. Re~eteleriniz bnynk bir FOSFATI•N NECAJI• <;ok kaymeUi blr lebek gtdasadar. Bunuola 
dikkat, dddi bir istikametle hazulantr. besleoeo yavrular tom 'lUI ve kuvvetli, net' eli olur • 

1st. Gayri iibadlller Komlsyonundan: 
D. NQ. Semti n mahalleai Emlak No. ~ai n hiueai 

, --. 
2297 Amavutkoy 

t• ...... 
60 a~k arttuma. ,Yenimahalle E. 7 Y. 35 60 metre arsa 

2747 N'~lkoy OmranJye 

3063 Topkapl Beyaz1d ega 

c;ekmece cad. 13 13780 metre tarla 2250 kapah zarf 

-Kiliae E. 10 Y. 14 39 metre arsa 39 ·~·k arttnma 

3198 , Takkeci Litros cad. E. 13-14-15 J 2000 metre tarla- 600 , , 
y, 6-8-10 ntn yan His 

3223 Oskiidar lcadiye E. 12-12 ~Iii. 
Y. 12-14 

57,50 metre arsa 50 , ) 

3224 Hayul1 E. 14-14 Mu. 186 • 186 , , 
3354 Kumkapa Kiirk~u ba~i Mekteb' E. ve Y. 22 20 metre arsa 30 , , 

E. 23 49,50 metre arsa 50 , ) 

Y. 33-35 

Siileyman nga 
E. Kavak 3417 Beyoglu Kurtulu~ Bi1ecik 'dereai 

Y. Demet 

3787 Knndilli Camctbai'; N' enimahalle E. 67 Y. 43 115 , 70 , , 
E. 36 Y. 40 Bah~eli ahpp baraka 166 , » 

E. ve Y. 7 1 0 metre arsa 50 , , 6142 Egrikapa Avcubey Cukur 
6280 F ener AbdimJbn~ll Balat cad. 

E. 11 harita I 129 , 87 • , 
E. 11 harita 2' 179 • 108 , , 
£. 11 harita 3 179 , 108 , , 

E. 11 harita 4 143 , 86 • , 
E. 11 harita 5 143.50 , 86 , , 
E. 11 harita 6 179 , 179 , , 

E. I J harita 7 187 , 187 • , 
E. II harita 8 149 , 149 , , 

7041 Bostanca <;atal~e,me 
7048 , , 
7050 , » 
7051 , ::t 

7052 , , 
7053 • , 
7054 • ::t 

7057 ::t ::t 

7058 ::t , E. 11 harita 9 143 , 115 • ) 

Yukanda Evsafa yazs1a gayri menkuller on gun miiddetle eati~ ~tkaralma~ttr.lhalesi 9/ 10/ 935 tarihine tesadiif eden 
rsamba unu •mat on <lorttedir. SatJJs munhnsuan a ri mubadil bonosiledir. 

.:.Z:------- lro a 1 ~AN kA./1 

' 

Oksiirenlere: KA TRAN HAKKI EKREM 
Deniz yollan 

I~LETMESt 
Actntelerl: Karakoy • IOprl)afl 

!'tl. 4 2862 - Slrkeci Mnhurdarzade 
Han ,Tel: 2a740 

TRABZON YOLU 
KARADENIZ vapuru 28 

EylUI CUMARTESl gUnU 1aat 
20 de Hopaya kadar. (5929) 

Tuzla i~meleri 
Trenler 15 Te~rinievvele kadar 

i,liyecektir 
Miikemmel bir halde ve motorii yakm
da muayene edilmit a~1hp kapanabilir, 

201 Pengeot ma&ah bir liiks 

KABRIYOLE otomobili 
ecele sattlaktar. FiatJ ~elveri{llidir. 

Beyoglu, Yeni~&Jll 44 numaralt Gala· 
tasaray garajana muracant. 

Nafta Balcanbgtndan: 
Bakanhk lhtiyaca i~in muhammen bedeli 7590 lira olan 230 ton 

kok komOrU Bakanhk binasmda teslim tartile kapab zarf usulile 
eksiltmeye konulmu§tur. 

Eksiltme 3 Birinci Te rio 935 tarihiae rasU1yan Per~embe glinO 
saat 15 te Ankarada Bakanhk Malzeme mUdUrlUgUnde yapalacakhr. 
lsteklilerin tekliflerini Ticaret odas1 vesikas1 ve 569.251 lirahk 
muvakkat teminatlar1 ile birlikte 3 Birinci Te§rin 935 Pertembe 
gUnU saat 14 e kadar Malzeme mUdOrlUgUne tevdi etmeleri Uizamdar. 

1stekliler bu busustaki artnameleri parasaz olarak Ankarada 

Scandinavian Near East Agecny 
Galata Tahir han 3 iineii kat 

Tel: 44991-2-3 
Svenaka Orient Linien Gothenbur1 

Gothenburg, Stokholm, Oslo Du· 
tz.ig, Gdynia Copenhag Abo Reval ve 
butun Balhk limanlar Sark Ye Karade· 
niz hathca limanlan araamda 15 c\inde 
bir az:imet ve avdet i~in muntazam poa
taLar. 

Gdynia - Dantzig • Gotbenbura .a 
Oslodan beklenen vapurlar. 

Vin&alaod vapuru limantmJZda 
Erland vapuru 24 Eyliile doiru 
Forsvik vapuru 30 Eyliile dogru 

Yekanda lstanbuldan Hamburg Roter• 
dam • Kopenhag, Gdynia Gothenberg, 

Otmtz:ig • Stokholm, ve Oslo, limanlan 
i~jn hareket edecek vapurlar. 
Gotland vapuru 23 eyliile dogru 
Vingaland vnpuru limnmmtzda 
Erland vapuru 2 7 eyliile dogru 

Fazla tafsilat i~n Galata' da Tahir han 
3 iindi katt.a k&in acentalsiana muraca· 
at. Tel: 44991-2-3 (13451) 

• 

Sitli EbekaZJ 1okaga 

TURKiYE 
Y att - Giinduz - Ana, Ilk, Orta 

HergOn llayld yap111r. Yabanc1 dll 110~011 ••n•ttardan batlar. 
Orta k1a1m ktzlaradtr. Teleton •s•ao 

NURKALEM 
KUR~UN KALEM FABRiKASI 

Mekteplilerin, Mabendialerla, Ruaamlano, De•alrin 
lhtiyacam temio eden her cia• kalemi yapmaktad1r. 
Her lrutuiyeclde ubhr. Ecnebl mllmeuillerindea 
kat'iyyen D•ttlD •e acaz olao ~etitleri •t•i'Jdad&r. 

.501 No. lu Mektepli kurtun kaleml 
501 No. lu 1, 2 ,3, derece Hrtlikte realm kurtun kaleml 

DAGDELEN 10 muhtelif aertJikte en eyl claa kutun kaleml 
1011 No. lu MaraniOZ kurtun kaleml 

99 , Tq~ kurfUD kaleml 
701 , B •e C, 2 .ertlikte de'fair l~a kopya kurtun kalemi 
702 ,. A • B, C, D, RenkO kopya kalemlerl 
901 • Bir acu ktriDIZI, blr aca mavl kalem 

1312 • 6 reakli kalem 
1323 ,. 12 reakll kalem 

NURKALEM : YOrk yap111 ucuz ve OstOndDr. 
NURKALEM : Her TDrkDn elindekl kalem olmahd1r. 

$irketi Hayriyeden: 
29 EylOl 935 Pazar aabalnadan itlbarea 1onbahar 'fe kat 

tarifeleriafD deY&Dll mllddetlace yaJm1 pazu &llnlerlne mabaus 
olmak Qzere tam tluete tabi aivil yoJculardau avdetli bllet 
alacaklar l~la atideki tarlfe tatblk edilecektir: 

2 aci 
me•kl 
kU'Uf 
15 
20 

15 

1 acl 
me•ki 
kai'Uf 
20 

25 

20 

KGprUdea R. Hl .. n 'fe Vaalk&y llkelelerlne 
•e ba lakelelerdea k6prtlye 
KaprUdea EmifJfiD 'fe Kaadilliden itibarea 
Kavaldara 'fe bu iakelelerden K&prtlye 
Botaz lakeleleriniD biriadea herhanai biriae 
atdecelder f~ln 

Mektep talebeleriDe aid puolar yaJoaz Pazar gOolerl 

her lskele arasanda muteberdir. 

EN OAK K 
EN SA~LAM 
EN HASSAS 
EN UCUZ 
EN ZARIF 
EN TEMlNA TLI 

$u markaya 

Habrda 

Tatunuz. 

s i N G ER 
SoD model erkek kol uatleri relmittir. 

R E K L A M F I A T I 27 L I R A 
Emull "bl 15 .ene temlnathdar. Tqraya bedelltafllbia sranderilir . 

.. ___ SlNGER SAATLARI • lataabal, Emiaaaalil--• 

Tiirk Hava kurumu al1m ve sat1m 
komisyonundan : 

1936 Yalbat• plyaagosu i~a (150) bin el •e (10) bin duvar pli01 
(10) biD reslmll aflt bastanlacakbr. 

Acak ebiltme Ue 30/9/1,35 pazuteli gllaO aaat (15) de mUna• 
kau Ye lhalesl yapalacakbr. fstekli olaalann Piyaago direkUSrlOgU 
Muha1ebealnde tartnamesinl her gGn r6rebilirler. (5909) 

Ankar-a Otobiis ifleri 
DirektorliigiirJden: 

ldaremizce buhr1larak halka aatalacak Otobi.is Hareket cetveli 
ile iicret tarifelerini havi yol rehberine ve tehrin muhtelif yerlerinde 
dikilecek Itlkh bol~re siitiinlanna ve arabalarlD i~ine konmak iizere 
ili.n kabuliine batlanmaflll'. lateklilerin doiruca Direktorliije miira-
caat etmeleri. (2734) (5887) 

Gilmrilk muhafaza genel komutanlrgr 
istanbul sat1nalma komisyonu 

Reisliginden : 
1 - GGmrDk Mahafua T qkillb l~iD bmap ambardan •eril· 

mek Gzere 942 tue kaput dikimiola 30/91935 puarteai giinD aaat 
14 de paurhga yapalacakbr. 

2 - Tuaalaaaa tutara 1413 liradar. 
.5 - $artname •• evaaf komi•yoadadar. Garlllebilir. 
4 - l1tekliler % 7,5 tutala olaa 106 lirabk •ezne makbum •• 

Banka mektuplariyle komii)'OD& aelmeleri. (5966) 

Haydarpa§a Lisesi Direktorliigiinden: 
Okalumuza aamzed yazahp da heanz mektep numaralan •c 

11D1flan belli olmayanlaran ka)'ld itleriai tamamlamak Ozere mektep 
apmua~111 enel •elilerile berabv mOracaatlan. 



Sahife 12 

KIZILAY -
cemiyeti Genel Merkezinden : 

Ktztlay Cemiyetinin Ankaradaki Gaz Maske fabrikasmm pres 
dairesinde ~ahtmak iizere iki ve tamirhanesinde ~ahtmak i~in 
de iki it~i hizmete ahnacakhr. $artlar ataitda yazthdar: 

1 - Tiirk olmak, muvazzaf ukerlik vazifesini yapmts bulun· 
mak, yafi otuzu &fgtn olmamak, sthhati yerinde olmak,' 
2 - Tiirk~e olmyup yazmast, biraz hesap bilmesi ve pres tez

ra ile tamirhane itlerinden anlamasa tarttar. 
3 - Hizmete girmek iatiyenlerin (1) Birinci Tetrin Salt giinii 

aaat on bete kadar iatida ile Ankarada Yenitehirde Ktzalay ge
net merkezine miiracaat etmeleri lizimdar. 

4 - latidaya fU vesikalar ilittirilecektir: Aakerlik vesikast, 
athhat raporu, ~htbit yerlerden aldagt bon aervislerin astllart 
veya suretleri, polisten tasdikli hiianiihal tehadetnamesi ve iki 
vesika fotograft. 

5 - Verilecek iicret hizmete ahnacak itc;inin degerine 
in olunacaktar. 

Muhayyer Hasan $evki 
P U D R A ve Y A G S I Z K R E M I 

Dunyada esmsaJsizdir.. Her yerde aray:mz. 
Paris yazah etiketlere asia aldanmaymaz. 

Acele -8~~;i T ornac1 Aramyor 
.. _ Ferikoy'de Alaminyum matra fabrikasma miiracaat etsinler. _ .. 

Besi Tozu 
Gtrzel ve Giirbiiz c;ocuklar Y eti~tirir 

Sahhatinizi muzar mikroblara kar~a koruyunuz. BESt SOT 
TOZU h~r. ~uri~ muzar m~krobla\-dan iridir. Vitamin ve gtda 
maddclen thbar1le en zcngm m~rkadar. Bcsi Kars Sut Tozu 
fabrikasmda fenni ~artlar dairesinde hazarlanu. 
Eczanelerle buyuk bakkaliyelerde araymaz. 

AK$AM 

l lstanoul levaz;m mirligi 
Saitnalma komisyonu ilanlan 
lhtiyat subay okulu i~in 2000 

~ift yiin !rOrap 30/9/935 pazar· 
tesi giinii saat 15 de Topbanede 
Satmalma komisyonunda a~tk ek
siltme ile ahnacakhr. Tahmin 
bedeli 730 liradtr. Muvakkat te· 
minab 54 lira 75 kuru,tur. ~art

name ve niimunesi komisyonda 
goriilebilir. isteklilerin belli saat· 
te Komisyona gelmeleri. 

(144) (5550) 

* lbtiyat subay okulu i~in 2500 
adet yiin fanila 30/9/935 pa· 
zartesi giinii saat 14,30 da Top
hanede Satmalma Komisyonun· 
da a~tk eksiltme ile ahnacakhr. 
Tahrnin bedeli 3500 liradtr. Uk 
teminah 262 lira 50 kuru~tur. ~art· 
name ve niimunesi Komisyonda 
goriilebilir. lsteklilerin belli saat
te Komiyona gelmeleri. 

(143) (5552) 

* Harbiye okulu i~in 50 ton Pala-
tes 30 ton kuru sogan 30000 adet 
Limon 14/10/935 pazartesi giinii 
saat 15,30 da Tophanede Satmal· 
rna Komisyonunda kapah zarfla 
almacakltr. To.hmin hedeli 5400 
liradar. tlk teminatt 405 liradtr. 
lsteklilcrin kanun mucibince isle· 
nilen vesikalarla beraber tcklifle· 
rini ihale saatinden bir saat evvel 

komisyona vermeleri. (169) (5976) 

* Maltepe Askeri li$esi i~in 758 
ila 850 kaputun kumat• mektep· 
ten verilmek ve malzemesi ve ima· 
liyesi miiteahhidine aid olmak 
iizere a~ak eksiltmesi 14/Birinci 
tc,rin/935 pazarteai giinii saat 
15 de Tophanede Sabnalma ko-

misyonunda yapalacakhr. Tahmin 
bedeli 4250 liradar. tlk teminah 
318 lira 75 kuru~tur. $artname ve 
niimunesi her gun :komisyonda 
goriilebilir. lstekliler kanunda ya
zah vesaikle beraber belli saatte 

komisyona gelmeleri. (168) (5977) 

* Fen Tatbikat okulu i~in 40 adet 
ders dolabt 14/10/935 pazartesi 
giinii saat 14,30 da Topbanede 
Satanalma komisyonunda a~tk ek· 
ailtmesi yaptlacakhr. Tahmin be
deli 500 liradtr. ilk teminab 37 
bu~uk liradtr. lsteklilerin kanun 
mucibince istenilen veaikalarla 
belli saatte komisyona gelmele-
ri. (170) (5978) 

BULDUM 
Hi~ dokiilmiyen 

PUDRAYI 
"Tokalon pudras1, 
rUzgira, yagmura, 
spora veya dansa 
ragmen, hi~ dokiil· 
miyen ve cilde ta· 
rif olunmaz taz~lik 
ve giizellik veren 
pudradar. 8 u n u 
kullanamn hi~ bir 

vakil burnu parlamaz, yuzO ktzar· 
maz. Bu pudra sayesinde, parlak 
burun, parald1yan ve kazaran yiiz 
kalmamt,br. Me~hur aktrisler, 
sinema yald1zlar1, her memleketin 
nam vermiJ giizelleri, hulasa, 
3,000,000 kadm her sabah "kre• 
ma kopiigO .. ibtiva eden "Tokalon 

27 Eyliil 1935 

MAKiNE, MOTOR- E·LEKTRiK 
flfJ(~ -----

Mektebi. 

1 - Toedrisata 7 Birincl te,rin 19 35 
Pazartesi ba,IJyor. Eski balebenin mek~ 
tebde bulunmalan. 

2 - Ayni tarihte MOT6RL£R ve 
DlzEL ftlbesi ile ELEKTRlK ve T£L.. 
SlZ TELCRAF ,ubelerinde tedriaata 
.battlanacakttr. 

3- Ilk mekteb mezunlan i~n H~· 
ZIRLAMA ~umfa vardar. Bu. amth biti· 
renler fUbelere girerler. 

4 - Orta mekteb mezunlan dogru· 
dan dogruy.a meslek "'ubelerine altmr• 
lar. Bu fubelerin miiddetleri iki.er 
senedtr. · 

5 - Mekteb ~lmz giindiizdiir. Ka· 
yjd i,lerine ba,Ianma~ttr. 

Galata da <;iniu nhttm ham karstsan• 
da Mumhane caddesinde Makine, Mo· 
tor. Elektrik mektebi. 

Bayanlaran son mOhlm ketfl 

VOG 
I{RE~l ve PUDRASI 
138 milyon Avrupa ve Amerikala ka· 

dmtn kullandtgt glizellik krem ve pud· 
rasr ,ayanr hnyret giizellik yaratrr. 

18 Avrupa ve Amerika enstitii profe· 
sorleri diyorlar ki: 30 gun yiizum.iziin 
sol trarafma daima kullandtgmtz bir 
krem ve pudraya kullanrmz. Sag tara• 
frnda da tavs:ye ettigimiz son kesfiyatln 
cild iizerinde miihim rol oynadtgl VOG 
krem ve pudrasmt kullanrnlZ. Bu krem 
ve pudrada ~mdiye kadar kullandrgm1z 
krcm ve pudraya mukabil goreceginiz 
fark pek buytiktur. Bu tecriibe netice· 
sinde anln!}rldt k.i VOG krem ve pudrast 
diger tahrib edic.i ve dikkatsiz yaptlmtf 
krem ve pudralann fevkinde faydalar 
temin eder. Bugtinden itibaren VOG 
krem ve pudrasmt aiJp tecri.ibenize 
ba,laymtz. 

Turk Hava Kurumunun 
BUyiik Piyangosu 

~lmdlye kadar blnlerce klfiiYI 
zengin etmi$tir 

19. cu tertip 6. ca ke~ide 11 T. Evvel 1935 tedir 

Biiyiik ikramiye: 200.000 Liradtr . . 
Ayr1ca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 
10.000 llrallk lkramlyelerle beherl 50.000 

llrahk lkl mUkatat vard1r. 

AEVUIE ... tint lsteylnlz. 

Cln., ·model ve nvat hueueunda dlter yOkaek 

martta ... u...-ee mukav••• edlnlz. 

Kut~ananlardan blr f'l k I r edlnlnlz. 

Itt.. o vaklt ..eden hart< .. ln 

REVUE 
uaunt tercrh etutrn• an 11yacaksenez. 

Umuml Oepoeu t l.tanbul, Bahce KaPt, Tat Han U~ ,-elefon : 21354 

KIZ • ERKEK • YUVA 

.Yeni Nesil ilk Okulu 
Terbiye ve tedris hususlanndakl clddiyeti lle Kaltar idarosinln takdirlnt 

kazanmtlil bir mnessesedir. Makemmel yuva smtftnl haizdlr. Ecnebl llsanm& 
ehemmiyet verilir. Kaytllar iQin mektep hergan a~tkttr. 

Cagaloglu Mollafeneri caddesi 

i lin 
Anadolu Demiryolu ~irketi ve 

Haydarpa§a Liman1 ~irketi 
T ahvilat Hamillerine: 

Mezkt\r Sirketlerin 84, 92 Ye 67 numarab tahvil kuponlanma 
vadeleri olan 1/10/935 tarihindeo itlbaroo yalnaz Baokamaz aifele-
rinde tediyesine batlanacaga ilin olunur. Istanbul: 25/9/9 35 

T0RK1YE CUMHUR1YET MERKEZ BANKASI 
1ST ANBUL ~UBES1 

Giizel Sanatlar 
Akademisi Direktorliigiinden: 
Talebe Sergisi kaldmlacakhr. Eserleri olanlann 28/9/935 Cumar-

tesi gunii ak~amma kadar almalara. (5918) 
UltiiHIIItlllllllllllllllllllllllliJII:JJIIIIIJJIJIJIIIIIIIJIIJJJJIIIJJIIIIIIIJIIIJJIIIIIIIIJJIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJJIIIIJJJIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJJIIIIIJIIIIIIJI .... _ 

Sahibj : Nec:meddia Sad&k Umumi netriyat mi.idiirii: Enia Tabu 
Akpm matbaaa 


