
ltalyada patllyan cephane 

fabrikas1nda 55 kl$1 oldU, 

Yarahlar yiizden tazla 

KUltUr bakanllt1 Hse 
mUtredat programlar1n1 

yenlden gozden ge~irlyor 
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Habe§ imperatoru lngil
tere krabna ni§an verdi 
Milletler cemiyeti ko~seyi reisi, ~zalar1 . 

31 temmuzda toplanmaga ~ag1rd1 
Cenevre 28 (Aktam) - Millet· 

ler cemiye ti konseyi reisi Sovyet 
hariciye komiseri M. Litvinof, 
konaey iiyelerine telgraf ~ek:erek 
lconseyin 31 temmuzda toplana· 
ca~1n1, o giin Cenevrede bulunma· 
l~rin1 bildirmi~tir. O giin konse· 
Yan topl nacag., fakat as1l konut
blalaran 1 agqstosta bathyacag1 
llrnuluyor. 

M. Litvinof timdiki halde ~ekos
lo\1akyada Marienbad kaphcalarm· 
dad1r. 31 temmuz sabah1 Cenev· 
reye gelmesi bekleniyor. Konsey· 
de lngiltere namma M. Eden bu· 
lunacaktir. Frans1z ba,bakam M. 
liivalin de gelmesi bekleniyor. 

· rngiltere kral ve kralioesine 
ni1an 

londra 28 (Aktam) - ingil
tere kralma Habefistan tarafm· 
dan kral Salamon, krali~eye Seba 
lllelikesi nifanlar1 verilmittir. Ha
bef sefiri bu nifanlar1 vermittir. 
Ba~bakan M. Baldvin Fransa· 

bin dtf politikas1nm Milletler ce
llliyetinc dayand1g1m, halkm da 
hunu dogru buldugunu soylemif· 
tir. 

Habe§ imperatorunun diyevi 
londra 28 (Aktam) - Adisaba· 

hadan eelen haberlere gore Habet 

i~paratoru gazetecileri kabul e
c!erek kendilerine fU sozleri soyle•. 

mittir: 
«Milletler cemiyeli konseyinin ' 

toplanmak iizere olJugunu haber 
aldim. Cemiyetin, ~na~ ... n ~i~i- J 
nin, gene azasmdan brr Jrgerinin , 
topraklarrnr ele gefirm'ek ifin al· 
her gonclerme.ine karp lakayJ kal· 
mryacagina emniyctimiz vardir. 
Milletler cemiyetinde azadan biri 
bu yolda bir fey ideyemez. Bunu 
cemiyel genel •ekreterine bildir· 
Jik ve kon•ey azcurna tebligini i•· .. 
tedik.» 

Milletler cemiyeti genel sekrete-

ri, Habetistan1n bu miiracaabni, 
konsey iiyelerine bildirmittir. 

975 milyon masraf 
Roma 28 (Aktam) -ltalya hil· 

kumeti Habet iti dolay11ile tim· 
diye kadar 975 milyon liret (100 
milyon liraya yakm) masraf etmit
tir. Bu para askerin seferberligi 
ve Afrikaya gonderifmesi i~in git· 
mittir. 

Habev kadmlarmm 
v atansev~rlf Gi 

. Paris 28 - Echo de Paris gazete· 
si Habef kadmlarmm vatan se· 
verliklerinden bahsederken 19 

[ Devam1 4 iincii sahifede] 

Yeni r h 1m 
ahsisat 

yapmak i~in 
istenecek 

Evvela T ophane ile F1nd1kl1 aras1nda 
.-1ht1m yap1lacak 

Frncl1kl111a dogru uzatrlacak olan 

l'th~itnan1m1zda yap1lacak yeni 
1£ •tnlar hakkmda Baymd1rhk ha· 

anhga namma miihendis okulu 
l>rofe .. I · f aor ermden B. Demayo tara· 
dl~~an etiidler yap1hyor. C>gren· 
h tgirnize gore evvelce Ekonomi 

akanla " . . d'W. f .. g1mn tan:z:1m ethr ig1 en-
lla Pr . 'h 0 Je 1 tiyaca kafi goriilmemif 
\re Ye . b' b n1 tr proje haz1rlanmasma 
atlnnm1~tir. 

... Uk projede r1hhmlarm demir ii· ... e. 
b r~ne yap1lmat1 ileri siiriilmiit ve 

Galata r1ht1mrndan bir ~oninii1 
bm viicuda getirilebilecegini orta· 

ya koymuttur. 
Miitehass1s Demayo projesini bu

giinlerde tamamhyarak bakanh· 
ga gonderecektir. 

Y eni adliye saray1 
'1 

latanbulda yeni adliye saTayinin yap1lma1ina yakin<Ia b'atlanacakt1r. Bunun ic;in laz1m gclen plan· 
lar haz1rlanm1tbr. Adliye sarayt bugiin emniyet miidiirliigiiniin °baz1 tubelerinin bulundugu eski 'iirayi 
devlet binas1 arsasmda yap1lacakbr. Fakat bu araa yetif-111iyeceginden vilayet binaa1 kart11mdaki 
kofeye kadar olian birka~ bina ve diiilln da iatimli.k edilecektir. 

Y eni binan1n bittikten sonra alacagt ,ekli gosteren bir resim netrediyoruz. 

Evkaf i~lerini 
tetkik 

Genel direktor Izmir, Istan
bul Bursay1 geziyor 

Izmir 27 (Aktam). - Evkaf 
~enel direktorii bay Fahreddin 
Kiper bmirde bir hafta kahp 
evkaf itlerini tetkik ettikte6 son· 
ra Jstanbula gitmlftir. Orada da J 
\etkiklerini yaparak Bursaya ge· ' 
~ecek ve evkaf1 pek bol olan bu 
s:iizel ilimizde tetkiklerini netice
lendirecektir. Hangi bak1mdan 
tetkikler yaphg1 hakkmda evkaf 
genel direktorile gorli~tiim. Bana 
afag1daki diyevde bulundu: 

- Evkaf genel direktorliigline 
yeni ge~tigim i~in memlekette 
ev.kaf i~lerinin genel durumunu 
tetkik etmekteyim. izmirdeki tet· 
kikabm1 bitirdim, baz1 kazalari 
da gezdim. Buradan lstanbula ve 
Bursaya giderek tetkikatuna de
vam edecegim. 

- Evlmf itleri iizerinde yeni 
yaptlacak 1slahat hakkmda ne 
miitaleadasm1z? ldarede bir 'de
iltiklik dii~uniiliiyor mu?. 

Biitiin demiryollar 
devlet idaresine ge~ecek 
~ark demiryollar1ndan sonra cenup 

demiryollar1 i~in de konu§ma ba§ltyacak 

Sirlu:ci lstasgonu fle Sark demirgollar iclar,esinin mer.let( 

Bayind1rhk bakani bay Ali ~e- yollari idaresine baglanmas1 mu• 
tinkaya gazetelere verdigi beya· vaf1k goriiliiyor. ~ark demiryolla· 
natta ~ark demiryollar1 kumpan· r1 kumpanyas1 direktorii B. Pas-
ya'StDin itletme imtiyazm1n satm kal, miiessesenin itletme imtiyaz1 
ahnma11 ihtimali bulunduiunu hiikiimetc;e $atln ahnacagmdan 
soylemittir. maliimah olmad1am1 soylemittir. 

- Evkaf idaresi zaten modern 
bir tekle sokulmuttur. Y apmakta 
o1dugum telkikler neticesinde 
idare vesaire hakkmdaki mi.itale
alar1m1 bir rapor halinde haz1rh. 
yarak baf bakanhga hildirecegim. 
Ondan evvel neler yapmak iste
digimi soylemek dogru olmaz 
fikrindeyim. 

· Soylenildigine gore, bakanhk, Kumpanyay1 miirakabe eden hu .. 
~ark demiryollari itletme tesisahmn kumct bat miifetti~i bny Salahad· 
Devlet idaresine ge~mesi hakkm· din de bu hususta Ankaradan bir 

. -lzmirde evkafm yaphracag1 
biiyiik hal vesairenin infas1nda 
baz1 engeller belirmitti. Hal yap
hr1lm1yacak m1d1r? 

- Halin planlar1 hir iki def a 
genel direktorliige geldi, tetkik 
ve neticede tasdik edildi. Hal 58 
bin liraya ~1kacakhr. Zaten Halin 
yap1lacak yeri de onceden tesbit 
edilmif, hatta temelleri a~1lm1thr. 
ln,aat bir haf ta evvel de ekailt
meye ~1karilm1fhr. En miisaid 
~art gosterecek talibe verilecek 
ve infaata ba~lenacak, lzmirin bu 
onemli ihtiyac1 snglanacakhr. 

da yaptlacak miizakereler sona er· 
dikten sonra cenup hatb kumpan· 
yas1 i,Ierini de ele alacakbr. 

Boylece hududlara kadar top
raklar1m1zda mevcud biitiin demir-

teblig gelmedigini, miizakerelere 
ne zaman batlanacag1mn heniiz bi. 
linmedigini, ifleri memleket men
faatlerine uygun bir fekilde yiiriit· 
mek i~in yapilan biitiin tekliflerin 

yollar1 itletmesinin Devlet demir· [Devanu 4 \incii sahifede] 
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$ifmanlrkfan fikayet edenler1 Yerli mallar sergisine girip ftkrnu.! 

tl u Ife bir bu~uk milyon lira sarf1-
a. liizum .. ·1 . . goster1 mifh . 

lt lialbuki Baymd1rhk bakanhg1-
h In Yaptird1g1 etiidler r1ht1mlarm 

eton ol k . . d h . . 

Sarayburnu mmtakasmda r1hhm 
ic;in saglam bir zemin ancak 60 
metre derinlikte bulunabilmittir. 
Bundan otiirii Sarayburnunda r1h· 
hm intas1 c;ok pahahya mal ola
cagmdan evvelii projenin Topha· 
ne-Fmd1kh taraflarma aid k1sm1 
tatbik cdilecektir. Proje batbakan· 
hkc;a kahul edildikten sonra tah
sisat i5temek iizere bir kanun la· 
yiha51 haz1rlanarak kamutaya ve· 
rilecektir. insaat Baymd1rlik ba
kalmhgmm kontrolu altmda yap
tJrilacakhr • 

Adis Ababa fahrl konsolosumuz 

I ara tn~as1mn a a 1y1 
0 nca .. c1m, boylecc masrafm azala
C!l'" 

Adiaababa fahri konsolosumuz 
M. Bohnenberger Avusturyaya 
gitmiftir. Eylul iptidalarmda tek· 
rar Habe~istana gideccktir. 1 3 gini, hc1:i de dv !l"l sn; lam nh-.. ..__ -~-=---~~__!_~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~--~~~~~~~~~~-
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SON TELGRAFLAR 

Habe§ kad1nlar1 da 
cepheye gidecekler 

Adis Ababada biiyiik bir toplant1 
Londra 29 (Ak~am) - Adis Ababadan bildirildigine gore dUn 

Habe~ kadmlar1 bUyiik bir miting yapm1§Jard1r. Mitiogde biolerce 
kadin bulunmu§, ~ok hararetli 16zler 16ylenmittir. 

Neticede bir karar aureti kabul edilmi1tir. Bu karar suretinde 
bir muharebe ~1karsa Habet kadinlar1mn, oteden beri idet oldugu 
vechile, erkeklerine refakat ederek cepheye gitmesi kararla1bnlm11hr. 

Italyada cephane 
fabrikas1ndaki patlama 
Yirmi be~i kad1n olmak iizere 55 ki,i 

oldii, 100 den fazla yaral1 var 
Roma 28 - italyam yukar1 

taraf mda, Milana yakm Varese 
golii kenarmdaki Taino cephane 
fabrikasmda patlama olmuftur. 
Fabrikada 500 i~~i ~ah,1yordu. 

Bunlardan bir k1sm1 kadmd1. Pat
lama saat 14,35 de ambalaj dai
resinde olmu~tur. 

Patlama o kadar ~iddetli olmu~
tur ki, 20 kilometre uzaga kadar 
olan yerlerde camlar k1r1lmtf, yer 
sars1lm1~hr. Uk patlamay1 diger 
patlamalar takip etmiftir. 

Derhal her taraftan imdada ko
'ulmuftur. Fakat patlamalartn de
vamt yiiziinden kurtarma i~i yavaf 
gitmittir. Ancak sahaha karti itfa
iye ve asker f abrikaya yana,abil
mittir. 

Enkaz altandan 55 cesed <;1ka
r1lm1~br. Bunlardan yirmi beti 

Diin iki genf 
denizde boguldu 

Birisi a~1kta denize girmi§, 
birisi ~ok a~ilm1§ 

Diin denizde iki kiti bogul· 
mu,tur. Bunlardan biri Biiyiikde
rede olmuttur. Rizeli 18 yatmda 
Sabri oglu Raif di.in ogleden son
ra Biiyiikdere iskeleai kart1unda 
demirli ~irketi Hayriyenin 60 nu· 
marah vapurunda kamarot Kad
rinin yamna misafir gitmittir. Raif 
bir miiddet oturup Kadri ile ko
nut tuktan sonra soyunmut ve va
purdan denize atlnmithr. 

Raif iyi yii1me bilmedigi i~in 
kendini su iizerinde tutamamlf ve 
bogulmuttur. 

Kamarot Kadri misafirinin U· 

zun miiddet denizden c;1kmamas1 
iizerine meraka diifmu~ ve denizi 
aramaga ba,lamithr. Raifin bogul· 
duguna dair itaretlere tesadiif edil-

mi, ise de cesed bulunamamithr. 
Hadiseden Sar1yer jandarma ku
mandanhu1 hnberdar edilmi~tir. 
Tahkikata baflanmtftlr. 

ikinci bogulma vakas1 fUdur: 
Ahmed admda biri arkadaf1 Bah
ri ile diin Heybeliadaya gitmittir. 
Ahmed denize girmek istemif ve 
miinasip gordiikleri papas mekte
binin altmda beraberce denize 
girmitlerdir. Ahmed 70 metre ka
dar ilerlemif ve bir daha geri don
memif tir. Bahri bu vaziyet kart 1-
!Stnda meraka diitmii9 ve derhal 
o civarda bulunanlara haber ver
mittir. Ahmed denizden olii ola
rak ~1kar1lm1fbr. 

Eski patrlk Meletyos tildO 
Atina 29 - iskenderiye patri

gi Meletyos, kalp sektesinden ol
miif, M. ~nldaris olumiiniin milli 
bir kny1p oldugunu soylemittir. 

kadmd1r. Y arahlann miktan bel
li degildir. Fakat yiizden fazla ol· 
dugu anlaf thyor. 20 ag1r yarah 
hastaneye kald1rilm1,hr. 

Sahahleyin yeniden bir patlama 
oldugundan birkac; saat kurtarma 
iti tekrar geri birak1lm1thr. Fab
rikanm bir k1sm1 y1ktlm1thr. Son 

haherlere gore kazaya sebep bir 
cephane sand1gmm diiterek patla
mas1 ve alefin diger sand1klara si· 
rayet etmcsidir. Sandiklar biribi
ri arkas1 sira patlam1tlard1r. Ma
amafih kazamn sebebi kati suret· 
te belli degildir. Hiikiimet bunu 
ar1yor. 

Patlama o havalide biiyiik bir 
heyecan uyandirmtf, Taina koyiin
deki biitiin balk kaza mahalline 
gitmittir. Taina koyiindeki baz1 

binalar da zarar gormiittiir. 

Ba~bakan 
Giimii~anede 

Trabzondan itibaren 
biitiin kazalara ugrad1 
Giimiifane 28 - Bathakan is

mel lnonii Trahzondan buraya gel
di. Y olda hiitiin kazalara ugrad1, 
her tarafta merasimle kart1land1. 
Giimiitanede biiyiik karttlama rea
mi yap1ld1. Bu geceyi burada ge
~irecektir. 

Torul 28 - Basbakan Trab-• 
zondan hugiin buraya geldi, hal-
km COfkun tezahiiratile kan1lan
d1. Y eni yap1lan biiyiik bel~diye 
hinasm1n a~1h~ resmini yaph. Be
lediye salonunda bir miiddet din
lenerck izahat ald1. lki saat kadar 
kald1ktan sonra Giimiitaneye ha
reket etti. 

BrUksel mide ve barsak 
hastahklan kongresi 

Briikselde toplanacak mide ve 
bag1rsak hattahklan kongresinde 
Tiirkiye namma prof e!or Aini 
Muhtar bulunecakhr. Profesor 
Aini Muhtar pertembe giinii Briik
sele gidecektir. - ----
Tavuktan zehlrlenme 

Sirkecide Munir ve Osman ad
lar1nda iki kitinin otelJerine Ea
ki,ehirden evvelce tamd1klar1 Mu
rad admda bir miaafir gelmit.tir. 

Murad otele girince Eskitehir
den gelirken ald1g1 pitmit bir ta
vugu kamarotlara vererek yeme· 
lerini soylemittir. Osmanla Mii
nir tavugu yemitler, f akat biraz 
sonra ikisi de miithif sancilar i~in· 
de lnvranmaga batlam1tlard1r. 

Polis ikisini de hastaneye kal
dutmithr. Yap1lan muayenede 
bunlarm yedikleri tavuktan ze
hirlendikleri anlat1lm1tttr. 

:A.K$AM · Temmuz 1935 

( Du Sabahld. Telgrafia.r J 
Miifredat programlar1 
Liselerde ag1r gOriilen baz1 

dersler hafifletilecek 
Ankara 28 (Huau1i)_ - Kiil· 

tiir bakanhi1 liaelerde miifredat 
pro1ram.lar1 iizerinde yeniden arat· 
brmalar yapmaga liizum gormiif• 
tiir. Yeni lriiltiir bakam, Saffet 
Ar1kan1n yapbg1 tetkikler sonu· 
cunda, li1elerdeki miifredat prog• 

Bir kamyon devrildi 
I~inde bulunan 14 

kiti yaraland1 
Sinop 27 (Aktam) - Sinoptan 

Boyabada giden bir kamyon 
Boyabada yaktn bir yerde dev• 
rilmitlir. l~inde bulunan on dort 
kitiden ikisi ag1r, digerleri ha
fjf olmak uzere yaralanmttlar· 
d1r. 

Boyabaddan kaza mahalline 
gelen hekimler yarahlar1 tedavi 
altma almitlar, ag1r yarah bir ka· 
dm da Sinop memleket hastane· 
sine getirilmittir. 

Kamyon tamamile alt iist ol· 
mut ve i~inde bulunan teker san
d 1klar1 yolcularm iistiine gelmi,. 
tir. ~ofor yaras1zd1r. 

Burada kamyonlar s1k1 bir kon
trola tabi tutulmazlar. Sinop Boy• 
abad aras1nda i,leyen kamyon• 

lar bir ~ok yiik ald1ktan sonra 

iistiine de yolcu doldururlar. 

Tam te1ekkDllO nahiyeler 
Ankara 28 - Y ap1lan bir ista

tistigc gore memleketemizde 40 
bin koy, 637 nahiye vard1r. t~ ha· 
kanhg1 tam tefekkiillii nahiyelerin 
miktar1m ~ogaltmak istiyor. Bu 
suretle koylii, kaza merkezine ka· 
dar gitmel:ten kurtulacaktir. 

Baz1 nahiyeler kaza haline ko
nulacakttr. Viliyetlerde deiitik
lik yap1lm1yacakbr. 

Tramvay kazas1 
Bostanct yolunda bir 

tramvay bir gencin bacag1n1 
kesti, gene hastanede oldii 

Dun aktam saat on aekiz bu
~ukta Bostanc1 yolunda bir gen
cin oliimile aona eren bir tramvay 
},azas1 olmuttur: 

Bostanc1da Y ahbostan1 sokagmda 
oturan Mukdim adh 24 ya~arm
da bir gen~ ~atal~efme tramvay 
istasyonuna on metre mesaf ede 
hattan ge!rerken iizerine gelen 
vatman Hayreddinin idaresinde
ki tramvay arabasmm tekerlek
leri altmda kalmitbr. 

Zavalh gencin sol bacag1 kal
~asmda kesilmittir. 

Derhal tramvay arabas1 dur
durularak takerleklerin arasmdan 
yarah ~1kar1lm1t ve o civardaki 
eczanede ilk tedavisi yap1ld1k
tan sonra Zeynep Kamil hasta
nesine gonderilmittir. 

Fakat Mukdim yolda ~ok kan 
kaybettiginden hastanede iki sa
at sonra olmiittiir. 

Vatman Hayreddin yakalan
mtt-hr. 

Seklzincl lhtisas hlkimi lyile1ti 
Bir aydanberi hasta olan seki

zinci ihtisas hakimi bay Ahf iyi
letmif ve ite batlamtthr. 

ramlarmm pek yiiklii ve ag1r ol
duiu anlat1lm1tbr. Bunlar1n ara· 
ainda ruhiyat, i~timaiyat dersle
rinin lise derecesinde olmad1ii 
goz oniinde tutulmaktad1r. 

Bundan hatka okullarda oku
nan fizik kitab1nm da yiikaek ill· 

Tavlada ak1l 
ogretmi~ ! 

Oyunu kaybedince gazoz 
ti§esile ak1I ogretenin 

ba§tn1 yard1 

Gedikpatada oturan lstipan 
ad1nda bir adam diin Y edikule 
d1tar1s1ada hir kahveye gitmit ve 
orada tavla oynamakta olan eski 
tamd1klar1ndan Nobar admda bir 
adam1n yanma oturmuttur. 

Oyun arasmda lstipai;i da ite 
karifarak Nobara tarif etmek is· 
temif, zalen oyunu kaybetmekte 
olan No bar k1zarak bir kac; def a 
yanmdan kalkmas101 1oylemitse 
de latipan aldir1r etmemittir. 

Oyunu kaybeden Nobar bu se· 
fer biisbiitiin k1zm1t ve yanmda 
duran dolu gazoz •itesini ald1g1 
gibi olanc.a h1zile istipanm kaf a

s ma c;arpmlfhr, 
ls ti pan kaf asmdan tehlikeli su

rette yaraland1g1 gibi f itenin ilu· 
riklan da suratma saplanarak her 
tarafm1 yara here i~inde b1rak-

m1thr. 
Vaka polise haber verilmit, ls

tipan oradaki hadaneye kaldir1la
rak Nobar yakalanmifbr. 

lki ltalyan mektep gemlsi geliyor 
Kriatoford Kolombo ve Ameri
ko Vespurci isminde yelkenli iki .. 
italyan okul gemisi agustosta li-
mamm1za gelecektir. 

Di1 tabiblerl fakir ·Gocuklar 
IGin dispanser a~acaklar 

Dit tabipleri diin bir toplanh 
yapm1tlard1r. Toplanhda c;ocuk
larm ditlerini tedavi i~in bir dia· 
panser a~1lmasma karar verilmit· 
tir Tedaviye Eminonii kazasmda-

' ki ilk okul f aldr talebesinden bat· 
lanacakhr. 

-"-

Kralliktan 
vaz ge~iyorlar mi? 
Yunan cumur ba§kan1n1n 

bir te~ebbiisii 
Atina 28 - Cumur ba.,kam M. 

Zaimis, cumuriyet~ilerin reisle
rinden M. Kafandarisi kabul et
miftir. Cumur batkammn rejim 
meselesi hal,kmda biitiin parti re
islerile goriitecegi anlatihyor. 

Pazartesi giinii, M. Venizelo
sun yerine liberal partisi ba9kanl1-
gina ge~en M. Sofuliai kabul ede
cektir. Bundan sonra biitiin fir· 
ka reisleri toplanacaktll', 

M. Zaimisin tekrar kralhgm ku
rulmas1 fikrini bir taraf a b1rak
t1rmak istedigi ve bunun i~in ~
hfbg1 . anlat-ihyor. 

M. ~aldarisin parti reislerinin 
bir konf eransa ~agirdmasma 

aleyhtar olmaman dikkate tayan 
goriiliiyor. 

tisas okullar1nda okunacak dere

cede ag1r oldugu anlaplm1tt1r. 

Kiiltiir bakanhg1 miifredat prol• 

ramlanm yaparken, lise derece
"o··i aindeki talebenin 1eviyesini o 

oniinde tutacakhr. 

Oniversite gen~lerl 
Izmir ornek koylerinde 
bir hu~uk ay kalacaklar 

Izmir 28 (Aktam) - lzmire 
gelen universite gen~leri ornek 
koylerimizi gezmektedirler. Yan• 
larmda mihmandarlari bulundui" 
halde buradan iki kamyonetle 
~atal kaynaklarma gitmitler, sa· 
bah kahvaltis1m orada yapm1tlar• 
d1r. ~ataldan Torbah, Tire, FataY' 
gitmitlerdir, Bu yerlerde biraz is· 
tirahat ederek koyliiniin tezahii· 
rah arasmda kendilerine ikrafll 

edilen ayranlari i~mitler, Adagii• 
me, Adagide ve Bademiyeye git· 
mitlerdir. 

tigle yemegini Bademiyede fe
lale oniinde haz1rlanan sofrad" 
yiyen konuklar oradan Bergiye 
ge~mitler ve gecelemitlerdir. Et• 
tesi gun Bergideki onemli ve eski 
Turk ontiiklerini (Asar1 atikas1111) 
ziyaret ettikten sonra Bozdaga 
~1km1tlard1r. Bozdag koyii 1soO 
metre yiiksekliktedir. Havas1 ..;e 

auyu c;ok giizeldir. Gencleritnii• 
den bu havalideki ornek koyleri• 
mizde kalacak olanlar kalm1~ b• 
mire yakm koylerCie konuklaya• 
caklar Baymd1r iizerinden 1zmire 
donmiitlerdir. 

Oniversite gen~leri bir bu~uk af 
ornek koylerimizde kalarak ko1 
kalkmma hareketlerini tetkik ede• 
eek ve bunu daha ~abuk bir fe
kilde batarmak ic;in ~ahtacaklat
d1r. 

Eski bir dava 
Ihsan Ziyay1 oldur.enleri11 
muhal<emesine ba$lan1yof 

Izmir 24 (Aktam) - Urla esld 
hakimi bay lhsan Ziyay1 baz1 se
bepler yiiziinden dogdiirtmek ..;tJ 

bu suretle oliimiine sebep olma~" 
la su~lu ve mevkuf Urla dava ..;e• 

killerinden bay Yasin Fehmi ile 
karde~i Ahmed, Arnavud Abdur• 
rahman, lncesulu Mehmed, Sad11' 
~avut ve gayr1 mevkuf dava veld" 
Ii bay Sabri haklarmda Urladfl 
miistantiklik~e yap1lmakta ola11 

tahkikat bitirilmif ve istintak k~" 
rarnamesi Izmir miiddeiumuIJJib" 

gine gelmiftir. 't 
' Kararnameye gore au~lari tesb• 

goriilen alh maznunun Izmir aS~ 
ceza mahkemesinde duru;malar•" 
mn yap1lmas1 istenmektedir. Me"" 
kuf su~lular da Urla ceza evindeJ1..i . ,~ 
jandarma muhafazasmda Izmir 
za evine getirilmitlerdir. Ya1undfl 
muhakemelerine ag1r ceza mab1'e" 
mesinde ba9lanacakhr. 

lstanbulun imar plam 
•.-.Rf 

Ankara 28 - istanbulun ui..--
1 s• plimnm Y anaene yapbr1 1113 

Alman miihendisler birligi tat~f 
fmdan teklif edilmittir. Te1'11 

tetkik ediliyor. 



AK$AMDAN AK$AMA 

Ziraatle slyasetin 
mlinasebeti 

'"' Bu sutunlarda, her giin, etraf· 
~ cereyan eden vakalara dair ~oy
le boyle biraz ~ene g.hyoruz. 

,Konutmanm hududlarm1 g~erek 
ijaha esash ve daha ciddi bahis-
lere giritmekten ~ekiniyorum. 
~iinku ~ahfmaklan ve itlerile ui· 
r~aktan zaten yorulmUl olan 
Plcuyucular1m1n .sabrm1 tiiketmek· 
•en korkanm. Boyle olmakla be· 
~a.her, her gun Avrupa gazetele· 

iinden naklen gelen haberlerde, Av· 
t'upaya aid havadislerde oyle ,ey· 
ler olqyor ki b11nlar zahiren ehem· 
hli~etsiz goriindiiiii halde diin
l"aJl1n he.Ii ve gidit i hakkmda biz.i 
Pek ayd1nlatabilirler. Mesela, bu· 
liin Avrupamn bir memleketin· 
~eki bugday ekiminden, teker 
l.tihaalinden bahsedilse bunun 
•iyasiyat ile alakaH ak.J.a bile gel
lblcz. Halbuki diinyanm giditin· 
de bir memleketin biitiin f aali• 
retleri biribirlerile miitesaniddir-
er. 

Onun i~in, arada, okuyucular1-
~lll sabr1n1 pek suiistimal elme· 
den d'· 'd· · · · h k le ' unya g1 Ifl ve vaz1yelt a -
L •nda okudugum ve gordiigiim 

az1 rniihim malumattan da bah
•etniek istiyorum. Bunlar bize 
l"ak ·• d h d · d ayu a a yakmdan ve erm· 

en anlamak hususunda hizmet 
edebilirler. 

J(.J(.J(. 

. Bugiin Avrupamn zirai vaziye-
ti t•- 0 A O 0 . -.uamen S1yas1 vaz1yehn te-
•ll"leri alttndad1r. HiikUmetlerin 
~itnate dair yaptiklan bir tak1m 

anunlar, koyduklan usuller eko-
11.0tni ilminin, ticari menfaatle
tin icaplar1 diitiiniilerek yap1lm1~ 
~Yler degildir. Daha ziyade, 
lnern(ekette halinden memnun, 
•ay1 ilibarile ~ok bir istikrar ve 

&aa.yit unsuru temin etmek gayesi 
&02: oniinde tutulmaktad1r. Mem
lekette hiikUmelin, otoritenin te
lnelini teskil edebilecek boyle L' . .1r istkrar unsuru yaratmak poli-
tlka bak1m1ndan o kadar miihim· 
dir ki bir~ok hiikumetler koylii· 
lii IUemnun elmek ve koylii 
ttruf1n1 memleketin temeli yap
lna.k i~in her f edakarhg1 goze ab· 
)'otJar. 

Meseli, bugiin Avrupanm bir 
~ok .rnemleketlerinde ,eker yap• 
~ak i~in pancar yetittiriliyor. 

albuki Avrupahlar pancar ek· 
lb.ekten ve pancar fekeri yap
Ina.kt It an vazge~ecek olaalar teker 
~rn1f1ndan istihsal edilmit nefis 

te erleri bugiinkiiniin yar1 fiati· ;e Yiyebilirler. Fakat iki misli 
l ~~la Para sarfederek kendi mem· 
e1Cetl · d · \re h er1n e pancar yet,tirmey1 

ed' Undan felrnr yapmay1 tercih 
1Yorlar. 
Pancar . "d f .. de}' z1raabm mu a aa i~in 

!ro]cil eksik degil. Bunun ziraate 
l faydas1 oldugunu soyliiyor· 
.:!:...._ Pancar ekilen topraklar kuv· 

EUlence yerleri 
Beledige diin 

siki bir kontrol 
gap ti 

Gazino, lokanta, bah~e ve bira· 
bane gibi umuma mahsus yerlerin 
yiyecek, i~ecek listeleri belediye 
iktisad miidiirliigii . taraf ind an 
tetkik edilirken bu -sene bir k1s1m 
fiatlerin indirildigini yazmtftlk. 

Bazi yerlerde bu listelerin halkm 
gozii oniine as1lmad1g1 ve miifte
riden tutturulabildigi kadar para 
~ekildigi haber ahnmitbr. 

Diin pazar olmak miinasebetile 
bu gibi yerlerin kalabahk olacaga 

diitilniilmiif ve beled~e sik.1 
bir kontrol yapbrmitbr. Dun sa· 
bah belediye miifettitleri, tehrin 
muhtelif semtlerindeki eglence yer· 
lerine dag1lm1f lar ve gazino, bah· 
~e, plaj, lokanta gibi yerlerd~ fi· _ 

at listelerin ne dereceye kadar r1ayet 
edildigini tetkik etmege ba9lamtf• 
lardir. Listeye riayet ebneyen mii· 
esseseler hakkmda zab1t tutulmuf'" 
tur. Belediye bu teftifi s1k sik yap
bracak ve listelerin tamamile tat· 
bik ettirilmesini temin edecektir. 

Ekmek komisyonu bugDn 
toplanacak 

Ekmek komisyonu bugiin de be
lediyede toplanacak ve ekmek fi. 
atlerinde bir deiitiklik li.z1m ge
lip gelmiyecegini tetkik edecek· 
tir. Bu haf tar i~inde bugday ve un 

sahtlarmda :karar11zlik goriildii .. 
giinden fatlerin degi9ip degitmi· 
yeceii ancak bugiin anlatilacakhr. 
Belediyenin bugiin ve~cegi ka· 
rar, gene bir bafta miiddetle mute
ber olacakbr. 

Habe1 maslahatgOzar1 geldl 
Hahet maslahatgiizar1 Ankara· 

dan lstanbula gelmittir. Yaz 
mevsimini istanbulda g~irecektir. 
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vetlenirmit· Bundan b~a ,eker 
yapbktan sonra pancardan artan 
maddeler hayvan beslemege ya· 
rarmlf· Dogru amma, ekonomi 
bak1mmdan pancar ziraati Avru· 
pa i~in faydab olsaycll ,eker sa· 
bfinl tutmak iizere bir takam fe
dakirhklara ihtiya~ olmazd1. Pan• 
car ziraati ve pancar ,ekeri Av· 
rupada smyal ve siyas~ miiliha
zalar yiiziinden, yukar1da dedi
gimiz gibi, memnun ve 8'.eni' bir 
koylii kiitlesi temin etmek ihtiya· 
cmdan yap1hyor. 

Bir de harp olur da feker ka· 
nulJ sekeri serbes~e getirilemez· 
se 'v~iyelin 1barbedhg1 diifiiniilii
yor. Bu miilihazalar dolay1sile 
bugiin Avrupada yapilan fedakar· 
hk on milyar frang1 bulmaktad1r. 

Ak,amci 

. 

AE$AM 

Kazadan kazaya •• 
Kilisenin can1lar1n1 silen 

hizmetcinin ba§1na gelenler 

Beyoglunda Y enitehird-e bir ki· 

lisede ~ahtan Sofokli adinda bir 

adam diin bir merdiven kurarak 

kilisenin yiiksekteki camlarm1 
silmege hatlamu;hr. Sofulisin du-

vara dayad1g1 merdiven bir ara• 

hk kayarak pencereye ~arpm•f 

ve biiyiik camlardan birini k1r

m1thr. K1r1lan cam Sofoklinin 

kafasma ~arp1p biisbiiliin par~a .. 

lanm•t ve sivri par~alar kafasma, 

yiiziine saplanarak bir ~ok yerle
rinden ag1r surette yaralanmitbr. 

Y aralar1n acuile kendini kay• 

bed en Sofokli bu def a da mer

divenle beraber tat dotemelerin 

iizerine yuvarla.nmit ve tekrar ya

ralamp oldugu yerde bayilmitbr. 

Giiriiltiiyii duyan diger bade· 

meler gelmifler, Sofokliyi kan 

i~inde baygm hir halde goriince 
polise haber vermi11lerdir. 

Sofokli Beyoglu hastanesine 

kald1nlarak tahkikata batlan
mittir. 

o~ haylaz 
Bir bah~1van1 ta1 

yagmuruna tuttular 
Osman, Eyiip ve Ahmed adla

r1nda on iki yaf larmda ii~ ~ocuk 
diin aktam Beyoglunda Metrutiyet 
mahallesinde bah~1van F eridin 
hah~eaine girerek aga~lara ttrman· 

\ 
m1tlard1r. 

F erid her gun bah~esini altiist 
eden ~ocuklarm gene aga~lara 

tlrmand1klarm1 goriince eline bir 
sopa ahp ii~iinii de kovalamit-br. 

Bundan hiddetlenen ii~ af acan 
bah~eden ~1kmca ceplerine tatlan 
doldurup tekrar bah~1vamn duva
r1na brmanmitlar ve bah~1van Fe
ridi tatlamaga batlam1tlard1r. 

Tat yagmurundan kurtulam.J .. 
yan F eri.d batmdan bir ~ok yara
lar alm1f. ve bagirmaga batlamit· 
tir. Bah~eye gelen polisler ii~ ~<>
cugu taf l\tarlarken yakalamitlar· 
d1r. Yaralt Ferid tedavi altma 

ahnmtfbr. 
-----

AK~AM 
Abonelerine lkramiye 

Agustos ve eyliil 1935 aylar1 
zarfmda Aktam' a abone yaz1· 
lacak veya mevcud abonele-

. rini uzatacak okuyucular1miza 
ikramiye olarak k1ymetli ki
taplar hediye ediyoruz. Tafsi- 1 

latm1 9 cu sahif emizde okuyu .. 

lnuz!. 
J a !!!!£-~ 
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Ba:v Amcaya gore .•• 

S1g1naklar 
Alli eski 

sarni~ ve mahzen 
gezildi 

Zehirli gazlara kar91 korunma 
tedbirleri almak iizere tehrimize 
gelen bakanhk miitehassun bay 
Cevdetle saghk miidiirliigu h1f
Z1SSihha miitehasSis1 doktor Cev· 
det tetkiklerine devam ediyorlar. 

Bir miidettenberi tehrimizde ya· 
p1lmakta olan yeni binalaran al· 
t1nda bir &Igmak bulunuyor. Ge
~en gun de yazd1g1m1z gibi bu s1-
gmaklarm zehirli gaz hiicumlar1-
na kartidaha elveritli bir hale ko
nulabilmeleri i~in talimalnamede 
baz1 degi9iklikler yap1lmasma Iii· 
zum goriilmiittiir. Talimalname 
hususi s1g1nak yerlerinin evsafm1 
gosterecektir. 

Diger taraftan bay Cevdet ve 
Zeki, tehrimizde umuma mahsus 
s1ginak olabilecek yerleri birei: 
birer gezmege hatlam1tlard1r. ~im
diye kadar Y erebatan, Binbirdi
rek gibi yerler gezilmittir. Bay 
Cevdet ve Zeki alh mahzen ve 
sarnic1 gozden ge~irmitlerdir. 
Bundan sonra biiyiik huausi bina· 
larin, eski konaklarm mahzenleri· 
ni tetkik edecekler, bunlardan 
liangisinin umumi 11gmak haline 
konulmaga elverifli bulundugunu 
tayin edeceklerdir. Ayni zamanda 
bir 11gmag10 ka~ kiti alabilecegi 
ve ne kadar masrafa ihliyaca o\a .. 
cagmt tayin edeceklerdir. 

Bay Cevdet ve Zeki tetkikleri· 
nin neticecini bir raporla bakan
bga bildireceklerdir. ~hrimizin 

neresinde ve ka~ kitiyi alabilece~ 

151gmak yap1lacag1 bakanhgan ver· 
digi karar iizerine belli olacak· 
ta.r. 

Elektrik sosyetesi 
Sermayenin Tiirk paras1na 

~evrilmesi gorii§iilecek 

Baymd1rhk bakanhg1 He tram· 

vay sosyetesi arasmda yap1lan mii· 

zakere, Avrupaya giden tramvay 

delegeleri dondukten sonra tekrar 

bathyacakbr. 

Elektrik 1osyetesi ile Baytnd1r .. 

hk bakanhg1 arasmda da timdiye 

kadar halledilemeyen sosyele ser

JDayesi etraf mda konutmalara 
batlanacakbr. 

Baymdirhk bakanhg1 sermaye

nin Tiirk paras1 esas1na gore ka· 

bulii i~in sosyete ile yeni bir mu

kavele yapacakhr. Miizakerenin 

ne zaman bathyacag1 heniiz belli 

degildir. 

5ahife 3 

11 :UAr ~ll:r :n.Ua f] 
Karyoka 

lslanbulda zaman zaman bir 
kelime orlaya ~ikar . .Adela moda 
olur. Herkesin agzmda dolatir 
durur. 

Bir zamanlar sokaklardan «voy 
vo! » soziinden ge~ilmiyordu. \1111-
liston kelimesi y1llarca ag1zdan 
diitmedi. Bir arahk ortaya bir 
«yuyu»dur ~ikti ... 

Daha ~ok eskiden de bir « U~ 
baba torik» vard1. Oslad Ahmed 
Rasim bu « U.; baba torik» sozii 
iizerine bir~ok yazdar yazmitbr. 

~imdi de lstanbulda bir «Karyo
ka»du tiiredi .. lstanbulun en kii
~iik, en kenar mahallelerinden tu. 
tun da Beyoglunun en zengin ya
tag1na kadar bir ckaryoka»d1r gi• 

diyor ... 
Mahmudpa,ada: 
- Haniya ... Karyoka kravat· 

lar1 .. karyoka k11avallar1 .. 
- Dolmahk kabak oymaga 

mah:sus karyoka alelleri ... Bet ku· 
rut bir lane... Bu karyoka oyle 
almit yiiriimiit ki, bizim kotede
ki manav bile: 

- Hey babam hey... Bunlar 
karyoka pathcanlar1. . . Babahk.. 
ii~ kurut vereceksin amma karyo
ka pathcam alacaks1n .. karyoka •.• 
diye bag1r1yor .. 
Ge~en giin adama karyoka pat• 

hcanm hususiyetiin sordum, giil· 
dii: 

- Aman bay1m .. dedi karyoka 
pathcamndan bir imam baytld1 
yap1hr ... Imam bay1ld1 derim sa .. 
na ... diye tarif etti. .. 

Hatta Sirkecide J>ir lokantaci 
alay olsun diye listesine karyoka 
kebab1 .• diye yazm•t· Getirlttik .• 
bakbm. Basbayag1, mis gibi taa 
kebab1. .. 

Kenar mahallelerde utla: «Karoo 
yoka .. karyoka dim .. dim da dua 
dtm ... » diye tark1lar soyleniyor .•• 
Halbuki i;u karyoka denilen tark1 
ne giizeldi. Onu ne ~abuk maskara 
eltik.. Hikmet F eridan 

Azg1n beygir 
Yusuf admda bir ~opcii dun ~op 

arabasile Davudpafa caddesinden 
ge~erken beygir birdenbire iirkmi.it 
ve sokaklarda arabay1 siiriikliye
rek kotmaga batlamiftll'. Araba• 
nm giiriiltiisiinden biisbiltiin iir
ken hayvan bir ~ifte rsavurarak 
kay1tlar1 da kopard1ktan sonra 
ortahg1 alt iid etmege batlamtt
tlr. 

Cop~ii Yusuf hayvam yakala• 
mak istemi,se de kabil olamamit
hr. Azg1n beygir kotarken yoldan 
ge~en Hikmet admda on alb yat
larinda bir k1zcag1za ~ifte savu- · 
rup yere yuvarlam•t bi~ok yerle-

1 

rinden tehlikeli suretle yaralamit- · 
br. Polislerin ve ahalinin ugratm~ 
larile hayvan zorlukla yakalana• 
rak daha ba,ka kazalaran oniine 
ge~ilrnitlir. Yaralar1 ag1r olan Hill
met baygm bir halde Cerrahpaf& 
hastanesine kald1nlm1tbr. 

w 

[Sorulmadan ba,ka yere basilamaz. ba.Xa dile ~evrilemez.J 
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HAFTALIK POLIT/KA Y AZISI 

Habe~ meselesinde Fransa ile lngiltere 
beraber yiiriiyorlar- Di§ Mogolistan 

Habe3 imperatoru 
ca.. tanfi 1 ci Nhifedel 

uncu unn aonuna doiru bir Ha· 
bet imparatori~esinin Habetiata· 
mn Jandark1 olduiunu ve Ital· 
yan1n 1896 da Aduada mailup 
olmas1na bu kad1n1n iebep oldu· 
iunu 1oyliiyor. Echo de Parii di
yor ki: 

f ena bir §ekil ald1 
HaheJ me1ele1inin Milletler 

Cemiyetine diifkeaizin alikadar 
devletler aru1nda ~oziilmeai i~in 
diplomaai kanallar ile yap1lan 
miizakerelerden bir aonu~ (neti
ce) ahnanu~d1. ltalyan1n emeli 
~k 1enit olma11 ve biitiin Ha
beti1tan1 himayesi alt1na almak 
auretile bura11nm bir miiatemle
ke haline 1etirilme1i 1aye1ini 1iit
meai dileklerini ancak k11men 
tabnin edecek tekliflerin ve tea
viye auretlerinin auya diitmeaine 
aebep olmuttur. 

lptidalan Franaa hiikumeti ve 
matbuatl ltalyanin arzuaunu ok
flyan ve buna ayk1r1 diipniyen 
bir tav1r ve hareket alm1f.tl. Fa
kat 1onradan Jtalyamn iiatedik
leri hem lnsiliz imparatorluiu
nun biiyiik menlaatlerine kart• 
olcluiunu ve her hanf;i ,ekilde 
iatihaaline tetebbii1 edilirae edil
ain nihayet Milletler Cemiyetini 
de yikacaj1n1 10z oniinde bu
hmdurarak lqiltereye taraftar bir 
vaziyet almitbr. 

Milletler Cemiyetinin yik1lma• 
•• Framan1n Avrupada kurmuf 
olduiu siyui manzumenin ve 
politikan1n temelini siiriikleyip 
ptiireceiinin iyice anlat1lma11 bu 
m\iesseaenin miidafaas1nda Fran
•71 Jn,iltere ile biNikte hare
kete sevk etti. Bunun i~in Millet
ler Cemiyetiqin bu ay1n aonun
da fewalide olarak toplamp 
Habef itine bakmu1 kararlattlnl· 
mitbr. 

Bu toplanbda Milletler Cemi
yeti mecliainin eon karara sire 
ltalyan • Hahet hakem heyetine 
bef inci bir iza yani bitaraf bir 
ha ~mekten bafka yapacak 
bit- iti yoktur. Likin bu izan1n 
~ilmeai miinasebetile timdi 
adamakalh aulhii tehdid eyleme
einden dolayi Habet meseleainin 
laeyeti umumiyeainin balulmas1 
Te harbin oniine 1e~ilmeai i~in 
preler aranma11 ibtimalin d191n
da dejildir. 

Bu meseleler 1oriitiiliirken su
p aabuna dokunmamak i~in 
Milletler Cemiyetinin meclislerin
de ittifak1 ira olmad1i1 takdirde 
Diza halinde bulunan iki taraf1 
laareketinde serbes b1rakacak olan 
miaak1n on bef inci maddesine 
clayamlmu1 yohmda bir miiza· 
kere usulii takip eclilmesi lehin· 
de alikaclar devletler ara11nda 
Lil' cereyan peyda olmuflur. 

F akat aol firkalar bilha11a 
Framadakilerle lnailteredekiler 
ltalya ile Habet ara11nda ~ikacak 
harbe metruiyet 1U.ii verebilecek 
olan bu uaulii tiddetle tenkid 
ediyor. 

••• 
Habet bucludlannda ~1kan badi

aeler U:zerine ltalya ile Habetis
tan1n ara11 a~1ld1g1 zaman Japon-
7an1n Habe,istandaki gayet bii
,.uk ticari ve iktisadi menfaat
lerini korumak ve Avnapah ol
nuyan 1rklar1 tutmak i~in ite ka
nt•P ltalyaya kar91 bir engel ola
caia zanneclilmitti. F akat sonra
dan Japonya biitiin hiicumlara 
yaln1z kendiainin hedef olmama11 
i~in sahneden ~ekilir gibi almut
tu. lngiltere ltalyaya karf t muha
lif bir tavur ahp dostu'olan dijer 
devletler kendi tarafma ~etik
ten aonra Japon:ya Habe~ itlerinde 
tekrar bir f aal rol almithr. Ja
ponya Habetistandaki biiyiik 

menfaatlann1n bir harp dolayi-
aile zarara uiramuma raz1 olam1· 
yacai1n1 a~ak bir liaanla ltalya 
lriitdlmetine bildirmi9tir. Japon ga· 
zeteleri de all'f Avrupah olmama
a1nc:lan dolay1 magdur olacak Ha
be91ilerin en hararetli miidafii ve 
taraftan kesilcliler. Japon ailah 
fabrikalan Hebet orduauna kiil
liyetli 1ilih yetiftirmekte ve 100· 
dermektedir. 

Bir taraftan da lqiltere hiiku
metinin Hebetiatana 1ili.h veril
meai i~in lqiliz f abrikalanna mii
aaade 10.terme1i Habeti1tan1n 
mevkiini kuvvetlendirmittir. Av
rupah 1rklara mensup bulunm1yan 
Japon ve Habet imparatorluklan 
aru1nda birdcnbi.re kuvvet bulan 
el birliiini ltalya 7aln1z kendi 
miiatemlekeleri i~in deg ii, Af eri
kada milstemlekesi bulunan diier 
devletler i~in de biiyiik tehlike 
aaymaktad1r. Fakat ln1iltere ltal
yaya kal'fl birlik i~in ark, Avru
pah ve Asyah f ark1 1ozebnemek
tedir. 

ctkinci Menelijin qi imparato
ri~ Taiton Habet askerlerini bir
~ok defalar idare ebnif, ne ltalyan 
1enerali Baratieri, ne de yerine ta· 
yin edilen Baldiuera imparatori~e-
ninpplinlarm1 neticesiz b1rakbra· 
mam•tbr. 

Roma 28 - ltalya hiikmneti 
Milletler cemiyetine 1onderdiii 
bir notada konaeyin yalnaz anlat
ma komiayonunun tekrar ite bat
lamas1 i~in tedbir alabileceiini, 
boyle olmazsa ltalyan1n itirazla
r1n1 bildirmek hakk1n1 muhaf aza 
ettigini aoylemittir. 

Demiryollar1 
ca.. tarafi 1 ci aahifede) 

kumpanya tarafmdan kabul edil
diiini itaret etmittir. Alikahlarm 
izahabna 1ore kumpanya, muka
velesine riayet etmekle beraber it
letme imtiyaz1mn hiikUmet~e aa· 
bn ahnmas1na karar verilmesi, sa· 
dece demiryollar1m1z1 ulusal bir 

Japonya lnciltereden 1ordiiiii idare elinde toplamak esas1 kabul 
yiiz ve te9vik iizerine Habet itle· edilmeainden ileri geliyor. 
rine 1okulmalda beraber aiiel (as- Kumpanyanin itlettiii hat 350 
keri) ve siyaai biitiin 1a7ret ve kilometredir. Yeni sene batina 
eildetini Aayadan ayll'IDamakta kadar aorii9melerin biteceii umu· 
dll'. Ma~ide iyice yerletip bu· luyor. Kumpanyan1n itletme teai
rada SoVJet budutlar1na ve dit sat ve aermayesi .ekiz milyon li
Mojoliatana dojna bi~ok aevkul· radar. 
cen demiryollan yapbrmaktan 'Ye . 

Miizakereler i~in kumpanyamn 
~ Moroliatan ile ~inin timalinde aermayedar irup mumeuilleri B. 
bikiim ve niifuzunu yerlettirdik- Bakl ve B. Obanelin yak1nda 1el
ten aonra Sovyetlere tabi d•f Mo- meleri bekleniyor. 
iolia~ kol atmaia ~yor. T .._ I I 

Japonya, dit Mogoli.tandan raiutlJ I 
Man~uri ve Japonya mallarina Bay1ndirhk bakanhg1mn ~abuk 
kart• kapilarmi a~muam ve bu- bitirilmeaine onem verdiii itler 
dutlaran tayin edilmesini ve aakeri araa1nda tramvay kumpanya11n1n 
Japon konaoloslar bulunmuma halledilmemit meseleleri de bulu-

razi olmas1n1 istemittir. Dit Mogo- nuyor. 
liatan hiikumeti bu taleplere ya- Aiu1to1 aonunda kumpanya de-
DaflD&mlf oldujundan arada ier- le1elerile yap1lacak 1oriitmeler, 
iinlik baf iontennittir. Japonla· 1ene aermaye itindeki 1oriit ayr1· 
nn da~ a~lo101iatana yerlef1Dek is- hklar1ndan otiirii M>DU~IUZ kald1· 
meai Sibiryadaki ve Asyadaki di- i• takdirde kumpanya imtiyaz1nm 
ier Sovyet memleketlerini tehli- sahn ahnacai1 anlatihyor. 
kede b1rakacajindan Sovyet mat- Bakanbk kumpanya 1ermayesi· 
buab Japonyaya tiddetli hiicum nin, timdi meri olan 923 mukave-
ediyor. lesinde kaydedildiii 1ibi 1,400,000 

Soyetlerle Japonlar adeta bir· Tiirk lira11 olarak he1aplanma110-
birine kart• harp cephesi bazirla- da 11rar etmektedir. Kumpan-
mrflardir. Sovyetlerin Japonlara yan1n Metro han1ndaki merkezin-
karti Y•idiklan kuvvetlerin her de bir toplanll yap1larak durum 
biri 20,000 mevciitlu 12 piyade 1ozden ge~irilmittir. 
firka11 ve her biri 5,000 mevcutlu Kadikoy su kumpanya11 imtiya-

z1n1n 1atm ahnmas1 bakk1nda he
bet Rivari f1rka11 ve 400 tank ve 

• niiz verilmit bir karar yoktur. 
5750 tayyare tahmin olunuyor. _'"' , ..... - .. -·-·-"'-"""'-""'"""""• 
Bu biiyijk kuvvetlerin mevcut ol-
mu1 Japonya ve Sovyet ve dit 
Mo101i1tan araamdaki 1er1inliie 
bqka bir onem (ehemmiyet) ve-
riyor. 

••• 
Yugoslavyada, batinda M. Sto

yadinovi~in bulunduiu yeni kabi
ne devletio i~ durumunu aajlam
latbr1yor. Hiikumetin muhtelif un
surlara kart• miisaadekar bir tavur 
almas1 bunlar1 ve f ll'kalara hiildi
mete 111ndmnaktad1r. 1929 aene- · 
ainden beri milli bir bayrakla bir
likte ~ekilmeai ve berhangi vesile 
ve sebeble g:osterilmeai menedilen 
Harvat bayragm1n H1rvat f 1rka11 
lideri Ma~ekin yildonii.mii miina· 
sebetile H1rvatistanm her taraf1n· 
da ~ekilmeaine milmanaat edilme
meai H1rvatlar1 ~k sevindirmittir. 
SU"p f1rkalan artik H1rvat fll'kala
nndan Yugoslavyadan aynlmak: 

ve istiklil ve cumuriyet tesis et- J 

mek emellerinde bulunduiuna ih
timal vermemekte ve bunlarla bir
likte ~abflll&ktad1r. Yu101lavya
nm ~ itlerinin iyiletmesi harici 
mevkiini daha kuvvetlendirmek
tedir. 

••• 
Yunani1tan1n rejim meselesinin 

1eneloy (reyiim) ile halledilme
•ine miieueaan meclisi karar ver· 
mit olduiu halde kabinedeki baz1 
bakanlarm a~ik bir 1urette kral
hg1, yahut cumuriyeti tut
mas1 ve bu yolda •O:z ve 
it ile faaliyette bulunuLnu1 
Caldari1 kabinesinin reyi
im eenas1nda bi~ olmazsa zabirde 
bitaraf kalmasma imkin birakma
m19b. Bunun i~in batbakan isti· 
fa elmit ve yeni kabinesine bu 
1ibi bakanlan alnutbr. F akat 
yeni kabinede kalben kralhk ta· 
taf tan olanlarm say1si ~oialmit
br. -M. F. T. 

Eski§ehir hava okulu 
komutanhg1ndan: 

Hava okullar1 talimabn1n 86 1nc1 maddesinde yaz1h ,artlan h-" 
istekliler. Dilek kii1d1 ve ve1ikalarile Temm.uz batlang1c1nd&n Aidf' 
tos sonuna kadar okula bat vururlar. Okulun bulunduiu yerin dit.-¥ 
bulunanlar dilek kii1tlarile vesikalar1n1 Po1ta ile okula gonderirld• 
~e alacaklar1 kar~alaia 1ore hareket ederler. 

Madde 86 - Okulu~ Gedikli k111mlarma tinne tartlar1 tunlardid 
A - Tiirk olmak. 
B - Orta o!ml (Lise aekizinci 1m1f) tahsilini bitirmif en az t! 

ve en ~ok 20 yatinda olmak. 
C - S1hhi vaziyeti ~uculukda ~e u~Uf itlerinde kullan1lmaja e~ 

ritli olduiuna dair miiteha1111lan tamam olan bir hastanede 1ibfaal 
heyeti raporu olmak. Ditar1da bulunanlar: 

Bulunduklan yerin aakerlik tube1ine miiracaatla muayeneye 1Gll' 
Clerilirler. Tam tefkilitb. S1hhi heyeti bulunan yerlerde o yerin ~ bi' 
yiik komutan1na miiraca,.tla muayeneye 1onederilirler. 

D - Ablik1 1aglam olduiuna ve b~ bir 1urette ·~lu veya md
kUm olmad1ima dair bulunduiu yerin Emniyet Miidiirliijiinden vera 
polia imirliiinden tasdikli ve1ika 101termek. 

E - Okula abnacak okuyucular: Gedikli erbatlar haklundaki 2so' 
No. lu kanun mucibince muamele goreceklerini, okulu bitirdikleriO' 
de (12) aene hava 1dikli erbat olarak vazife goreceklerini tealr' 
hiit etmek. 

F - Okulca yapilacak ·~me imtihan1nda kazanmak. 
H - latekli adedi ~ok veya imtihan1 kazananlar ahnacak mikdat' 

dan f azla olursa bunlar1n i~inden riyaziye bilgileri daha iyi ve flf' 
banc1 dil bilenler yenlenir. 

Hava okular1 okuyucular1 aakeri li1eler okuyueular1 gibi yedir~~ 
1iydirilir. Kitap VC' .,,lier ders i~in lizam olanlar parasiz verilir. (~ 

Sabhk Mangal KOmiirii 
Istanbul Ziraat Bankas1ndan : 

Bankam1za merhun ljneada lakelesinde .mevcud Rumeli manlal 
komiirlerinden: 

(50,000) Kl L 0 SU 
Beberi yirmi beter bin kilo olmak uzere iki partide 1697 nu_.

rah Bankam1z kanunu hiikiimleri altanda 8 Aju1to1 935 Per,e111"4 
aiinii saat ii~te $ubemizde a~ik artbrma ile sablacakhr. • 

Almak iateyenler beher parti i~in maktuan elli lira pey ak~ ... 
yabracaklard1r. 

Komiirler lineadadaki yerlerind~ tealim tartile 1atilacakt1r. 
$artname lineada iskelesile latanbul, Izmir, Ankara, Ziraat Bar 

kalar1 kap1lar1na a11lm1tbr. (4354) 

Kocaeli Viliyetinden: 
Memleket bastanesi i~in tartnamesinde cim ve miktar1 yaz1b tSO 

kalem ecza ve alit a~1k indirme 1uretiyle satin abnacakttr. Ibale ai"" 
tosun sekizinci pertembe 1iinii aaat on hette Viliyet makam1nda yr 
p1lacaktar. lateklilerin 117 lirahk muvakkat teminat ~ektubu vet' 
Banka makbuzu ile s02ii g~en aiin ve aaatte Viliyet ml\kamma 'ff 
t•rtnameaini gormek ist~yenlerin Viliyet a1hhat miidiirlujiine murr 
caatlar1. «4202• 

-----------------------------------------------------~ Var1ova yakmlarmda hir uflS lspanyada petrol 
I1letilmesi kabil · olup 
olmad1§'1 ara 1bnhyer 
Madrid 28 - Santandar Vili-

yetinde San Mamens yak1mnda bir 

dOflO 
Vartova 28 (A.A.) -- Bir u~-* 

Vartova yakmlarmda diitmiif ~ 
i~inde bulunan ij~ u~man ol111fir 
tiir. 

petrol damara bulunmu9tur. Mad- ------------~ 
rid iinive;sitesi profeaorleri arat-
brma yaparak au i~inde petrol 
bulmutlarchr. 

Petrol damar1 180 bektarhk aa· 
hay1 kaphyor. Bunun itletilmeai 
miimkiin olup olmad1i1 aratbrah· 
yor. 

Bir Gin filml blylk mDklfat 
kazand1 

Briiksel 28 - Milletlerara11 
~if~i 1inemato1raf miisabaka11n
da ii~ biiyiik miikif attan birini 
cllkbaharda (;in koyliiaii» i1minde
ki filimi yapan (;in miieueaesi 
kazanmattlr. -----

ltalyan teclm fllosu 
Roma 28 (A.A.) - Resmi i1-

tati1tiklere 1ore 1914 temmuzile 
1935 haziran1 aras1nda ltal
yan tecim f iloau 1.430.000 tonili
todan 2.838.000 tonilitoya ~ikmtf· 
t1r ki, 1.408.000 tonilato yani yiiz· 
'de 9,5 artmitbr. 

Bu f azlahg1 ancak Amerika 
Birletik hiikUmetleri 7.638.000, 
Japonya 2.378.COO ve Norve~ 
2.010.000 tonilito ile ge~ebilmit
lerdir. 

ROSEMAIL 
Di~ MACUNU 

SATILIK BAR 
Gayet nefia modern bir bar sattl!; 

tir. Butiin tef erruatl iakemle, dolaP ~ 
..Ure mevcuttur. Ak,am idaresinde 1 .... 

reddine miiracaat. 

AK~AM 
Abone Ucretleri 

SENELIK 
6 AYLIK 
3 AYLIK 
I AYLIK 

l'tr~ .setae1" -
1400 kwuf 2700 kurof 
750 » 1450 » 
400 » 800 » 

150 » - ----
Poat.a ittihadma dahil olmayan 
ecnoebi memleketler: Seneligi 

3600, alti ayhg1 1900, ii~ 
ayhg1 I 000 kuruftur. ---

Ad res tebdili i~in yirmi bef 
lturu111luk pul gondermek Ian~ 

RebltllAhir 28 - Hlz1r gontl 86 
S lmaak Cllnei 0Alo lkindi Aqadl Y•~ 
& 7,20 t,H f,51 8,47 12 1,.. 

2,'9 •.53 12,20 16, 16 19,30~ 
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[ iCERDE OLUP BITENLER ] 
Garsonlar okulu 

if in haz1rl1k 
Nizamname yaptldr, 

bina ara~hr1lryor 
F Garson mektebi a~mak yolun
daki te,ebbusler ilerilemi~tir. Oku
lun nizamnamesi haz1rlanarak tas
dik i~in Kiiltiir direktorliigiine ve

rilmii ve bina araf hnlmasma bat· 
lanm1§hr. I~ lokantac1lar da ala
l<a gosteriyorlar. Okul lokantac1-
lar ve garsonlar cemiyetlerinin 
:rnii~terck tesebbuslerile ortaya ~·-
kaca.ktir. ' 

lki cemiyctin miimessillerinden 
Jnilrekkep bir heyet cuma gunu 
toplanarak iiin para cihetini kes-
tirmege cahi acakhr. Eaas itiba
l"ile gerek lokanta sahiplerinin ve 
gerek garsonlarm okul i~in aidat 
Vermeleri ve belediyenin yard1m1 
da iatenilmesi :kararlaf hrilm1thr. 

Okul kurmak ve derslerini yo
luna koymak i~in bir ecnebi mii
tehass1s1 getirtilecektir. Okul ey
liilde Galata veya Istanbul tara
ftnda tedarik edilecek bir binada 
a~alacak ve derslere devam etmi
Yenler garsonluk yapam1yacaklar
d1r. 

Berberler cemiyeti de mektep 
a~maga ugraf1yor. Mektep i~in 
Sultanahmeddeki eski bi~ki yur· 
du binastna bak1lm1thr. Mektep
ten erkek 6a~1 i~in ihtisas diplo
llUlSJ alaca.klardir. Tahsil paras1 
ahnm1yacak, ancak berberliiin 
Yiiksek kum1 say1lan kadm ber
berligi tahsili iicrete tabi tutula· 
calctir. tmtihanlarda muvaff ak ola
:rn1yanlar bir sene mektebe devama 
lllecbur olacaklardar. 

lark demiryoUan kumpanyau
nm getirttigi mu1ambalar 
~ark demiryollar1 kumpanyas1 

Baymdirhk bakanhgmm miisaa
desile vagonlt.nn tefriti i~in Av· 
l"upadan 1000 metre mutamba ge
tirtmitti. Giimri.i.k idaresi, bu mal
lar i~in kontenjan tahsisah olma
d1gm1 ileri siirerek giimriikten ~·
kar1lmas10a miisaade etmemittir. 

Ekomoni bakanhg1 da kumpan
Yan1n te,ebbiislerine red cevab1 
\'ermistir . . 
Umumi magazalar 
Tecim odas1 bakanltktan 

direktif bek liyor 
Iatan bu I T ecim odas1 meclisi 

~ar,amba giinii t-oplanacakhr. Es· 
naf cemiyetleri arasmda federas· 
Yon letkiline, oda memur ve miis
tahdemleri yard1m sand1g10a dair 
haz1rlane.n nizamname projeleri bu 
loplanhda goriitiilecektir. 

Meclis yeni borsa idare meclisi 
•e~imini de gozden ge~irecektir. 
. Oda, tehrimizde tecimerlerin 
1htiyac1m karulamak iizere genel 
lllagaza a~mak iizere bakanhg1n 
direktif vermesini beklemektedir. 
~imdi ayn ayr1 ellerde olan 

fehrirni?.deki gumriik ambar ve 
•ntrepolarmm ileride genel maga
~alar idarezine baglanacag1 s5yle-

llayor. Boyb biiti!n efya depolarinm 
bir talimatname ile idaresi diitii· 
biiliiyor. 

Romanya yollla gDndsrilecek 
e1ya 

Turkiyeden Romanya yolile ron· 
derilecek efyamazm transit mese
leaini goriiamek iizere bir Rumen 
he1eti gele~ektir. Heyet Tiirkofia 
·deleaelerile miizakerede buluna· 

.aktir. 

Beyaz degil sari .. 
Esnaf bankas1n1n kopye 
defterlerinin satt~1nda 
ka~ak~1hk var m1 ? · 

Tasfiye halinde olan Esnaf ban
kasmm e,yas1 araunda ince ka
g1dh 8 kopye defterinin sahlmas1 
inhisarlar iaaresince ka~ak~1hk 
mahiyetinde goriilmiit ve mesele
ye dokuzuncu ihtisas miiddeiumu
miligi el koymu~tu. 

ltin kanunun ifade ettigi anlam
da ka~aks1hk olup olmad1gm1 
anlamak i~in T1bb1 adlinin defter
ler hakkmdaki raporu bekleni
yordu. T1bb1 adli diin raporunu 
vermittir. 
Ka~ak~1hk hakkmdaki kanuna 

gore ancak beyaz renkli kopye 
def teri kullanmak ve satmak su~ 
tetkil eder. Halbuki T1bh1 adli ra· 
porunda, bankamn kopye defter
lcrinin "Sari renkte oldugu hildiril
mittir. Maamafib miiddeiumumi· 
lik heniiz karar1n1 vermit degil· 
dir vc incelemelerine devam et
mektedir. 

Harman yaparken iki baygir 
birdan DrktO 

l!rerenkoyii tarafmda Siileyman 
adinda bir ~if~i diin tarlasmda 
beygirlerile barman yaparkcn bey· 
girlerden biri otekine bir tekme 
vurmut ve iki beygir birden iirk
miitlerdir. Siileyman hayvanlari 
durdurmak iatemitse de kabil ola
mamif, iki beygir kay1tlar1 kopa· 
rarak harmandan ~1k1p caddeye 
dogru kot.maga batlam1tlard1r. 

Biribirlerine baih bulunan bey· 
girler caddede saga aola tekme 
savurarak kotarlarken yoldan ge
~en Makbule admda bir kadm
cagtza ~arpm1tlard1r. Hayvanla
rm ayaklari altmda yaralanan 
Makbule hastaneye kald1r1lm1thr. 

Kaytk tamiri yDziinden kavga 
01kt1 

Ayvansarayda kay1k~1hk yapan 
Mustafa kay1gm1 tam1r i~in Meh
med adma bir adma vermit ve 
diin kay1g1 almak iizere gittiii 
zaman yap1lan tamirin iyi olmad1· 
g1ni soyliyerek Mehmedin para
:am kesmek istemittir. 

Mustafa ile Mehmed bu yiiz
den kavgaya tulufmutlar, etrafta
ki diger kay1k~1lar araya ginnit
lerse de kavgac1lar1 ay1rama
m1tlard1r. Kavgada bunlardan 
Mustafa bt~akla Mehmedi kaSI
gmdan, kal~asmdan ve sirtmdan 
ag1r surette yaralamithr. Mehmed 
hastaneye kald1nlm1f., Mustafa ya
kalanm1tt1r. - - ---

Liret yOkseldi 
Ge~enlerde degerinin yiizde be-

tini kaybeden Liret tekrar yiiksel· 
mege ba~lam1thr. 

Evvelki giin bir Turk lira11 9,74 
Iiretten muamele gormiittiir. Norml 
zamanda fiat 9,68 olduguna gore 
aradaki fark ~ok azalm1~hr. 

Florinde hafif bir dil~.me kayde· 

dlimittir. ----------: 
N6bet~I eczaneler 
Bu akpam nobet~i eczaneler fUnlar· 

dar: 
~i~li: $ark Merkez, T.aksim: Matko· 

vi~. Kemal ·Rebul. K!stmpa,a: Merkez, 
Haskoy: l lalk, Gala ta: Me~kez, Balm· 
koy: Hilal, Kad1koy: Faik Iskender ve 
Merkez, Sanyer: Asaf Bahaddin, Hey· 
beliada: Tom ad.is, Aksaray: Nuri, Os· 
ki.id.ar: Selimiye, Eminonii: Befir Kemal 
vc M. Cevad, Biiyiikada: Merkez, Be
tikta!!: Nail, Fener Emilyadi, Samatya: 
Emin RicJvan, Sehremini: A Hamdj, 
Karagiimri.ik: Arif. Alemdar: Obeyd, 
Kii~Ukp.azar: H. Hiisnu, ~ehzadcbaft: 
Hiiseyin Kamil, 8eyaz1d: Sadka. 

Trakgadan kavl1n 
karpuz geligor 
Bu yd mahsul ge~en 
yildan iki ka t fazla 

Trakyadan karpuz ve kavun 
gelmege batlamtthr. Bunlar, bc
lediyenin biitiin yaf iiriinlcri hale 
almak hakkmdaki kararmm he
niiz tamamile tatbik edilememt
sinden Sirkecideki eski sergi yer· 
lerine konuluyor. 

Belediyenin bu y1l eski sahf du
rumunu deg if tirmiyecegi anla,1h· 
yor. 

Diin Trakyadaki teftitlerini bi
tirerek fehrimize donen $ark de
miryollar1 kumpanyasmdaki hii· 
kumet bat miifettiti bay Salahad
dinin izahahna gore, bu y1l Trak· 
yada kavun ve karpuz ~ok bol ol
muttur. Oriin ge~en senekinin iki 
mislini bulmuf ve yerinde ~ok u
cuzlamtf hr. Fiatlerin, ge~en senc
ye nisbetle yari yar1ya inecegi mu· 
hakkak roriiluyor. 

$imendifer nakliye iicretinin 
yiizde yirmi bet indirilmesi ve 
1000 vagon getirmek kayd1n1n kal
d1r1lmaa1 yetittirici koyliilerin it· 
lerini kolay ashrmif kavun ve . ' 
karpuzun ge~en y1ldan daha mii-
aaid t•rtlarla gelmesine imkin ver
m ittir. 

Bu y1l yetiten mallarm 1500 va· 
gonu ge~ecegi ve bir k11m1n1n ec
nebi memleketlere gonderilmesi
ne ~aht1ld1g1 saglan1yor. lhracat 
i~in ayr1ca tenzilath bir tarif e ha· 
z1rlanm1thr. 

lzmirda alekwk kilovat Derail 
Izmir 27 (Aktam) - Jzmir 

elektrik kilovat ucreti onilmilzde
ki alh ayhk devre i~in 19 kuruf 
iizerinden tesbit edilmitti. Tari· 
fe komisyonunun bu karar1n1 pren-

sip noktasmdan Bayind1rltk ba
kanhg1 kabul etmemif, noksanla
r1D tamamlanma11 i~in geri gon
dermif tir. Kilovat tarife komis· 
yonu bu hafta i~inde toplanarak 

kilovat iicreti haldunda karar ve
recek ve bu karar tekrar tasdike 
ronderilecektir. 

lzmirde yang1n 
Mital Palas1n Jokanta ve 

gazinosunun bir k1snn yand1 
Izmir 24 (Aktam) - Birinci 

Kordonda (Mithat palas) lokan
ta ve gazinosunda yangan !rtkmit, 
yetiten itfaiye taraf mdan hemen 
sondiirulmiiftiir. lzmirin bu en bii
yiik lokantas1 Liman ifleri genel 
direktorliigune aiddi. i~indeki Cf· 
ya 2000 liraya sigortah idi. 

Tahkikata gore yang1n binamn 
~ah k1sm10dan ~1km1thr. Yangm, 
yan1nda bulunan yap1dan ahlan 
ve lokantan1n kiremidliiindeki o

luklarda birikmit olan ~uval ve 
ki.g1d par~alar1nan atet almasin
dan ~1km1tl1r. Sigaray1 oraya oda. 
c1 Arap Alinin athi1 tabmin edil
mektedir. Tahkikata devam olu
nuyor. 

lzmirde bir palamut deposunda 
ac1kl1 bir kaza 

Izmir 24 (Ak,am) - ~ebidlerde 
Baladur 1okagmda tecimer Jiroya 
aid palamut deposunda feci bir ka
za olmuttur. Cuvalc1bat1 65 ya. 
tinda Markota adh bir yahudi aa
ma merdiven iizerinde ~ahtirken 
muvazeneaini kaybederek yere 
.Cliitmiif, bat1 tqlara ~rpmittir. 
Markota bunua aeticesinde olm1,. 

Sahife I 

Baglar digorlar ki .. 

"Dans ederken ni~in 
sek appel ~ogahr?,, 

« Sa~1 dokiik erkeklerde sek appel 
daha fazlad1r .• » 

Rontken profesorii bay $iikrii 
Emin titman, arkadatlar1 arasm· 
da fevkalade nefesile tamnmif, 
gayet niiktedan, kahkahas1 bol 
bir zat... En kederli zamamnda 
insan onunla bir ka~ li.f atsa 
i~inde Lir nef.e k1v1lc1m1 ~ak1yor. 

«Hani nete ~aridir.» derler 
ya... lnsan netenin sari oldugu
nu profesor $iikrii Eminle konu·· 
fUrken anhyor. 

- Sex appel mi? .. diye giiliim· 
sedi... Sekxappeli inki.r etmek 
ne bileyim kameri inkar etmek, 
guneti inkir etmek, diinyay1 in· 
kir etmek gibidir .. 

Sex appel biiyiik bir fizik mese· 
lesidir. Ve insanlarm, erkek vc 
!kad1nm netrettikleri iyon ve elek
tronlarin ~oklugundan ileri gelir. 

Baz1 erkekler ve baz1 kadm
lar bu elektrik dalgalanm f azla 
nctrederler . Ve sexappelleri kuv
vetli olur. Baz1lan az netreder
ler. 5exappeli az olur. 

Bunun yat- iizerine biiyiik te
siri vard1r. Gen~likte in1anlar1n 
netrettikleri elektrik kuvvetleri 
pek fazladar. Fakat yaf kirk101 
ke~ti mi bu elektrik kuvvetleri 
azahr. Bunun i~in bilhassa ka
dmlarda k1rkmdan sonra sexappel 
az olur. 

Erkeklerde bu 50 ye kadar hii· 
tiin kuvvetile surer. 50 ye ka
dar erkek tam erkektir, sexap
pelindea hi~ bir •ey kaybetme
miftir. 

Fakat bazan da aksi olur. Bazi 
kad1nlar da ~1rkmdan sonra, bir 
~ok erkeklerde ellisinden sonra 
elektrik kuvvetlerinin f azlalath· 
g1 goriiliir. Yani sexappelleri de 
f azlalattr. F akat bunlar pek na
dirdir. 

- Bu netredilen elektrik kuv· 
vetleri ne gibi zamanlarda artar?. 

- Bir kadmm ne,rettigi elek
trik kuvveti az olsa bile bu ka
darc1k bir kuvvetle karfismdaki 
erkegi biiyiileyebilir. Erkek tc 
oyle .• 

Meaela dans esnasmda .. dans 
ederkcn ~ifler biribirine ~ok so
!kulurlar. Bunun i!rin kadmm ve 
ya erkegin nefrettigi elektrik 
kuvveti az bile olsa kart 1smdaki
ne hemen tesir eder. 

Bu, radyoda Amerika ile ls
tanbulu dinlemege benzer. Ame
rikamn kuvveti ne kadar fazla 
olursa olsun, lstanbulun kuvveti 
ne kadar az olursa olsun Jstan
bulu daba iyi alabiliriz. (;iinkii 
bize yak1nd1r. Dans ederken de 
itte bOylc... Sexappel, elektrik 
kuvveti . ne derece az olur
aa olsun kart1s1ndakine bir tesir 
yapar ... 

- Daha bafka ii1tad1m? 

- Sonra, aexappel yapan elek-
trik kuvvetlerini viicud nefret· 
miyor mu?. Fakat viicudun iizc
rindeki elbiae bu kuvveti k11men 
tutar... Bunun i!rin plajlarda, 
iistte elbiae olmay1nca kad1n1n ve 
erkegin 1exappeli artar. (;iinlrii 
o zaman kollar, bacaklar, ense 
ve mayo haricinde kalan bir~ok 
lua1mlar da elcktrik kuvveti net· 
rederler. Ve bu kuvvetler onlc
rinde elbi1e sibi bir mini •or· 
meclilderinden derhal teairlerini 
costerirler •• 

Rontken profesoni Siikrli Emin 
Bunun i~in plijlarda insanla· 

rin nefrettikleri elektrik kuvvet• 
leri daha fazlad1r. 

- Elbise dediniz de ~istad1m. 
hahrima seldi. Sanki biz erkek
lerin giydiiimiz lU elbise makul 
bir fey midir?.. Bilhassa insan 
biraz fitmanlaymca bu yaz giin· 
lerinde kan ter i~inde kahyor. 

- Erkek elbisesi katiyen ma• 

kul deiildir. Hele fU ceket. Bu. 
nun kadar makul olm1yan bir 
giyinit tarz1 yoktur. Amerikah
larm ~ogu ceketi atm1flard1r, Iii· 
vetmi9lerdir. Ben de kendi hesa• 
b1ma hararetli bir cejcet aleyh
dar1y1m .. 

- Sexappel mevsim mevsim 
deiitirmif. Mesela ilkbaharda in· 
sanlarda elektrik kuvveti artar· 
mif .. 

- Sexappelin mevsim mevsim 
deiittigi dogrudur. Bundan bat
ka bir fCY daha var. Yazm in· 
sanlar daha ziyade &!rlhp &a!r1lir
lar. Mesela bir kad1nm kit- ve 
yaz giyinitini tasavvur edin. Ya· 
zm ~ir !kad1mn viicudu daha 
az ortiik oldugundan etrafa DCf• 
rettigi elektrik kuvveti daha f az· 
lalatir. 

- Erkeklerde sexappel?. 
- Baz1larmda pek fazla oldu-

au muhakkabr. 
- Daha ziyade na11l erkekler

de sexappel vardtr?. 
- Tam mi.nasile «erkek» olan• 

larda ... Kad1na benziyen erkek 
guzellerinde degil... Hani erkek 
giizelligi diye bir fCY vard1r ya ... 
ltte sexappel boyle tiplerdedir. 
Erkek miimkiin oldugu kadar er· 
kek olmalid1r ... 

Hatti 1a~1 dokiik erkeklerd& 
aexappel <laha fazlad1r. Ciinkii 
uzun aa~ daha ziyade kadmhk 
ali.metidir. 

Bakhm, iistadm da 1a~lar1 dO. 
kiilmii,tii ... 

- Avrupada kara inaan 1evmek 
bir zevk halinde.. acaba bu da 
bir sexappel meselesi mi?, 

- Hay1r, katiyen... Kara bir 
inaanda da elektrik kuvveti var
d1r. Fakat onun 1exappelini 1e
ne aiyab bir k.ad1n farkeder. 

Biz beyazlarla onlarm netret• 
tikleri elektrik kuvvetleri uyuf&• 
maz. Bizim i~in aexappelli inaan• 
Jar daha ziyade beyazlard1r. Av· 
rupa ve Amerikadaki kara in
.. n &fkt bir mocla me1ele1inde11 
bafka bir fCY olmaaa serektir .• 

H.F • 



Sahife I 

Almanyada ki~ 
• • • • mevs1m1 1~1n 

haz1rl1klar 
Almanyada, oniimiizdeki kif 

mevsiminde gosterilecek filimler 
i~in biiyiik bir ~ahtma vard1r. Yeni 
yap1lmakta olan filimlere daha 
fazla para sarfediliyor. Bu f azla· 
hk yiizde on ile yirmi arasmda• 
d1r. Bu suretle daha yiiksek eser• 
ler meydana ~1kanlmas1 isteniyor. 
K1, iptidasma kadar 120-130 ka
dar filim haz1rlanacag1 samhyor. 
Me~hur Alman artisti Emil Yan• 

nings uzun miiddet filim ~ahtma
larmdan uzak kald1ktan sonra ge· 
~ende «iki kral» isminde bir filim 
~evirmi~.ti. Bu filim ~ok ragbet 
gormii~tiir. Bunun iizerine Alman 
sincmalar1 birligi sendikas1 kendi· 
sile iki senelik bir kontrato yap· 
mtfhr. Artist bu miiddet zarfmda 
<lort filim ~evirecektir. Emil Yan· 
ningsin yahudi oldugu ve Alman· 
yada f ilim ~evirmesi yasak edil· 
digi dogru degildir. 

Alman sinemalan birligi sen'di
xas1 Martha Eggerth, Paula Wes
sely, Rodolf Forster, Harry Piel 
ile de mukaveleler yapmifltr. 

Ufa sosyetesi yeni mevsim i~in 
28 filim haz1rhyor. Bunlardan 
on alhsm1 kendi stiidyolannda, 
digerlerini kii~i.ik filim sosyetele· 
rine yaptlracakhr. Uf amn filim
leri arasmda bir ~oklan biiyiik ve 
giizel eserlerdir. 

Rota filim kumpanyas1 da 24 
filim haz1rlamaktad1r. Bunlarm 
i~inde Liszten ahnmlf. a,k riiyalar1 
vard1r. Bunun dtf sahneleri Pef· 
tede ~evriliyor. Diger filimlerden 
ba!Jicalai't Martha Eggerthin oy· 
nad1g1 Casta Diva, Paul Horbige
rin «Sonuncu istasyon, Willy Fors-

AK~AM 
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Gustaw Frohlich son 'evircliji /ilmlertlen &irintlt 
hn «Mazurka», gene Martha Eg
gerthin «Sarifm Karmen» filim· 
lerdir. 

Guataw Frohlich de giizel bir 
ka~ filim ~evirmittir. I 

* Ehli salip muharebelerintle 
bat rolleri yapan artiatlerden Lo
retta Young Hollivutun eaki y1l· 

d1zlarmdan bi · dir. Dokuz sene
den beri filim ~eviriyor. Fakat 

heniiz 14 filim ~evirmege batlath· 
gmdan ~imdi 23 yafmdad1r. 

Slnema haberlerl * Jenatte Mac Donald, Holli· 
vutta San Fransisko isminde bir 
filim ~evirmege batJ.am1tbr. * Mae West, 2 sene i~inde A~e .. 
rikada bin muhtelif cemiyetin 
azahgma s~ilmittir. * Hollivut artistleri arasm~a 
tayyarecilige biiyiik merak var-

\ 
d1r. Carole Lombard, Grace 

Bradley, Gail Patrick yakm(la 
pilot tehadetnamesi a1acaklard1r. 

25 sene sonra ne hale gelecekler? 
Amerikal1 bir ressam1n ~izdigi resimler alaka uyand1rd1 

/iii ""~ 
\ y· 
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Bugiin giizellikl9'i~ s~:'! appe~-
' . ·-
te'rl ue cH.inyamn her taraf mda ta-
nmm1, olan sinema y1ld1zlar1, aca
ba 25 sene sonra nas1l olacaklar? .. 
Bir Amerikan ressam1 buna merak 
etmif ve bir ~ok gen~ artistlertn 
bu giinkii fotograflarile 25 sene 
1onra nas1l olacaklarma dair hi
rer resim ne~retmi,tir. 

Arr.erikah ressamin ~izdigi re· 
simler her tarafta hiiyiik bir rag· 
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betle kar,1lanm1t ve bir ~ok dedi
kodulara sebep olmu,.tur. Biiyiik 
bir ekseriyet ressamm bu itte ~ok 
muvaffak oldugunu kahul etmif
tir. 

Yukarida Clark Gable, Dolores 
del Rio, Joan Crawford, Greta 
Garbo, Marlene Dietrich, Costanc 
Bennettin bugiinkii re:.imlerile 25 
sene sonra nas1l olacaklar1 gorii
niiyor. Ressam artiatlerden hir kis-
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mma gozliik takttrm•f hr. Bir k1s
m1m ince, fakat burutuk yiizle hi
rer ihtiyar haline soktugu halde 
Marleneyi, k1rkm1 ge~en ekseri 
Alman kadmlart gibi ~i~man iki 
!feneli liir hale koymuftur. 

Amerikalt ressam, burada pek 
tanmmamtf diger bir ~ok artistlerin 

bugiinkii fotograflarile 25 sene 
sonra ne hale geleceklerini gostc-
ren resimlerini nesretmistir. ~-. . 
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ME$RUTIYETTEN ONCE 

Manast1rda patl1ya 
tabanca 

,__- Yazan: Mustafa Rag1b 

- Ne merak ediyorsun camm? I 
Vurduktan sonra s1vu;1p, ka~ar gi
dersin.. mutlaka isin sonunda ol-• 
mek icap etmez ya! .. 

Ahf bey, arkada~mm bu iimid 
verici sozlerine kar~l sustu. ~imdi 
arhk biraz evvelki mariz hali kal
mamif h.. Gen~ miilazim, asabi, 
fakat neteli bir tav1r takmmif h. 
Biiyiik bir it yapmaga hazirlanan· 
larin gosterdikleri soguk kanhhk 
ile soziine devam etti: 

- Baki, haydi seninle beraber 
Manashra inelim, bir tabanca te· 
darikine ~ahfahm .. 

Baki bey hemen rnukabele etti: 
- Ahf, seninle beraber gitme

gi hen de ~ok isterim. Fakat erza· 
k1 heniiz dag1tmad1m. Erzak1 da· 
g1tmadan buradan ayr1hrsam, hem 
asker a~ kahr, hem de boyle iki· 
mizin birden hire kaybolmam1za 
hususile benim erzak dagdmadan 
buradan ayr1lmakhg1ma kutkula· 
n1rlar .. Onun i~in ben burada kal
maga mecburum. Allah selamet 
versin ! . lnfallah emelinde muvaf· 
fak olur, vatan1 kurtariram .• 

Dedi. Baki bey, arkada,1nin ne 
kadar ciddi bir lavirla soz . soyle
digini gormekle beraber, At1f be
yin giriftigi bu it le muvaffak ola· 
cagm1 f iipheli goriiyor, hatta bir 
f1rsabn1 bulup atet edemiyecegi· 
ni santyordu. Bununla beraber, 
Atif beyin lievesini k1racak, $em· 
ai pafanm ne kadar yanat 1lmaz 
bir varhk oldugunu izah edecek. 
soz soylemekten ~ekindi. 

Baki bey, arkad&flDtn bu ka-
rar1n1 bu suretle kartilamakta 
biraz kendisini hakh buluyor, bu· 
nu ge~ici bir hevese, hiikumete ve 
paditaha kart• besledigi kinin ga· 
leyana gelmit bir tezahiirii ola· 
rak telikki ediyordu. 

Baki beyi bu fiipheye sevkeden 
sebep, bundan iki giin evvel Van
gelin gazinosunda Ahf beyin ge
ne $emsi pa,ay1 oldiirmek istedi
gini soylemesi idi. Vak1i o ge
ce Baki bey, bu sozlerde Atif he· 
yin i~tigi bir iki kadeh i~kinin te· 
sirini gormii~, o kadar ehemmi
yet vermemi~ti. Fakat bugiin boyle 
bir vaziyet yoktu. Atif beyin gene 
ayni fikirden dem vurmas1, f az· 
la hassas ve asabi olmasmdan baf
ka Hirlii izah edilemezdi. Baki 
bey, Atif beyin sozlerini bu suret
le telakki ettigi i~indir ki, erzak 
dag1tacagm1 ileri siirmiit ve arka· 
daf ilc betaber ,ehre inmege lii
zum gormemi~ti. 

Tabur kAtibine cevab verdi: 
" oldUrmege gidiyorum !,, 
Atif ve Baki heyler arasmda bu 

hararetli hasbihal heniiz yeni bit
mif ti. tki arkadat biribirlerinden 
ayrilacaklar1 sirada tabur binasm· 
'dan d1,ar1ya ~1kan tabur kitibi 
Mehmed Rag1p bey (timdi An
kara Ziraat bankasmda muhasebe 
servisinde) Ahf ve Baki beylerin 
biribirlerile goriittiiklerini gordii V«; 
bu iki arkadatm ba9bafa verme
lerini ~ok manah buldu. 

Mehmed Rag1p bey, merak;;ni 
yenemedi, bu hararetli miinaka· 
famn mevzuunu ogrenmek istedi. 
0 giin $emsi pa~a Manashra gel
digi i~in herkes gibi Mehmed Ra
g1p bey de pek yak1n bir zaman· 
da miihim hadiseler cereyan ede
cegini tahmin ettiginden cemiye
tin en fedakar iki uzvu olan bu 
gen~ miilazimlerin her halde mii
him bir meseleyi konu~h1klarma 
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hiikmetti. Ve yanlarma yakla~tt. 

Mehmed Rag1p bey, bilhassa 
Ahf beye ~ok merbuttu; aralarin· 
da ~ok samimi bir dostluk vard•· 
Hususile o, birka~ ay once, At1f be
yin tetvHcile cemiyete girmitli· 
Mehmed Rag1p bey, otedenberf 
hiikumetin takip ettigi politikadall 
istibdattan nefret etmekle bera· 
her, yakm zamanlara kadar «'ft' 
rakki ve lttihad cemiyeti>min var· 
hgmdan haherdar degildi. Bir ge• 
ce toplanhsmda Ahf ve Rag1p pef 
ler arasmda ge~en ~ok samimi bit 
liaspiihal, bir aktam sonra At1f be" 
yin delaletile Rag1p beyin ceroiye· 
te girmesine sebep olmuf tu. 0 
giindenheri, gen~ miilazimle tabor 
katibi aracmda miinasebet yaln1i 

bir arkadashktan ibaret kalrn'· 
m1,, her ikisi ink1lap~1hk idea~i 
etrafmda diisiince ve hareketlerJ• . 
ni bildirmitlerdi. 

Mehmed Rag1p bey, Attf ve Ba• 
ki beylerin yanma gelince heJJletl 
sordu: 

- Hayir ola, ne \'ar? .. dedi. 
Ahf bey, gayet tabii bir ed• 

ile cevap verdi: 
- ~ar,1ya iniyorum .. if in yo1'• 

sa, beraber gidelim .. 
Atif ve Rag1p beyler, Baki be" 

·te ye veda ettiler ve tabur merket1 I 
sehir arasmda daha kestirme yo . 
olan bah~cler aras1ndan yiiriiJl1e" 
ge batla41lar .. Bef on ad1m ilerle
miflerdi ki, Rag1p bey arkadat11•• 

aordu: f 
- Nereye gidiyorsun? .. Ne var 

Ne yok?. 
Atif bey, gayet tabii ve basit bit 

'eyi anlabr gibi mukabele etti: • 
- $emsi pa,ay1 oldiirmege gt• 

'd' ' iyorum .. 

ulimdi yemek ylyecagim, belkl 
son g1dam olacaktir I,, . 

Rag1p beyin h;.yretten gozler• 
a~1ld1 ve: 

- Ya! dedi, bu ifi aiz mi uzeri• 
nize aldm1z?. 

Abf bey hemen izahat verf11t" 
ge b:iflad1: 

- Evet, ben cemiyete intisaf' 
ettigim e:mada Y a~e (1) ile bera• 
ber fedai yaz1Im1,hm. ~imdi b\I 
i~i gordiirmek i~in para ile adaJJ' 
anyorlar. Ar1yorlar amma bth 

·1e ancak hamiyeten yap1hr; para 1 , 

hi~ kimse ~1kmaz. Ben, vaziyetl 
bu sekilde goriince kendi kendiJ11e 
kar~r verdim, ~imdi onun i~in a.fll• 
g1 iniyorum. 

"" Rag1p bey, arkada~1mn biiY\J. 
hir az1m ile, kararmdan hi~ b1

' 

surette donmiyecek bir katiyetle 
soz soyledigini gordiik~e Ahf be' 
ye karf1 itimad1 arbyor, At1f be" 

ta• yin tav1rlarmda vekar ve JJle 
net goriiyordu. Rag1p hey ce"'p 
verdi: 

- Allah muinin olsun !. S 
Ahf b~y, kendisine ~ok d05 

bildigi arkada~m1 bira:z daha terY 
vir etmek istedi: 

- $imdi, Drahor (2) boyuo• 
da miikemmel hir yemek yjyec; 
gim. Belki bu son g1dam olac,.1' 
hr! Sonra benim ta ban cam yo ' 
Cemiyetten iyi bir tabanca isle" 
dim. Onu tedarik etmege ~aht'' 

... k S . ,.r1' cag1m, ve arh , emSI pa~ay1 ~ 

yacag1m, bakahm nerede bir f 1 

sat lcollay1p yakahyacagun? · ) 
(Devam1 -;at 
- yl 

(I) MOT:l;:im Yanyah Yahya t.ee~ 
kasdedlyor. Ona arkada~lan, H~[ll 
adeti Or.ere k1~aca t:Ya~e• derl~;d•· ge' 

(2) Drahor, ~fana~tmn ortasin1~<1n 
c;en ve ~chri ikiya ay1rnn nehird1r. 
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Tckin olmad1g1 soylenen eski 
bir ko~ke misafir gitti. Gece yata· 
cag1 zaman u~aga sordu: 

- Bu odada fa~1lacak hi~ bir 
fey olmad1 m1?. 

- On bef sencdir olmad1. 

- On he, sene evvel ne oldu?. 

- Sizin gibi geceyi bu odada 

re~iren bir mi:;afir ertesi sabah 
riize) gilzel kalkh ... 

Basis 
Fakirlere yard1m cemiyeti para 

lopluyordu. 

Salamonun kap1sm1 ~ald1lar. 
iti anhyan Salamon, katibine, bir 

hahane hulup gelenleri savmas1-
n1 soyledi. 

Katip: 

- Patron bilegini incitti, dedi. 

Ge1enlerden biri atild1: 

AK~AM ...,auuc 1 

Nitanl1 
Bay geldi, odada ni~anhsmm 

kardefini buldu ve merakla sordu: 
- Ablao nercde?. 
- Sizin geldieinizi goriince 

odasma, ni~an yiiziigiinii degittir
meie gi!. .. · :. 

Ah91 
- Bak pef in soyliyeyim k1z1m, 

kocam yemek hususunda ~ok ti
tizdir. 

- Erkekler oyledir. Benim ko
cam da titizdi, benim pitirdigim 
yemelderi agzma koymazd1, 

Bararet 
Arkadat 1mn has ta oldu~unu 

duyunca hemen hizmet~isini kot· 
turdu. Sordurdu. Hizmet~i gidip 
geldi: 

- Gordun mii?. 
- Gordiim, yatiyor. 
- Ate,i var m1?. 

- Kendisine haber veriniz gii· 
refmegc degil goriitmege geldik ! . 

- Erkekler olur insan deiillerdir. Be11 seaedir kansma bir kere bile ~pmeyen biri, buou ba~ka - ~ocukmu~unuz bayan, bii 

Eyvah kocam1 unuttuk I 

Be sap 
6 dan 3 ~1karsa ne kahr?. 

- Bilmem. 
- Nas1l bilmezsin camm. Far· 

Zct ki, altm tane sekerin var, sen
den ii~ tanesini i~tedim, sende ne 
lr.ahr?. 

- Alh seker kahr. . 
- Hay1r, il'r tanesini hen iste

dim .. 

- Ben vermedim ki ... 

llan 
- Yarin bah~emizde verilccek 

rnusamere eger sabahleyin yag· 
tnur yagarsa ogleden sonra, og
leden sonra yagmur yagarsa sa· 

hahleyin verilecektir. 

Kum bar a 
- Kocam oglumun kumharas1· 

• ll• k1rd1, ne ltadar para varsa ald1. 

- Olur fCY degil bu. 
- Olur ~ey degil ya, hen o pa-

·a ile kendimc 'apka alacakhm. -

biri yaph diye oldilrmii, f.. 

Benze~t 
- Cocngun baba11na benziyor 

mu?. 
- Aman benzemeain kocam 

beni botar ! . 

CEVAP 
Oglu, ganm sa

atte hiT bahast
na bir ~eg soru
gor, ceflap bek-
ligor, ogrenmek 
istigordu. 
Bahasi h1kt1, 

usandi ue hag-
kird1 : . 

- Eger se;iin 

ga$rndagken bu 
kadar §ey sor

nlll$ olsaydc rn ne 
hale gelirdim? .. 

- Bana cevap 

verebilecek hale 

gelirdin baba I 

- Kavgaya nasal ba,Iadm1z? 
- Anlatayim. O aurabma bir §i§e alb. Ben kafasma bir ~eki~ 

lndirdim. O ti§C ile ba• 1 ·a yards. Ondao sonra kavgaya ba1iad1k.. 

EL BET 

\ Enine boyuna etine dolgun. 
I 

Ham yeri hi~ yok her yeri olgun. 

I Y alnrz go:zleri a:zicik aolgun. 

Bu lcadar kusura bakrlmaz elbet; 

Boy post yerinJe hem iri yan 

Y anaii duJagi andirir nan 

Y almz ka,lari azicik 1an 

Bu ltadar lifuara balrilmaz elbet; 

Em.alaiz aala bulunmaz dengi. 

ltina benuT •a~inrn rengi. 

Y alna~ deh1etli de'iiJdiT cengi. 
I 

Bu kadar kamra bakilmaz el bet; ) 
' 

- Berber aga~larina buduyor I 

OJ'llD 
Cocuk kuzusunu k1rd1 babas1 

~·k•fh: 
- ltte gene oyuncaks1z kald1n, 

timdi ne yapacaksm? 
- Kasaphk oynarmm. 

--

EMNIYET 
Sar1~m haga11, 

kirpiklerini ktr
parak: 

- .Sizinle ba1 
ba$a kalinca, 

kendimi emni
gette 

0

hissetmiyo
rum, dedi. 

Bag gogiis ka
barttz : 

9apkml1-
g1m sizin kula
gimza k ad a' 
geldi demek? 

- Hayir hen 
dugmadim, /a
kat kocam duy
mu$ l 

---

s1cakta atef olur mu?. 

Bttytlk 
Ilk okul aoa a1mfta muallim 101' 

du: 
- Fil nerede bulunur?. 
~ocuk bir miiddet diitiinduk· 

ten sonra: 
- Hacel yok, o kadar kocamnt 

hayvand1r ki, kaybolmaz!. 

Bah~i' 
Tiyatrodan ~1karken vestiyerf 

bir lira verdi. 
Arkada~1 diirttii: 
- Deli misin, bir lira verili1 

mi?, 

- Sen galiba bana verdigi par· 
desiiyii gormedin !. 

Bilmeco 
- Simsiyah tek ayakh nedir bi

lir misin ?. 
- Hay1r. 
- Tckayakh zencidir. Ya gim-

siyah ii~ ayakh nedir?. 
- o~ ayakh bir zenci. 
- Hayir, kuyruklu piyano!. 

........... ' . ~ ,,, .. ... ...... " . -........ ~ ... "" .. 
,, .... '. . . 

Kazinonun iatikbali namma rica ediyorum burada boyle 
oturmaym1z. 

- Mayo i1e oturmak yasak m1 ? 
- Hay1r, fakat 1iz burada boyle oturduk~a kimse k;izinoy1 

szit mi yccek. 



Sahife I 

Alaturka giire§ nizam 
albna ahn1yor 

Giire~ federasyonu, bu hususta esasl1 
ve etrafl1 bir nizamname haz1rlad1 

Giiret federasyonu, ~ok iyi bir 
tetebbiiste bulunmuf, alaturka 
yaih giireti diizen ve nizam alh
na alacak bir nizamname hazu-
lamithr. 

Bu nizamnamenih ea11 ._un
lard1r: Alaturka giirestc damuk-, . 
h miisabakalara meydan verme-
mek i~in her giiret mutlaka bir 
saat i~inde bitirilecektir. Bir saat 
i~inde iki giiret~iden biri yenil
mezse bunlardan biri say1 hesahi
le kazanmlf say1lacalcUr. 

Sonra yenilme durumlar1, .fim
diye kadar oldugu gibi tiirlii tiir
lii dedikodunun oniinii almak i~in 
tamamile nizama uygun bir ~er
~eve i~inde ve a~\k olarak goa
terilmittir. 

At ko~ular1 
Ko§ula r ~ok glizel ve 

heyecanh oldu 
Istanbul yaz kotular1nm birin

~iai c?iin V cliefcndi ~ay1rmda 

kalabahk bir 1eyirci kiitlesi oniin
de yap1ld1. Sonu~lan tunlard1r: 

Birinci kotu: 0~ Y•tmda yerli 
yar1kan lnailiz taylara mahsus
tu. Mesafesi 1200 metre, miiki.
f ab 200 lira idi. Ankarah Sali
hin Semiramisi birinci, Salahad
dinin Ciileri ikinci, Mehmedn Ol
ga11 ii~iincii geldiler. 

fkinci kOfU: 0~ Ve dab& yukart 
yatta hali3 kan lngiliz at ve k11-
raklarma mahsus, mesafesi 1600 
metre, miikif ah da 230 lira 
idi. 

Ankarah Ahmedin Eseksi bi
rmc1, prens Halimin ~urbaras1 

ikinci, yine Ankarah Ahmedin 
Strombas1 ii~iincii geldiler. 

O~iincii ko9u: Dort ve daha 
yukari yaftaki yerli yankan arap 
at ve k11raklarma mahsustu. 
Mesafesi 1200 metre miikafab da 
255 lira idi. 

Ahmedin Sedas1 hirinciliji, 
Ankarah Ahmedin Onliiaii ikin
ciligi, Hiisniiniin tayyari ii~iincii
liiiii ald1lar. 

Dordiincii kotu: Dort ve daha 
yukari yattaki lngiliz at ve k1s
raklar1na mahsus, mesafe 2000 
metre, miikif ah da 255 lira idi. 
Akifin Gozbodalya11 birinci, ge
pe Akifin Markizi ikinci, Riiate
knin Conku ii~iincii geldiler. 
r Betinci kotu: Dort ve daha yu
~ar1 Y•f.taki yerli yarimkan ln
.iliz at ve k11raklarina mahsus, 
.. esafesi 1800 metre, miikifab 
j>.55 lira idi. 

Karacabeyli Ahmdein Ceyli.
fai birinci, Karacabeyli Fahrinin 
Jlozkurtu ikinci, Fikretin Kopu 
~iincii 1eldiler. 

Deniz yan1l2r1 
Kurek tetvik yar1,Iar1 diin Ye

flikap1da yap1lm1thr. 
~' Miiptediler arasmdaki yaritlar
'an aonra blok halinde bareket 

den Giinef, F enerbah~e, Bey
z, Anadolu ve Beylerbeyi kliip-

eri, yarit sahas1n1 erk etmi~.ler
ir. Binaenaleyh kidemaizler ve 

emliler aras1ndaki yaritlar 
lialaJasaray, 1atanbul au aDOl'lan 

Giire~.~ilerin tiirlii katagori
lerdeki durumu da nizamname· 
de a1k1ca gosterilmektedir. Her 
giire:;~i istedigi katagoridc giire
femiyecegi gibi tututlar da kura 
ile yap1lacak ve eskiden oldugu 
gibi giiret~ilerin arzusuna ehem
miyet verilmiyecektir. 

Hakem meselesi de keskin bir 
tekle konulmutiur. Ortada bir 
minder hakemi olacak, aSil ha
kem kurulunu da ii~ kif.i tetkil 
edecektir. 

Bu ii~ hakemin verecegi karar
lar kati olacakhr. 

Giiretler branda iizerin<le ya
p1lacak ve brandamn biiyiiklii
gii de 20 - 20 olacakbr. Pes duru
munu da bakem tayin edecektir. 

Atina muhteliti 
Kliipler para 1ar1 aralar1nda 

payla~amayorlar 
latanbulu ziya;et ederek muhte· 

litimizle ii~ ma~ yapmit olan Ati
na muhtelitini tetkil eden kliip
ler araa1nda paralar1 taksim husu
sunda biiyii.k bir ihtilaf ~1knnt-hr. 

lstanbulu ziyaret eden Atina 
muhteliti Apollon ve Panatinai
kos tak1mlar1 oyunculanndan 
miirekkepti. Muhtelitin hiitiin 
masraflart c;1kbktan sonra safi kar 
olarak kalan 50,000 drahmiyi bu 
iki kliip aralarmda taksim et
mek istemitlerdir. 

Fakat Alina futbol heyetine da
hil olan diger Atina kliipleri, bu 
paranm yalniz bu iki kliip arasm
da degil, birinci kiimeye dahil 
biitiin fed ere kliipler aras1nda tak
aimini iatiyorlar. 

Apollon ile Panatinaiko1 bu 
talebi reddettiklerinden diger ldiip
ler ve Atina futbol beyeti ile 
aralarmda derin bir ihtilif c;ik
mitllr. Bu ihtilafm nasil kald1r1-
lacag1 belli deiildir. 

:::::::u:::::m:::mm:::m::uumm:::111:::::::111::n:::z::1n::::mu1111111111 
Halie; ve Altmordu kliipleri ara-
smda yap1lm1tbr. 

Umumi tasniftc Calatasaray kii
rek~ileri 65 puvanla birinci gel
mi,lerdir. 

Alaturka gDre1ler 
Diin Takaim stadyomunda ala

turka giiretler yap1lm1thr. Ba, 
giire~lerde Tekirdaih Hiiseyin Ka
ra Aliyi, Molla Mehmed, Miili
yimi yenmitlerdir. 

&Onef, Kumkapile birle1iyor 
Bir miiddettenberi, Giinef klii

bile, Kumkapa1 ara11nda cereyan 
eden birletme miizakereleri bitmit 
gibidir. Birletmenin katiletmesi 
ic;in Kumkap1 kliibii kongresi top
lanhya c;ag1nlacak, kongrenin mu
vaf akab ahnd1ktan 1onra iki kliip 
birletecektir. 

~ankaya 2 -1 galip 
Ankara 28 (A.A.) - Bugiin 

Ankara giiref~.ilerinin Ankara fut
bolciileri ic;in koyduiu kupa dO
maf inah mac;mda (;ankaya tak1-
m1 Ankara giicii tak1m1m 2-1 ye

nerek finale kalmitbr. Final mac;1 
oniimiizdeki pazar runu Cankaya 
ve Gen~ler birligi takunlara ara-
awnd• van1laralrt1• 

Balkan olimpiga
drna hazirlik 

Yunanhlar, iki biiyuk 
musabaka yapacaklar 
Yunan atletizm federasyonu, 

gelecek bafta Atina stadmda Bal· 
kan· olimpiyadma haz1rhk olmak 
iizere biiyiik miisabakalar yapa· 
cakbr. 

Bu miisabakalarda Amerika· 
dan gelen Yunanh atletler de de
nenecek ve k1ymetleri hakkm· 
da bir fikir edinilecektir. 

Bu miisabaklardan aonra Yu· 
nan milli atlet tak1m1nm namzed
leri se~ilerek sabah ak~am Ati· 
na stadmda antrenor tarafmdan 
haz1rlanacakhr. 

Yunanhlar, bu milli tak1m nam· 
2edlerini 7 eylulde Atinaya ~·
g1rd1klari Macar atletleri karfl• 
amda deneyeceklerdir. Macar at· 
letizm federasyonu, bu miisaba
kalar i~in 7 eylulde atletlerini 
Atinaya gondermegi kabul et
mittir. 

Macarlarla bu miisabaka 
lar yapalchktan aonra Bal-
kan olimpiyad1 1c;10 tehrimi
ze gelecek olan Yunan atletleri· 
nin kati kadrosu kararlatbr1la
caktar. 

Sat1l1k oyuncular 
Italyanlar Uruguvaydan 

be~ futbo1cu satin ahyorlar 
Son seneler~e ltalyan futbo

liiniin merkezi Avrupa futboliinu 

yenecek ve ingiliz futboliine ka
f a tutacak bir dereceye yiik1el
mesi, ~ok 11k1 bir diaipline tabi 
tutulmakla beraber, bilhassa ce
nubi Amerikadan sahn ald1g1 
oyuncularla olmuttur. 

ltalyadan gelen son haberlere 
gore ltalya futbolii Uruguaydan 
•ahn ahnacak bef. yeni y1ld1zla 
kuvvetlendirilecektir. 

Uruguay futbol y1ld1zlarmdan 
Evaristo, Kapuano, Orlandini, 
Skangalya, ve Tiglida ltalyan 

kliiplerine girmek ic;in Romaya gel
miflerdir. Bunlardan ii~ii, Ceno
va kliibii taraf mdan satin ahnm•t· 

lard1r. Diier ikisi de ltalyan 
kliiplerile pa.zarhk miizakeresin
de bulunuyorlar. 

Diinya futbolii 
---

Arjantin, lspanyay1 
1·0 yendi 

Arjantinden gelen haberlere go

re cenubi Amerikaya giden 11-
panya milli tak1m1, Buenos Aire1• 

te ii~iincii defa Arjantin milli ta

k1mile kart1lafmlfhr. Ilk dev

re 11f 1r uf1ra berabere gitmittir. 

lkinci devrede lspanyollarm 

hakim oynamalarma ragmen Ar

jantinliler, 39 uncu dakikada bir 

gol atarak ma~1 1 - 0 kazanm•t· 
lard1r. 

Uruguay 2 - Arjantin 1 
Cenubi Amerika futbol turnu

vasmda Arjantin ve Uru~ay 

milli tak1mlari ~iii, Paraguay, 
Peru, Brezilya, tak1mlanm yen
dikten sonra finale kalm1tlard1. 

Final ma~1 bu iki tak1m ara
unda oynanmit ve Uruguay Ar
jantini 2 - I yenerek Amerika tam
i 
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Tefrlka No. 81 

ALLAHA ISMARLADIKI 
L Yazan: ESAD MAHMUD KARAKURD 

~im~Iilik Allaha ismarlad1k ! ... 
Emeli almaga gidecegim . . . Yeni 
elbiseler giymit bir kii~iiciik ~o
cuk gibi hey~can ve sevin~ i~in

deyim. .. Bir haftad1r onu o ka
dar gorecegim geldi ki ! . . . Mek
tubunu bekliyorum, cevap alma· 
dan yazmam. . . Siyah giizel goz
lerinden binlerce defa operim, be
nim ca mm kardetim ! ... 

lmza .. Beti!..» 
:f.'f.¥-

£rte1i giin... Sabah saat on ... 
Karacaahmed mezarhgmm yolu 
iizerindeyiz... Mis Beti ile Emel, 
selvilerin golge verdigi toprak bir 
yoldan yiiriiyorlar .. , 

lngiliz k1zmm iizeriude koyu 
renkli bir elbfoe var ... Siyah ~o
raplar ve siyah bir iskarpin ! ... 
Kucag1nda biiyiik bir menekte de
meti taf 1yor... Kii~iik Emel bat•· 
ni bile kald1rm1yor ... Kumral sacr
lar1, lacivert bir berenin kenar
larmdan taf1yor. .. Siyah mektep 
gomleii i~inde bu on betini dol
duran gen~ kiz viicudu, ne ma
sum bir giizellik yap1yor... Y 1k1k 
bir 1iirii mezar ta,larin1n iizerin· 
den athyarak parmakhklar1 ye
,a, kii~iik bir kabrin oniine ael
liyorlar... Emel, lngiliz k1z1n1n 
yanindan ayr1hyor... Mezar1n 
bat taraf 1na doiru yiiriiyor.. . Du· 
ruyor. . . Kiic;iiciik dizlerini ag1r 
ai1r biikiiyor... T opraiin iistiin
ne ~omeliyor... Kucai1n1 doldu
ran ~ic;ekleri birer birer laf.lar1n 
iizerine allyor. . . Sonra aayri ihti
yari bir papatya aapl kadar in-
ce, giizel boynu yana dogru dii

'iiyor... Gozlerinden yanaklan
ua Y•tlar akarken kii~iik ellerini 
havaya kald1r1yor: 

- Anne! ... Anne! . .. diye inli
yor ! 

Yeni &~If bir aelincik yap
rag1 gibi k1rm1z1 ve parlak du
daklar1 kendi kendine k1m1ld1-
yor. .. Annesinin ruhu i~in, mek
tepte ulumu diniye hocasmdan og
rendiii dualan biiyiik bir hutu 
ile okuyor.. . Sonra i~i dolu ~o
cuk gozlerini selvi dallaranm ara
smdan gok yiiziine dikerek: 

- Allah1m, benim biiyiik Alla
h1m... ~u kartmda boynu bii
kiik, giinahs1z sana yalvaran kii
~iik kuluna ac1 da anneme ahrette 
eziyct ~ektirme!... Onu baba
mm yanma gotiir .. . Onlarm ruhu
nu birlef.tir ! . . . Benim kendileri 
ic;in aglad1g1m1 soyle ! ... 

Elinde duran beyaz mendili 
gozlerine gotiiriiyor... Kirpikleri
nin etraf mda kii~iik hirer inci 
tanesi gibi donuk donttk parhyan 
yaflar1 siliyor... Sonra gene bir
d en hire bat1n1 kald1rarak, i~i 

atet gibi yanan kii~iiciik avu~la
r1n1 bavaya kald1r1yor ve daha 
yiiksek bir 1e1le: · 

- Yiice Tanr1m; benim iyilik 
seven biiyiik Allah1m ! . . . Hi~ ol
mazsa dayun1 bai•f.la arbk ba
na ! .. . Kim1em kalmad1 ... Biro 
var!... Onu muharebede koru!. . . 
Ne olur, diifmanlara oldiirtme onu 
Allah1m!» 

Aihyor.. . Hiingiir hiingiir ai
hyor. .. lngiliz k1z1 yan1nda ... 
Snhn1 bir selvinin govde1ine da
yamit bir golge gibi hareket1iz du
ruyor. .. Onun da gozleri k1rmiz1 
ve ulak ... Onun da beyaz men
d iii a~lar1nm i~ini yak1yor .. . 
Dakikalar 1~iyor boyle ... ln1iliz 
ku1 Emel. doiru 1eliyor... Onu 

- Haydi yavrum, art1k gide-
1. ' im .... 

Ne ince, ne tath, ne miitfik bit 
1es!. .. 

Emel kalk1yor... Ku~iicuk ellr 
rile onun ellerinden tutuyor ... Br 
'fIDI onun gogsiine koyuyor .. . 

- Peki gidelim mis Beti ! .. . 
Yiiriiyorlar... Biiyiik selvi daJ. 

larmm golge verdigi harap 111e

zar tatlarmm iistiinden athy•• 
rak yiiriiyor ve kaybolup gidiyo~ 
Iar . .• 

:f.J[.:-f. 

Bir hafta 1onra... 26 agusto• 
1922... K1yamet kopuyor bu sa• 
bah!. . . Anadolunun bat• dumanb 
daglarmda yangm var! . . . Gunef• 
Af yon daglannda bir cehenneJlle 
atet veriyor. Ana, baba giinii !. . · 

Tiirk ordular1 taarruza kalkt1 .. • 
Gokler giirliiyor... Y crier sars1l .. 
yor... Daglar devriliy~r . .. Ugul
duyor biitiin kiirrei arz akinc1l•• 
rm nara11ndan ! . . . Biitiin kainat 
ayni 1iiniin aktam1 hayret i~id" 

dedir . . . Yerden, gokten, denizdeO 
yol alan biitiin diinya kablolafl• 
ma vi kubbenin altmda af yon yut• 
muf gibi sersem aersem sallaa1P 
duran kiirreye, bomba 1ibi patb .. 
yan fU habcri aahyorlar: Tiirklet 
taarruza kalkblar... Saa tier aait 
aibi heyecanh ve uzun g~iyor .. • 

· Diinya diplomatlan 26 agu1to11I 
27 ajuatoaa 1otiiren 1922 gecesi
ni uyku1uz telrraf makineleri b•• 
tinda g~iriyorlar... Nihayet 111•• 

kineler gece yar111 bathyor itle
meie ! . . . Kablolarm ilk getirdiii 
haber fU: Afyonkarahi1ar1 diif' 
tii ... Goriindii tiirkler!. .. Geliyor• 

' lar . . . Geliyorlar !. .. 
Ji.If.¥-

Eylul 1... Dumlup1nar tepelr 
rinden, yanan goklere doiru bit 
sea yiikaeliyor: 

«Ordular; ilk bedefiniz, Ak• 
denizdir ... lleri! .. . » 

Ordular ilerliyor... tlerliyot 
ordular; dalga gibi, sel gibi!.·· 
Asyamn, Avrupaya golge vereO 
sahillerinde, timdi ic;i kurtlan111•f 
eski bir ilem ~ngir ~ang1r y1• 
k1hyor, yerine yeni bir ilem kU
ruluyor ... 

«Lili; 
Bef gecedir uykusuzum... Sa• 

na bu mektubu yazarken gozle
rimin ic;i sizliyor... Lili, nihayet 
tiirkler taarruza kalkti. Bir haf• 
tad1r Anadolu daglarmda geceli 
giindiizlii muharebe oluyor ... 
Tiirkler yild1rim gibi Akdeniz ke
narlarma dogru ilerliyorlar. .. 811" 
rada herkes hayret ve heyecaJI 
i~inde .. . On binlerce intan b11 
dakikada topraklara karitmlf bu• 
lunuyor ... C1ld1racag1m Lili, hali 
tek bir haber yok lzzetten ! ... 

Diin babam, biiyiik bir .,.bi• 
yet ic;inde tan1mad1i1m bir zabi• 
te, vaziyetin c;ok fena oldupn"• 
Turk ordusunun art1k oniine 1e
~ilemiyecegini, izmirin birka~ 1ii
ne kadar if gal alhna ahnacag11110 
muhakkak oldugunu 1oyliiyordU• 

(Arkaa1 var) 

A K 8 A mOe1111el1ri 
Ankaranan modern tOrk~e 

fran11zca ve ecnebi lisanlard• 
kitap, 1azete, mecmua, fototraf 
levaz1m1 ve modcllerini te111ia 
cder. 

Mertezi: Maarir yeklletl kar~1s1n· 
da telef'on SS77 

ubtst: Beman o4A =----
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Tefrlka No. 75 , 
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Abonelerine kiymetli 
kitaplar hediye ediyor 

JSKENDER FAHREDDIN 

Ulak, tekrar ( Sar1ku§u) elde etmek i~in, harbe 
gitmiyordu .. arkada~1 : " Bir kad1n ytizunden, uyuz 
ke~iler gibi, geride kalmak sana yara§1r m1?,, dedi .• 

Bu f1rsat1 If a~1rmaz
san 1z hem T/Jrkiye
nln en mOtek~mil 
blr gazetesinl oku
muf olacak, hem 
de bedava en gOzel Oktay (Kora) seferine 

haz1rlamrken .• 
O~iincii kurultay dag1ld1. 
Koraya gidecek ordu hazirh

i1n1 hitirdi .. hasta general iyilet· 
lbek iizere. 

Prenses Ankin ((;atal dag)mda, 
Mersanin yamnda. (Daglar1n k1-
z1) hila Uygur ilinde, "Oktaym 
•evgisile yamyor. 

(Sariku,)Ka~arm evinde. 
Prenses (Moka)ya gelince, Ton· 

IUrla ka~hg1 giindenberi izi bu
lunam1yordu. Oktay onu ~ok arat· 
lnlf ve bu yiizden bir~ok kimsele
rin camm yakmlftl. 

Bu urada kendini i~kiye veren 
'Ye sabahlara kadar (Sarikuf)U 
diitiinerek goz yaf I doken bir de
likanh vard1: Ulak. 

Ulak, Sarakutu handan ald1k· 
fan sonra, hir bafka k1zla sevi~
nii,ti. Bu k1z Karakurum bagla· 
t1nda ~ahtan bir koyliiniin k1z1 idi. 
Ulak bu k1z yiiziinden Sar1kutu 
bir kas: def a kam~1lam1ftl bile. 

Fakat, koylii k1z1 ona s:ok yiiz 
\'ermemi~: 

- Elindeki ve evindeki kadmm 
k1ymetini bilmiyorsun.. beni de 
1cand1r1p, onun gibi cendere is:ine 
lni aokacakam?. 

Diyerek Ulaktan elini !rekmit· 
ti, 

ltte bu s1rada Ka~ar (Kin-~o) 
rnuzaff eriyetini kazanarak Kara· 
kuruma doniince, ilk iti Sar1kutu 
Ulakm elinden almak olmuftu. 

Ulak, zorla elinden ahnan Sa
r1kustan ayr1ld1g1 giindenberi: 

-· Ben onu sevdigimi timdi an· 
hyorum .• 

Diyerek, onun ate,ile yan1p tu· 
tufmaga ha~lam1,h. 

Ulak Karakurumda agir bath· 
hg1, merdllgi ve yurdseverligile 
taninmit bir zabitti. Hamn kendi
•ine verdigi bir k1z1, goz gore gore 
teneral Ka~ara kapt1rmak, ona 
Yalu~m1yan korkakhktan bafka bir 
tey degildi. Ulakm arkadatlar1: 

- Biz seni bu kadar korkak 
•anm1yorduk ! . 

Diyerek k1sk1rtmaga ba~lam1~-
• 

lard1. 

Ulak hiddetini yenemiyordu. 
Birka~ giin aonra Oktay ana

Yurddan ayrilacc..kh. 

- Hele han gitsin de .. hen Ka· 
~aria kozumu paylaf1rim. 

Diyordu. Ka~ar Karakurum va· 
lisi olmu,tu. Oktay gittikten sonra 
fehrin biitiin idaresi onun eline ge
~ecek, geride l{alan asker, zabit. 
herkes ona boyun egecekti. 

Ula].: bl!nu da ~ekemiyordu. 
Oktay gittikten sonra, Ka~ar 

kendisini yakalahp zindaan ath
rirsa, ne yapacakh?. 

Kas:ar, l<endi ba~ma huyruk· 
luk nievkiine gec;tikten sonra 
herkes biliyor ve umuyordu ki, 
Diak, Karakurumda kollanm sal
liyarak gezemezdi. 

Ka~ar, Sariku,u almak iizere 
0 nun evine gittigi gece, Ulak, ge
neral ile aralarmda ge~en fU ko-
1iu,may1 unutmuyordu: 

«- Han, bu k1z1 bana verdi. 
Onu elimden alnmazsm ! » 

«- 0, kimi severse, onun ola
cak. t,te, goriiyorsun ya .. Sarikut 
henim yamac1ma sokuldu ! t 

! Sankut o gece Ka~ar1 goriince, 
I habas1m gormii~ gibi sevinmit ve 
f yanma kofmUflU, 

Demek ki, Sankut generah se· 
viyordu! Fakat, ne olursa olsun, 
Sarikut u Kac;ara hirakmamak ge
rekti. 

Ulak tarap i~erken, arkadatl· 
nm kulagma egildi: 

- Camm hahasma da olsa, 
Sariku,u, Kac;arm elinden alaca· 
g1m. 

- Seni sevmeyen bir kadm1 
kovalamal<, budalahkbr. Vaz ge{: 
bu fikirden ... 

- Hay1r.. anamin kamna ye
min ediyorum: General Ka~ar
dan o~ almak i~in Karakurumda 
kalacag1m. 

- Ya Oktay seni de Koraya 
gotiirmek isterse? ... 

- Bacag1m agr1yor .. Ata bine
miyorum, derim. Karakurumda 
kahr1m. 

Ulak1n arkada,1 yurdseverlikte 
~ok ileri gitmi{ bir gen~ti: 

- Birak bu ~ocuklugu, Ulak ! 
dedi. Sen Cengiz hanla birinci Ko-
ra seferine gitmi~ cessur bir zabit· 
•in! Ben, ikinci Kora seferinde de 
seni hamn yanmda gormek iste· 
rim!. Bir kadm yiiziinden, uyuz 
ke~iler gibi, ordunun arkasmda m1 
kalacaksan?. 

kltap/ar alabile
cekslniz. 

I agustos tarihinden 30 eyliil ta
rjhine kadar yani iki ay zarfmda ga

Z'etemize bir senelik, alti .ayhk veya 
Ulf aylik abone yaz1lacak ve yahud 
esasen mevcud abonelerini bu jki 
ay zarfmda idaremize miiracaatla 
uzatacak okuyuculanmtza AKSAM 
ne;iriyatt arasmda ~mdiye kadar 

1t1km1;i ve bundan sonra c;1kacak ki

taplardan a~ag1daki nisbet dairesin
d e kendilerine hediye edilecek ve 

posta ile adreslerine gonderilecek
tir: 

1 senelik abonelere: 300 kurufluk 
bedava kitap 

6 ayl1k abonelere: 125 kuruisluk 
bedava kitap, 

3 aybk abonelere: SO kuruisluk 
bedava kitap. 

Agustos ve eyli.il zarfmda gaze
temize abone yaz1laoak veya mev
cud abonelerini uzatacak zevata der
hal AK.$AM Ne~riyatmm bir liste
si gonderilecek ve abonelerinin mi.id
detine gore haklan olan miktar ki
taplan sec;erek bize bildirmeleri 
kendilerinden rica edilecektir. iste
dikleri kitaplar posta iicreti idaremiz 
tarafmdan vcrilerek derhal adresle
rfoe gonderilecektir. 

..- AKSA~1 gazetesi· 
nin ikrnmiyeli abone 
miiddetinden istif ade 

ediniz I 

Ulak i~ini ~ekerek bir kadeh 
f&rap daha i~ti .. ve cevap verme
den gozlerini kapad1 .. ba~1 omu2-
lar1n1n iistiine devrildi.. Her ge
ceki gibi yatagm1n kenannda s1-
z1p kald1. 1908 de 

:/o :/o :/o 

Bir giin sihirbazlardan biri Ok- Ecnebi Sermayedarhgma 
tay hana gelerek: Kar11 ilk Kalkrnmalar 

- Bu gece bir riiya gordiim, Tiirkiyede i{lci tarihine bir bak1~. 

dedi, tanri bu riiyay1 size soyleme- 908 grevleri nastl bal[llad1, nas1l 
bastmld1. Emperyaljzm ve sendika mi emretti. 
hareketleri. 

Oktay: 
Yazan: Hiiseyin Avni - Soyle baltabm ... 

Dedi. Sihirbaz riiyasm1 anlatt1: Flyetl 20 "uru,tur 
- Gece hu1utlarm arasmdan Sattldigi yer: 

bir fimtek c;akh ve yere atetten &. AK~AM NE$RlY A TI .. ~ ..................... .-~ 
bir bat diittU. Yanma kottum .. 
bu, bir insan bat1yd1 .. ve almmn kurumda ~utsaym a~hg1 medrese· 
ortasmda k1z1I bir damga vard1. ye vcrdi ve haylazhktan kurtard1• 
Yiiksekten bir ses itittim: «ltte, bu Bu vaka bir iki giin i~inde Ka-
bat yarm biitiin diinyay1 istila e- rakurumun her kotesine yay1)m15. 
decek.» gozlerimi ac;hg1m zaman ti. Kubilay1 ~ekemiyenler, ha~1 
titriyordum. k1tk1rtmak i~in: 

Oktay merakla sordu: - lnsan, oturdugu tahta kendi 
- Gordugiin baf gen~ miydi, elile rakip hazular m1?. 

yafh m1yd1? Gihi sozlerle dedikodu yapma-
- Yirmi yatlarmda, gen~ bir ga ba,Iam1§lard1. 

delikanhmn ha,ma benziyordu. Ortahk karn;hric1lar, Oktaym, 
Oktay sihirhaz1 bai;mdan sav· Kubilay1 ortadan kald1racagim 

diktan sonra, kendi ogullarile he· umuyorlard1. 
raber Tulinin ogullarm1 ~ag1rth. t)yle ya .. tarihte, hayahnda ken-
Hepsini gozden ge~irdi .. almlar1- dine rakip hazirlayan bir hiikilm· 
na bakh. Kubilay1 Yi!nm«la ahko- dar goriilmiii; miiydii?. 
yarak, otekileri d1,ar1ya ~1kard1. 0 giinlerde halkm agzm-
Oktay, karde~inin oglunun alnm· da bundan ba~ka bir laf dolafmi-
da k1z1l bir leke gormiiftii. yordu. Kubilay yirmi ya,1m dol-

Sihirbaz yalan soylemiyordu.. durmu,tu. Bir iki y1l sonra, oku-
riiyas1 dogru idi. Kubilay, amca· muf, akh ba~mda bir delikanh o-
smdan fa:zla iltifat goriince ~a~ir· lacak .• belki de amcas1 Oktay1 
d1: Mogol tahtindan indirmege bile 

- Beni eskiden bu kadar ~ok yeltenecekti. Mademki sihirhaz o-
sevme:zdiniz ! ... 

Diye mir1ldand1. Oktay, Kubi
laym alnmden operek: 

- Y ar1n amcanm ve biiyiik ba· 
bamn tahtma sen oturacaksm o

gul ! dedi. !?imdiden ok atmasm1, 
at kosturmastm ogren, . 

Oktay o giin, Kubilav1. Kara• 

na: 
«- Sen bu tahta oturacaksm ! » 

demi.ti. Kubilay kendi ha~ina huy
rukluk ~agma girince, neden bu
na yeltenmesindi?. 

• I If f e • • f I I I•. I.• I I I I• I If I I I I II I I I I I I I I I I I. 

It I I I I I I I I I I I. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I• I• I 1 I I 1 I 

Y emekten sonra etli giizel du· 
daklarmm boyasin1 tazeledi. De
niz mavisi pijamasile yumufak di~ 
vanm iizerine oturdu. Romamm 
b1rakllg1 yerden a~h. Duda.klar1-
nm arasma ilittirdigi sigaray1 atef· 
ledi. Zaman zaman uzun kirpikli 
gozlerini sabrlardan kald1r1yor, 
romanda okudugu sahnelerin gii· 
zelligini diitiiniiyordu. Bu ~ingene 
atklarina dair bir romand1. (;ok 
hosuna gitmisti. , . . 

Bayan Afife son derece macera 
diifkiinii bir kadmd1. Garip, earar
h, fevkalade atk maceralarma pek 
bay1hrd1. Zengindi. Batibot bir 
hayat ge~iriyordu. 

Birdenhire dii,iindii. Hayatma 
bir~ok erkekler girmifti. Hatta 
bunlarm i~inde kuzguni siyah hir 
delikanh bile vard1. Mmr ehram
larm1 gormege gittigi zaman hir 
Amerikah gen~ kadm arkadatile 
~olde iki M1s1rh delikanh ile ne 
firhnah sevi!meleri vard1. K1zgm 
kumun ve k1zg1n giinetin altmda 
ne unutulmaz saatler ge~irmifler
di. 

Lakin timdi bu ~ingene roma· 
nm1 okurken akhna gelmii;ti. Ha
yatmda his: bir ~ingene afkl yok
tu. Bir ~ingene a.,1k ! ! . Ne garip, 
ne iflememi, hir macera .. bilhasaa 
Afif e gibi macer a, garip macer a 
merakhs1 bir gen~ kad1n i~in ... 

Sonra biitiin romanlar ~ingene
lerin ne tairane, ne atetli seviftik· 
lerini anlata anlata bitiremiyor
lard 1 ... Hem sanki gayet kibar ka· 
dmlardan ~ingene delikanhlarina 
aflk olanlar az m1 idi? .. 
Hi~ unutam1yordu. Brigitte 

Helmin «Mavi Tuna» adinda bir 
filmini gormii,tii. • Burada biiyiik 
bir markiz bir kemanc1 ~ingeneye 
deli gibi a.,1k oluyordu. Sonra ge
ne Annabella ile ~arl Boayer'nin 
(C1lg1n kan) filminde prenses ge
ne bir ~ingene kemanc1 ile evlen
miyor mu idi?. 

Afife diitiindiik~e kendisini he
yecanh bir riiyaya kaphnyordu ... 
D1tar1da bir ses «ah bu ~ingene
ler!..» fark1s1m tutturunca gozle
rini kapad1. Uzaktan erkek1erin 
agzm1n suyunu ak1tacak esraren
giz bir meyvay1 hahrlatan dudak
larmm arnsmdan sigara dumanm1 
halka halka havaya savurarak dii· 
tiinmege ha~lad1, 

Sahiden de ah bu <;ingeneler !.. 
Ne 'airane, ne kay1ts1z, ne $erseri 
hayatlara vard1. Bazan bat ucund11 
kara yag1z bir delikanhmn keman
Ia -hi~ i'itmedigi- serseri dag, ba
y1r, k1r havalar1 ~ahyor gihi idi. 

Karar verdi. Bu lezzeti buruk, 
heyecanh maceraya kendisini ata
cakti. Zaten hayat demek heyecan 
demek degil mi idi?. Hayat de
mek macera demek degil mi idi?. 

Bunu yapacakh. K1yafetini de
gi,tirir, ~ingenelerin muhitine gi
rerdi .. kimbilir ne heyecanh, ne 
bamba~ka bir gece ge~irecekti. 

Arhk salon atklarmdan, hepsi 
biribirine benzeyen korsah pud
rah yiizlii salon erkeklerinden hik· 
m1fh. 0 bilmedigi, tanimad1g1 ye
ni ufuklarda, bilmedigi, tammad1· 
g1 yeni maceralar, bilmedigi, ta
mmad1g1 yepyeni zevkler ar1yor
du. 

Hem sade bir gece, bir gece
cik... Onu kim tamyacakh. Bir 
kerre daha onu kim gorecekti?. 

Ertesi giinii sordu, ogrendi. ~in· 
genelerin nerede konaklad1klarm1 
anlad1. .. 

:(. :/- ¥-

~ehir haricinde hir agacm al
bnda hususi hir spor otomobili 
durdu. Afife emektar u~agma: 

- Gozlerini kapa ... dedi.. ben 
elbiselerimi degi~tirecegim. 

Ve hemen s1rtmdaki ,1k elbise
leri ~1kard1. Eski elbiselerini giy- • 
di. Bu eski elbiseler i~indc bile 
flk, giizel bir kadmd1. 

i~inden: 

- Heniiz yiiziinii bile gormedi 
gim met;hul ~ingene delikanhsma 
bu gece bir peri masah hayah ge 
~irtecegim.. belki beni omriiniin 
sonuna kadar unutam1yacak ... 

u,agma: 
- Beni hir saat burada bekle ... 

dedi... Eger gelmezsem arahay1 
gotiiriirsiin, yarm gelir, buradan 
heni ahr1m ... Bir saate kadar dO. 
nersem beraber gideriz ... 

Otomobildcn epicc m:aklaf h 

0 kadar ki arhk otomobilin ya 
nan fenerleri bile goriinmiiyordu 

Cingene ~ad1rlarma yaklafmlf 
b... Birdenbire karanhkta iki e 
tekle, iki erkek golgesi belirdi. 
ay buluttan s1ynhnca Afife bunlaflo 
dan birinin gen~ ve yak1t1kh ol 
dugunu f arketti. Eteklerini diir 
tekliyerek ilerJiyorlard1. Af ifenin 
i~inde heyecanlar titredi. Boyle 
garip maceralar i~in camm verir 
di. 

Karanhktaki erkeklere yakla, 
h. Biitun cesaretini dilinin ucuna 
tophyarak sordu: 

- Hitt, delikanh... (;ergiye . ., m1 ... 
- Haaa .. ~ergiye ... 
Aralarmd1'. bir soz ahhaphgi 

ha,Iad1. Konu~a konuta yiiriiyor 
lard1. Afife ha~1n1 kirm1z1 yazma 
bir mendille sarm1, olan delikanh.
ya: 

- Sen keman ~alar mu1n?. di 
ye sordu .. 

Delikanli Afif eye· 
"Aman aman fmd1k,, 
" Ne gCzel de k1rd1k ,, 
" Ceviz it;I, ~am f1st1k I ,, 

tark1S1m soyledi. Afife i<;inden: 
- Ne giizel .• ne ekzantrik bir 

macera .. diyordu. 
Arahadan aynlah hir saatten 

fazla olmu~tu. «~imdi arbk Ufak 
gitmiftir» diye diitiindii. Demek 
geceyi bunlann arasmda ge~ire
cekti .. i~j iirperdi.. aralarindaki 
dostbk arhk derin bir samimiyet 
haline girmifti. 

¥¥-:f. 

Ertesi giinkii gazeteler 'u hava• 
disi veriyorlard1: 

«Diin 'ehir haricindeki ~inge
neler pek maruf ve zengin bir ka· 
dim tamamile soymu~lard1r. Bu 
pek maruf kadm bir gomlekle 
yahn ayak ba~1 k&bak polis mer
kezine gelebilmiftir. Ostelik t;in· 
gene kadmlar kukans:hk 'Saikasile 
bu zengin kad1m fena halde dog· 
miitlerdir de .. 

Zah1tanm biitiin 1srarma ragmen 
zengin kadrn gecenin o saatinde 
~ingeneler arasmda ne arad1gm\ 
katiyen soylememittir.)) 

(Bir yildi:r.) 

Radyo 
29 Temmuz Pazartesi 

Istanbul, 18, 30 Yiizme dersleri, bay an 
Azadc Tarcan, 18, 5 0 Frans1zca de rs, 
19, 10 Plak ne~riyatt, 19,50 Este-i;ac;o or
kestras1, Rumen musikisi, 20,20 Haber
ler, 20,30 Radyo caz ve tango orkestra
lan ve bayan Bedriye Tiiziin, turkc;.e 
aozli.i eserler, 21,30 Son haberler - Ber• 
salar, 21,40 Yaylt sazlax kuvarteti: (Be .. 
ethoven), I. Kernan: Prof esor Ali, II. KCM 
man: Orhan, Alto: izzet Nezih, Qello: 
Mesut Cerni!, 22, I 0 Plak nq1riyat1. 

30 Temmuz Sah 
1stanhul, 18, 30 Almanca ~ I 8,5<J. 

Dans musiki6i (pla.k), 19,40 Haberler~ 
19.45 Ege caz tiirk~e ro:dii ese1:er, 20~ 
15 Konferais, 20,30 Sti.Idyo <•r~~1. 
21 Radyo caz ve t.ango orke:stta' r~ 21~ 
30 $ehir tj:yatrosu :u:"sll~:-incien l. Ga.-4 
lip, kii~iik T1kralar, 21,45 $on hab~tle~ .. 
borsalar, 22 Bayan Rita Mahmut \~an). 
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TDrk~e, Frana1zca - mokemmel 
lngllizce daktilografl, blr az da lngillzce 
l.6tenografi ve hesap b1len, Torkc;eden 
lngillzceye ve 1ngilizceden T!!rkc;eye 
mektuplar tercnme yapabilen blr gen~ 
bayan i~ aramaktad1r. Akp.mda (S. 666)e 
mektupla mnracaat. - ' - MDrebblye - Almaoca ve plya· 
no uerslerinde tecrobeli yetl,mi11 4'0-
cuklar yanmda iii anyor. Adres: Bey· 
o~ u Yomenicl AbdOllatif Mkak 8. - 1 - Orta yafh blr bayari - c;ocuklu 
veya i;ocuk6uz bir aile nezdinde n 
idareslni yapmak isUyor. lsteyenlerln 
"Ak~am,, da Nilnfer rumuzuna mektupla 
adreslerinl bildirsioler. - 1 

TDrk~e, tr•1~s1zca ve rumca 
blllr - AsansOr, kalorlfer, elektrik, 
dahill telefon, su n salre i~letmesi ve 
bHumum tamiratm1 derubte eden blr 
banda kap1c1 olarak elverlfll blr maa,la 
i~ anyorum. Aparl1man sablblerlnin 
menfanti lktlzns1d1r. Ak~mda {A.B.J) 
rnmuzuna mektupla motaeaat. -2 -

Fran a1zca, lnglllzceye vak1t 
bayan Leyli veya neharl mnrebbiye
lik veya cdam de compagnie, s1fatlle 
alle l"lnde yer anyor. Salt, Per~embe 
Vd Cuma gtlnleri saat 16 dan 18 e ka· 
dar a~alndaki adrese mnraoaat: Beyo~lu 
Ag-a hamam No. 26 l!atmazel Marie 

Marengo. - ' 

MOterclm bayan aran1yor -
Bir moest;esede gOn a~m i;ah~mak 

Ozere inglllzce, frans1zca, almanca 11· 
Fanlarmdan bir nya 1kis1n1 bilen bir 
bayana fhtlyai; vard1r. Ma&f dolgundur. 
Ecnebi mokteplerin yenl mezunlan ter· 
c1h edileceklir. Tahplerln· Akf&mda 
(MOtercim) adresine sarfh adres ve 
tercomei hallerinl yazrr.alari. - 2 

Otuz ya,1nda - cidrU yalmz, bir 
erke~in ev i~lerlnl g~recelr, terbiyell 
okur yazar blr bayana lhtlya~ vardtr. 
Anla11mak f~ln adres: Post restan A.. 
Arif Ankara. 1 

Sat1l1k hamur maklneal - Tet· 
nesl 800 kilo bamur ifleyen motorlU 
son sistem bamur makinesl satihktir. 
lsteyenlerin Galata, VoyToda caddesi 
Ni'8stac1yan ban, No. 22·23 ye mtlraca· 
atlan. Tel. 40545 -

Saatte 30 mll - snraUl 82 bey· 
glrlik yep yenl (Jonson) marka spor blr 
deniz motoro. teknesile beraber sat.J.hkt1r 
Galata .Mahmudiye ca.ddesi 104 numa· 
rada motorcn I:layike mnracaat. -

Keleplr plyano - Birinci Alman 
markas1 ucuz eattl1ktlr. Foto • Sender. 
lle~rutiyet cad. 155 No. Mllra~aat. - 2 

Ucuz aat1l1k rontken clhaz1 -
Ideal statem 120 klloV&t n 160 mill 
amperle ~al1~1r. Tafsll4t i~in Galatada 
posta kutusu 1466 ya mnracaat. 1 

130 llraya - ~ok tyl bir piyano 
fskemlesl ile beraber acele satihktlI, 
Mnracaat: Beyo~lu Hamalb~1 Qakmak 
Tekir sokak Farah apart1man No. 6/'i:. 

- 2 

Sahhk ev maa dDkkAn - Xa· 
d1kOy Moda CAddesinde OOmO!J Ke~e 
binas1 sahhkt1r. Altmdaki dava nkill 
bay Lodomaklye mnracaat olunsun.-' 

1300 llraya kel•plr kO•k ve 
arazl - Kanhca vapur iskeleslne on 
dakika mesa.fade on donom araziai bu· 
lunan alt1 odah Emiopa~ kO~kQ aeele 
sallhktlr. Muhtar bay ~vkiye mnra· 
caat. -

Sat1l1k ev - Kadikoy CevlzUk, 
~lfada havadar blr mabalde 20 numa• 
rah bane sat1hkttr. Her gQn O~leden 
sonra iiwindekilete moracaat olunsuu. 

- 4, 

100 llraya acele aatll1k hane-
5 oda elektrlk kuyu vesalresl bah~ de 
ayn bir oda sofa, bela. 04' tarafl a~lk 
nezaret ve havas1 bol. Edirnekap1 Karlye 
camll ttlrbe sokak No. 81 hergnn saat 
18 ten 17 yt kadar i~lnde sahlbine 
mnracaat. 

Nafia vekiletinden: 
Fevzipa~a • Diyarbekir hatt101n 42t+S91 Incl kilometresinden 

dyralarak Ergani madenine uzablan makas batbn1n 30,000 lira tah• 
min edilen ikmali nevak111 pazarlikla mUnakasaya konulmu1tur. 

1 - Pazarhk 3tn/935 <;ar1amba gilnl\ saat lS de vekilet Demlr 
yollar in~aat dalresindeki miinakaaa komisyonunda yap1lacakbr. 

2 - 2490 numarah kanunun 20 nci maddesi mucibince bu I.tin 
kat'i taminab 4500 lirad1r. 

3 - Mukavele projeai pazarbk 1artname1i, Nafia itlerl umumi 
1artnamesi, vabidi fiat cetveli, fenni ~rtnameden mllrekkep bir 
takam pazarltk evrakl 150 kuru1 mukabilinde Demiryollar iqaat 
daireaioden abnabilir. 

4 - Bu itc girmek istiyenlcr 2490 numarah kanun mucibince 
haz1rlayacaklar1 teklif zarflann1 ve pazarbk 1artnamcainde yazah 
diger cvrak1 pazarbk saatinden bir aaat eneline kadar mezkir 
daireye tevdi etmif bulanmahdarlar. "1700., (3960) 

Deniz Levazim Satinalma 
Komisyonundan: 

10000 kilo beyaz OstObll ve 12000 kilo el•an nstnbn 30n/935 
aah siilnii saat 15 de Kas1mpa1ada komisyon binas1nda kapala 
zarf usulll ile ekailtmeye konulmu1tur. Beyaz Ostllbllnlln beber 
kilosuna 37 elvan UstllbOnlln beher kilosuna 31 kuruf fiyat tabmin 
ediJmi1tir. Sartname ve orneklerl her JiOn komisyonda garnlebillr. 
1.teklilerin 556,50 liradan ibaret muvakkat teminat makbu1 veya 
mektubu ile kanuni belgeleri havl teklif mektuplanm eksiltme 
taahndan bir saat e\veline kadar komisyon ba1kaohgtna verme-
leri. (4018) 

Deniz Levaztm Sattnalma 
Komisyonundan : 

9168 kilo koyun eti 4583 kilo kuzu eti 5/Aiustos/935 pazart<:ai 
gtinii saat 16,30 da Kaa1mpa,ada Komiayon binaamda kapah zarf uau· 
liyle eksiltmeye konulmut tur. Koy\ln ve kuzu etlerinin kilosuna 40 ku· 

rut tnhmin edilmittir. fateklilerin 412 lira 53 kurut muvakkat temi
nat makbuz veya mektubu ve kanuni belgeyi havi teklif mek\uplarl-
m eksiltme saatinden bir aaat evveline kadar komiayon ba1kanhg1na 
vermelcri. «4121» 

Fmdlkllda 20 ve 25 llraya 
klrahk apart1manlar - Find1khda 
Ermia fabrikasma biU~lk 128 No. apar
t1mantn birincl kati 20, iklnci kat1 26 
liraya kirahkt1r. Altmdakl depoya mn· 
racaat. - S 

$ehrlmlzln en klbar yerlnd• 
aat1l1k araa - Istanbul ~ar~kap1 
eskl Feyzl atl arsasmda 160 metre mu· 
rabbahk bir k1s1m satihkt.Jr. lsteklilerln 
Bab~ekap1 Hamldiye torbasl 28 numa· 
rada Evliya zade N ureddln ticarethane-
sine mtlracaat etmelerl. - 2 

Sat1hk ucuz ev - Sarac;hanba~m· 
da, lbrahlmpa~ hamam1 kar~1smdaki 
~kercl sokagmda tramny cadddestne 
naz1r 16 numarah el', bahc;eslle beraber 
1700 liraya sabhktir. Oormek istlyenler 
1Qindekllere moracaat odebilirler. - 4 

Ankarada aatll1k araa - Yenl· 
fehfrde Yeklletler kar111smda Xaranfil 
tiok~nda. Mnracaat: Ankara Hariclyede 
Qangmh kavas Bay Osman. - 2 
Acele aat1l1k nane - Ayasofyada 

Yerebat.an mahallesinln Sertali sokagmda 
1

; lS odah ve 1 mutbak ve elektrik zfyah 
blr tarafi Sultanahmed parkma naz1r 1 
No. lu bane acele sat1hk oldugundan 
talip olanlar Sirkeclpe Ankara otelcisl 
Bay Hnseyine ve Yerebatan sarayi ka· 
p101s1 Bay Ahmede moraeaat etsinler. 

- 1 

Sat1l1k apart1man - Beyo~lu 
Tonel pasaj1 cl vann<1a ~eh bender soka· 
g10da 18 No. Qinlll ban c;ok metln ve 
zarit bfna be~ daire 1800 lira lrat mu· 
tedU fiat satl~ta kolayllk g~rmek fQln 
kap1c1ya gOrO~mek ic;in telefon 6!? • OSI 

-1 

Acele aat111k hane v• dDk· 
kAn - Ca~aloglunda k1smen eozane 
Q1erlnde 29 No. yedl odalJ, ba vagazi, 
elettrlk, terkoslu rek rutlkemmel neza· 
retll kAgir bane alt1ndaki dO!ckAnile ayda 
yetml' bet lira get!rlr. Haneye mnra· 
caat. -

Beyotlunda, Takalmde aat1l1k 
ev - Feridiye sokagtnm ba~langicmda 
No. 22. 6 oda, mutfalc, kn~nk bah~, 
terkos, elektrtlr. Ehven Ciyatla satlltttir. 
Mnracaat: Klrac1lara veya •2696 tele
fon numarasma nya 1S2S numarall 
poata kutusuna mektupla. -

~illerinizi 
Slhramlz gUzelllk 

balmumu lie 

glderlniz 
cCir. Aseptine> tabir edilen 

bu balmumu: kaba ve c;irkin 
cildin derununa ni.ifuz ederelt 
o dercce yumu~hr ki sabahlc
yin yi.izi.iniizii y1kad1gm1z da 
lckcli vc sert harici taba1'as1ni 
parc;a parc;a dU.i.iriir. Y eni ve 
taze cildinir.in beyaz ve bir be-
benin cild.i gibi yumupd1g1ni 
gorerck memnun ve hayran ka
hrsm1z. <;iller, 1rirk.in aiyah hcn
ler vc cildin k.mnmhklan ta· 
mamen za.il olur. 40 ya~lannda 
bir kadm kolayca 30 ya~la
nnda gi::iri.inebilir. Yeni ve 
sihramiz bir gi.izcllik balmumu 
olan c.Cir Aseptine> sabunun 
hi~bir vakit temizliyemedigi 
cildin siyah mcsamatm1 temiz-
ler ve bu suretle siyah 'ben
lerden ve mi.inhea.it mesamat
tan kurtularak temiz ve taze 
bir cilt meydana ~1kar. Ak,am
lan yatmazdan evvel c.Cir 
'Aseptine> kullanm1z ve siz de 
kadmlarm buna (Sihramiz hal· 
mumu) demelerine hak veu• 

'• ·~eksiniz. Hemen bugiind-en j.., 

timale batl.ruuz. 

Sat1hk arsa - Mecidlye koyonde 
ve Zlnclrlikuyuda asfalt yol nsttlude 
Tapulu satihk arsa. Havyar Hand& 
77 No. da Aristidiye moracaat. - 2 

Satll1k • klrallk ev - Moda Ba· 
hariye tramny durat maballinde ~e
kercl bakkal sokak 29 No. mahfuz, ab
fap oymah mnkellef yap1ll elektrik 
havagaz1, su tesisatll Qamhcaya nam 
114' aileye kabili taksim s1bhl rtltubet· 
•i~ Ivindekllere mnracaat. - 2 

Ankarada klrallk oaa - Aile 
yanmda, temiz, dO~ell ve ucuz bir 
oda. Yeni~eblr Tuna cad. Yi~tko~un S. 
No. 11 A. - 1 

Acele aat1llk kO'k - Erenkoy 
ta~h tarla Halim efendl sokak S numa· 
ra seklz oda bah~e ve gUzel manzaras1 
olan kOfk lkl bin liraya satihktlr. Ista& 
yon yenl sokakta doktor Hayn Omere 
mnracaat. -

klral1k mobllyal1 yah - Ru· 
melihisar1nda husust nht1m, kay1kha· 
nes~ telefon n konforu olan yah k1s
men kirahkd1r. lsteyenlerin 405t6 veya 
86·46 telefon etmelerl. -

Sat1l1k lkl ev - Aksarayda Valde 
camU kar{'1smda Selim pa~a soka~mda 

be~er odall kAmilen ya~h boyali mtl· 
ceddet iki ev satihkt1r. Elektrik hliva· 
gaz1 terkosu vard1r. - 6 

Sabl1k ev - lstanbulun en yOk· 
sek havadar yerinde Fatih Kumrulu 
mescidde be~ oda ikl eofa maa bahc;e 
elektrik tesisat1m havt mnceddet 7 No. 
kaglr bir ev satihkttr. Yanmdakl 
kabveci Eyobten sorulacak. -

Satll1k kOtk - Ooztepe Bagdad 
caddesi Kadri a~a sob~mda 87 No. 9 
oda, 1 hamam. bab~e i<;lnde bir hela 
blr oda ve elektrf~l bulunan denize na· 
ztr bane satihkt1r. l4'indekilere mnra· 
caat. - 8 

Takslm auyu - BA tapu maser 
raa1 olupta satmak isteyenler tele!on 
(607Ml gnrn~snn - l 

Acele aatll1k dOkkAn - Tarla· 
ba~1 caddesinde 71 numarah kurukah• 
vecl ve tnto.ncn dnkkAill i<;lndeki bu· 
lunan Mton e~ya ve motornde beraber 
devren tOO Ura mukabllinde acele sat1· 
hkt1r. 

Bab1all caddeslnde - suitan 
Mabmut ttlrbesl kar~1smda. 10 say1ll 
evln orta katrnda • oda kiraltktir gor
mek istayenler aynt eve goro~rnelC 
isteyenler Cagalotlu :Molla fenarl sClkalC 
11 sayih eve mnracaat edebllirler. -~ 

6 - Mtlteferrik 

Husust rlyazlYe derslerl -
YOksek l!Ohend>s mektebi talebeslyl'!i 
Lise ve Orta mektep talebeslne huSU 
riyaziye derslerl veriyorum. 1steyonle1l; 
Ak~amda R. T. romuzuna yazsmlar. ::::,_ 

Huauat rlyazlye ve flzlk der9-
lerl- ~rta mektep ve Lise talebelerln• 
riyaziye ve fizikten, aynca yotsek 
rlyazlyeden de busust ders verirlm. tr 
teyenlerin ak~amda ( M. G ) r.nmuzunt 
mtlracaatlan. - ~ 

Frans1zca dera - Ankaradl 
muktedir b1r Frans1z bayam, en tyi 
pratik metodlarla dOrt ay glbi klsa bit 
maddet iQlnde frans1zca11 ogreUr ve g{)o 
rn~tnror. "Ocret ucuzdur. Frans1zca usa· 
mm O~renmek veya ilerletmek istiyell" 
lerin Ankarada Postahane arkas1nd• 
Q1kmaz soko.t. 8 numaraya maracas.* 
eylemelerl. - _!., 

KArh lfl olup ta sermayell 
ortak latlyenler - Ye i~lek bakk•• 
l!yo, k1raathane devretmek lstiyenJet 
Yag lskelesinde eski Yeyvehof ark•• 
smda 63 numarada bay Sabite moracaa~ 
ttsinler. - _!.-

TOrklyede yenl ve ~ok kArll 
blr ltl• mefgul olan blr Im•• 
IAthane - l~lni tevsi gayeslle 1600 
lira kadar bir sermaye koyabilecek ~• 
bllfiil \&hf8.bilecek l>lr ortak anyor. lt 
sa~lamd1r. Arzu edenler Beyo~Jund• 
Asmah Me1H;itte Sofyah sokak 8 numa
rad• blrlnci kattakl imalAthaneye mnr•· 
caat. - 9 

Mektuplanmu aldmm1 
9azet.em.l.a idaroha.neslni adrts 

olarak gOstermi' olan karl.'lerimlzde2 
Fa • Takslt • dad1 • Seyyah 

UU • s F - MOtarclm - Deniz 
HM· SMA 

umlanna celen mektuplan ldareha· 
aemllclen aldmnalan mercud11r. 

Istanbul Giimriikleri Sat1§ 

Kilo Gram Marka 
171 800 TZF IMF 
231 800 astra 

No. 
1/3 

Kap 
3S 

2194 " 
2048/49 

Miidiirliigiinden : 
K1ymeti Cinsi e~ya 
946 80 Av nif an tiifegi ve aksaad 

1786 60 Bronik tabancas1 

615 
93 
45 
5 

HCBF 
M 

MSS 

5840/49 lOa 2517 25 Demir gramofon ignesl 
Telli telefon kulaklaga _ 
Delikli piyanola ve k&jat 
ilan. 

40 la 126 85 
1399 l 1 469 59 

650 7256 201 1 p 34 75 <;ocuk 1inemas1 i~in fihll 
2710 0 0 13 a 271 Aapestos mamulib 

Yukarada yaz1h CfY• 29/7 /1935 tarihinde 1aat 14 de Istanbul ibrr 
cat giimriigii dahilindeki •&bf aalonunda a~a.k arthrma :suretile 1ata• 
lacakbr. lateklilerin muayyen zamanda miiracaatlan (3801) 

Istanbul Posta T. T. 
Ba~miidiirliigiind 

1 - Galata Po.ta ve Telgraf Merkezi i~in niimunesi ve~hile yap• 
lacak gi,e vesaire a~1k ekailtmeye konulmuttur. Muhammen bedeli 
590 lirad1r. 

2 - Numune ve tartnameler Galataaaraymda Poata Telgraf Bar 
miidiirliigii kalemince gocterilir. 

3 - Taliplerden en afai1 500 lirahk bina tfl yaphgina dait 
ebliyet veaikast ve 45 lira muvakkat teminat arantr. Ek.ailtmeye ir 
tirak edeceklerin 13/8/935 sah giinii aaat 10 da Galataaarayd• 
Poata Telgraf Batmiidiirliiiii Ahm Sahm Komisyonuna miiracaatlara. 

(4359) 

'f icaret ve Zahire Borsast 

intihab Heyetinden: 
MUddeti bitam bulacak olan Ticaret ve Zabire Borsas1 heyeti 

idaresinin yeniden intihaba 30 Temmuz 1935 Sah gunn saat 
11 den hire kadar icra edileeeginden bakk1 intibab1 haiz olan· 
larzn Borsa meclisi idare salonuna gelerek rcylerini istimal 
etmeleri ilin olunur. 
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• r p, ezle, bae ve di3 agr1lar1n1n ka1'i i ac1 ASPiftGl NECATi dir 
Deposu 

Bah~ekaptda SALiH ECATi Ecza
nesi 

i$ Bankasi kumbara ikramiyelerini 10,000 liradan 
20,000 litaya ~1kararak bir misli art1rd1 ! 

1 Nisan ve 1 Birincite~rinde verilen be1er bin /iral1k 
ikramiye/erden maada: $ubat, Haziran, Temmuz, Eyliil ve 

BirincikBnun aylar1n1n ilk giinlerinde kumbara sahialeri 
aras1nda ~ekilecek kur'alarla "her biri ikifer bin liral1k,, 

fevka/Bde ikramiye/er verilecektir. · 
~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~ 

(Bu lkramlyell kur'alara 1$tlrak l~in de kumbara sahlblerlnln asgari ylrml be' llra blrlktlrm1, olmalar1 liz1md1r.) 

Deniz yollan 
1$LETMES1 

AcE>ntelerl: Karakoy • l:OprtMf' 
'rel. 4 2862 - Slrkecl MOhOrdarra•• 

Han Tel: 22740 

lSKE1 ~DERIYE YOLU 
EGE vapuru 30 Temmuz 

SALi giinil saat 11 de lsken· 
deriyeye kadar. (4344) 
------~~~~~~~~~-

Tl~ AB Z 0 N YOLU 
KARADENJZ vapuru 30 

T emmuz SALi glinU saat 
20 de Rizeye kadar. "4342" 

Scanrlinavian Near East Agecny 
Galata Tahir han 3 iincii kat 

Tel: 44991·2-3 
Svenska Orient Linien Gothenburg 

Gothenburg, Stokholm, Oslo Dar.
t • 
b~g:. Cdynia Copenhag Abo Reval ve 
~tun Balt1k limanlar Sark ve Karade· 

b~2 batilica limanlan arasmda 15 giinde 
l~b:.l.imet ve nvdet i~in muntazam po•· 

O Cdynia - Dantzig • Gothenburg ve nt10dan beklenen vapurlar. 
N aland vapuru 28 T emmuza dogru 
V 0~land vapuru 9 Agustosa dogru 

ikingland vapuru 22 Agustosa dogru 
d Yoak1nda lstanbuldan Hamburg Roter· 

Drn · Kopenhng, Gdynia Gothenberg, 
i/ntz.ig - Stokholm, ve Oslo, limanlan 
h In harcket edecek vapurlar. 
Nlaland vnpuru 28 Temmuza dogru 
\'~~land vapuru 12 Ag ustosa dogru 
~hlgland vapuru 25 Agustosa dogru 

3 .. azla tafsiliit i~in Gain ta' da Tahir han 
uncu kattn kiiin acentnhgma. miiraca-

.!!:_ Tel: 44991 -2-3 (12734) 

• • • 
l~KSULIN 

Bu kelimeyi iyi belleyinizl 

Bu gUn s1zde bulunmayan her ~yi ..... 

SEKSULiN de bulacaksm1zl 
l<UTUSU 200 Kr~. 

BESIR KEMAL • MAHMUT CEVAT 
ECZANESI SIRKECI 

8.A.TILIK. 
LOKA.:NTA 

TIFOBIL 
Dr. IHSANSAMI 

Tifo n paratifo hastahklarma tutul· 
mamak l~ln a~zdan alman tifo hap
lar1d1r. Hie; rahats1zl1k vermez. Herkes 

nlabilir. Kutusu 56 Kr. 

MUHASIP 
Emniyet direktorlo~n ynrd1m 

sand1g1 i<;ln 60,60 lira ayhk OcreUe 
dOrt rnuhnslp almacaktlr. '6/S/935 
tarlhlne kadllr moracaat. 

Duko ile boyann11~ modern 
BIR SALON TAKIMI 

lyi bir fiyatla satlhkt1r. Taksim 
Stadyum arkasrnda Macar Marangoz 

atOlyesine mnracaat 

Operator- Urolog 

Dr. Mehmed Ali 
ldrar yollart 

hastahklar1 mlitehass1SJ 
Koprllba~1 EminonU Han 

~-Bir yap1y1 -~ 
Ayakta tutaPilmek ic;in onu s1k s1k 

tamir etmok gerekUr I 
Kndm gfizelligi de, tabiahn en 
gUzel, fakat en ~abuk bozulan, 
~oken yaptlarmdan biridir •• 
Giizelliginiz harabe haline 

gelmeden : 

KREMPERTEV 
kullanarak, onu aya'kta tutma~a 

i;ah~m1z I 

I oevlet Uemiryollan ve Limanlan i1letme Umum idaresi ilanlar1 
1/8/935 tarihinden itibaren Haydarpaf.8 - Bostanc1 arasmda 

itlemekte olan 18 No, h banliyo katar1m1z kald1r1lm1ttlr. Bu kata
rm yerine Haydarpa,a' dan saat 6,40 da hareket etmek ve ara 1st. 
larda Tevakkuf etmeyerek dog

0

ru Pendik'e varmak iizere 1018 No • 
tahtmda bir banliyo katar1 ihdas edilmi~ oldugu gibi Bostanc1'dnn 
hareket etmekte olan 21 No. Iu '3anliyo katarmin da Pendik'ten 
saat 7,47 kald1nlmas1 kararla,t1r1lm1~ olmakln snym halka ilan 

olunur. ( 4332) 

¥ 
Muhammen bedeli ile miktarlar1 a§ag1ba yaz1h malzeme 26/8/935 

Pazartesi giinii sant 15,30 da kapah zarf usulU ile Ankarada idare 
bioasmda satm almacakbr. Bu i§e girmek istey~nlerin .(4.30.50~ lira
hk muvakkat temioat vermeleri ve kanunun taym ett1g1 vesakalar 
ye i~e girmege manii kanuni bulunmad1gma dair beyanname ve tek
lifler iJe ayni gun saat 14,30 a dadar komisyon reisligine vermeleri 
lbamdtr. Bu i§e aid §artnameler Haydarpa1ada Tesellllm ve Sevk 
MUdilrlilgiinde Ankarada Malzeme dairesiode parasaz olarak dag1hl· 

maktad1r. "4304,. 
58 kalem muhtelifiilcins cam, su Muhammen bedeli 
tesviye ti~esi ve ayna 5740 Lira 

* 

Askeri lise ve orta mek
teplerle san' at gediklisine 
talebe abn1yor. 

1 - 935 - 936 dcrs senesi i~in lstanbulda bulunan Kuleli, Malte
pe lisclcrile Bursada bulunan Bursa aakeri lisesine ve K1r1kkaledeki as· 
keri sanat liselile Konya vc Erzincan askeri orta mekteplerine ve K1rik 
kaledeki sanat gcdikli erbat mektebine talebe almacakhr. 

Liselerin 9, 10 ve orta mekteplerin 6, 7 sm1flarina sanat lisesinin 
9, 11n1f1 ile san'at gedikliainin birinci 1m1fma talebe nhnacakbr. 

2 - Talebe askeri lise ve orta mektepler talimall ile san'at er
ha, tnlimatma gore kayd ve kahul olunur. Bu talimat alacak mektep
lerden ve askcrlik fUbe1erinden goriilebilir. 

3 - Atideki hususlarm goz onunde bulundurulmas1 laz1md1r. 
A - Almanca okuyanlar tercih edilir. 
B - Biitiin mekteplerde kaydii kabul 1 T emmuz 935 de ba~lar 

15 Agustosta biter. Miisabaka imtiham laz1m gelirse 15 Agustos t 
Eyliil arasmda yap1hr. Bununla beraber kadroda yer kahrsa ders se
nesinin devam1 miiddctince sivil lise vc orta mekteplerden nakil su 
retile talebe almmaga devam olunur. 

C - Mekteplerin bulunduklar1 yerler, haricindeki yerlerden as
keri lise ve orta mekteplere kaydedilmek isteyenler 1 T emmuz 935 
den 31 Temmuz 935 tarihine kadar bulunduklar1 yerlerin askerlik ~u
belerine miiracaat edebilirler. 

D - Mektebe girmek i~in yaflDl biiyiitiip kii~iiltenler mektebe 
ahnmazlar. 

E - lstekliler evrakm1 tamamlahp istekli bulunduklari mektep· 
Iere askerlik tubeleri va11tasile veya dogrudan dogruya gonderirler. 
Mekteplerden davet vaki olmad1k~a hi~ bir istckli mektebe giremi· 
yecektir. 

F - Miisabaka imtihanma mecburiyet has1l oluna miisabnka 
imtiham yap1lacak yere kadar ve imtiham geri donmek i~in ihtiyar 
edilecek maaraf istekliye ait olup mektebe kabul edilmcdiginden do
lay1 hi~ bir hak iddia edilemez. Onun i~in gelit gidi' masraf mm be
raber getirilmesi laz1md1r. 

4 - Mektepler leyli ve meccanidir. Telebenin iatesinden ba\tka 
giydirilmesi techizat ve kitaplar1 hiikumete ait oldugu gibi ayrica bir 
miktar maaf da verilir. Liseyi muvaffakiyetle bitirenlerden arzu e
denlerin miisabaka imtihamna girerek kazand1klari takdirde askeri 
miihendis ve fen memuru yeti~tirilmek iizerc bir k1sm1 Avrupaya 
tahsile gonderilir. 

5 - Bir seneden fazla terki tahsili olanlar bir evvelki 6ene ders• 
lerinin hepr.inden imtihan vermege mechurdurlar. 47 (3729) 

istanbul Srhhi Mii.esseseler Arttirma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Az1 Coiu " Tahmio Fi. M. Garanti 
Munlnk yumurta 70000 130000 aded 5 K. J 558 lira 
GUtbak yumurta 28000 53000 ,. 1,75 ,, 

tlk iki eksiltmesi feshedilen muhammen bedeli ile m1ktar1 &§ag1da Heybeliada .sanatoryomunun giinliik ve mutbak yumurtalar1 i~i~ 
yazib elbise, palto ve serpu§lor 12/8/935 paxartesi glinii saat istekli ~1kmad1gmdan aym vauf ve 'artlarla yeniden :kapah zarfla 
15,30 da pazerbkla Ankarada 1dare binasmda satm ah?acaktar. eksiltmeye konulmu9dur. 
Bu i~e girmek isteyenlerin 4498.72 lirahk m~vekk.at !:mma~. ver· Tahmini fiat ve miktarlarile muvakkat garanti hiz-alarmda gos-
melerl ve kanunun tayin ettigi Yesikalar ve t§e girmeg1 menu ka· terilmittir. 
nuni bulunmad1gma dair beyannamelerle aym gila tayin edilen Eksiltme 2 Agustos 935 cuma giinil saat 15,30 da Cagalogh:mda 
saatte Malzeme Dairesi komisyonunda hazir bulunmalan laz1md1r. S1hhat Miidiirliigii binasmdaki Komisyonda yap1lacakt~r: ~arln~me-

.:ulun sene i,Uyen ve mii,terisi Bu f1e aid tartoameler 325 kuruf mukabilinde Haydarpa§a, Anka- lcr parnsiz olarak Heybeliada Sanatoryomundan ahnabihr. Eks1ltme-
~o~ olan Beyoilw1Un mer- ra Merkez ve 1zmir veznelerinde salalmaktadir. (4303) 1 k d k~mdo krun i,lek bir Jokanta • L ye girecelder 935 Ticaret Odas1 vesikasile 249

1
0 say1 • anun n ya· 

esbab1 miicb"areden dolaVI sah-1 Takriben 114709,, tak1m ve par~a lacivert serJ, advert §ayak, kk kb I Lk .1· zih belgeleri ve bu ite yeter muva at garanb ma uz ar1 veya 
N·tir. lstiklal cadd~inde 299. ve gri 1ayak elbise; Siyah kastor, gri ~ayak palto; lacivert ~uha, banka mektublarile teklif mcktublar1m yukanda yaz1h cksiltme saa• 0

• lu Angelidis Tiitiin maia- kirmiz.t ~uha, lacivert §aya" Ye .srri 1ayak §apka. Mubammen bedeli 
2:asina miiracaat. 64974.35 Lira tmdan bir saat onceye kadar vermeleri. (4088) 

~~~~~!!!!!!!!.L~~~~~~~~--===--=~---==~~-
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Grip - NevralJ• - Baf ve dlf agr1Jar1 - Artrltizm • Romatizma 

. .... . ; -. ..· . ·'· . . 

Daktilo Aran1yor ' 
TOrki;eyi ~ok iyi bilmekle beraber Frans1zca veya Almanca lisanlarm· I 

dan blrini de c;ok iyi bilen bir daktilo Ba.yana ihliyll.Q varthr. Bu baya· 
nm makinoyi ~abuk ve yanh~s1z yazmas1m lJJlmesl !?a.rt tir. 

Bu ~artlan ba1z olanlarm her gOn saat on be~den on yediye kadar I 
Sirkecide Sanasaryan hamnda RADYOL!N DlS MACUNU fabrikasma 

" mUracaat etmeleri. 

Ziimriit Y alova kapl1calar1 
Had ve mlizmio mafsal bastahklarmm, Gut mevzii ve umumi 

§i§manltgm, nevralji ve nevritio, cilt hastabklar1nan1 sinir zaaf· 
lanom, kadtn hastahklannm, mlltebassas doktorlar tarafindan su, 
ziya, elektrik ve maaaj ile en son usullere giSre tedavisi. 

Ucuzluk, temizlik, nefis yemekler, miizik, 
orman gezintileri, eglenceler. 

Fazla malumat i~in Kaplacalar dircktorltigUne 30: Kaphca 1. 
veya Akay Bqmemurluguna 43732 miiracaat 

. Muhasip aran1yor 
YUksek Ticaret Mektcbinden diplomas1m alm11 ve pratik yap

mu1 Frans1zca veya Almanca lisanlarmdan birini ~ok iyi ve 
makioe ilede yaza yazmastn1 bilen mubasibe acele ihtiya~ vard1r. 

Diplomalarm1 ve ~ala§hgi yerlerden ald1gi hon servialeri 
hamilen bergUn saat on bc§den on yediye kadar Sirkecide 
Sanasaryan hamnda Radyolin Dit Macuou fabrikasma 

mUracaatlar1. 

Methur 

KALODERMA 
Tuvalet Sabunu 

ve 

KALODERMA 
Tira$ Sabunu 

Y eoideo Turkiyeye getirilerek 
biitiln ltriyat, tuhafiye vesair 

ba§bca magazalarda sab§a 
ba§lanm1~br. 

AK$.AM 29 Temmuz 1935 

Siimer Bank 

Yer· M I ar z 
Beyotlu $ubesinde 

• • 
Lira ya 

lsmarlama Kostum 

I 

HEREK E ve FE SANE Fabrlkalar1n1n gUzel, 
satlam, flk ve yilzde yilz yUnlii kuma$lar1ndan 

iki, icabmda iif; prova yapmak $artile tertl 
''Avram Skofopolos,, taraf1ndan dikilecektir-
......................................................................................................................................... ....-


