
lta~ya, zecr1 tedbirler

den dolay1 M1s1rdan 
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Uzak $arkta, Manc;uri -

Mogolistan hududun

da yenl hadiseler oldu. 
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Suikast muhakemesJ A d h Jk• 
MUddeiumumi: "Yeni fahidler bugiin. vrupa a arpten evve I 
Suriyeden hudutlanm1z i~ine girdiler vaziyete mi dOniiliiyor? 
onlar1n da dinlenmesini istiyorum . 
B

. . " lngtltere • Fransa • Sovyet Rusya arasmda anlafma oluyor, 
1r ka·;:>ah celse daha yapdacak, Sunyeden .. .. .. .. 

ge1en yeni ~hidler din1enecek1er Habsburg hanedammn tekrar tahta oturmas1 goruf uluyor 
Ankara 30 (Huausi) - Suikaat 

lll&znunlann1n muhakemeaine bu
liin aaat on dortte Ankara ag1r 
Ceza mahkeme.inde devam edil
cli. Saat on il~ten itibaren salon 
l1111cah1n~ dohnuf.hl. Kalabahk o 
lca.dar artb ki baz1 merakhlan d1-
.-r1 ~ikarmak mecburiycti haaal 
oldu. Saat on dortte heyeti haki
lbe ve miiddeiumumi ycrlerine 
leldiler. 

Su~lular maznun mevkiine go
tirilerek muhakemeye ba~and1. 

Uk aozii miiddeiumumi ald1 Ye 

dedi ki: 
- Muhakemenin evvelki eel· 

'eai eizli olarak yap1lm1ttt. Bu 
gizli celaenin yap1lma11run 1ebo
bi tzzctin dinlenmeai bu1u1u idi. 
Ajan lzzet yiiksek huzurunuzda 
ifade verirken itittiii baz1 nokta· 
lar1, bu arada Yahyamn iataayon 
memuru lzzetin evinde arkadat
larile toplanarak yemin ettikleri
ni ve Ali Saip bakkmdaki bazt ma• 

(Devam1 alt1nc1 aahifede) 

. 
23 gUndenberi haber yok 

Hayriye ad1nda bir 
k1z ortadan kayboldu 

K1z « Al1p ba~1m1 gidiyorum » diye 
bir tezkere b1rakm1§ 

Nit ant a• 
t t n d a, Met
t'utiyet mahal· 
leainde, Siitlii 
&okagmda 10 
bumarah evde 
0 turan Hayriye 
ttd1nda yirmi 
l'af larinda gene; 
hir kaz yirmi 
\i~ gundenberi 
lcayaptar. 

liayriyenin 50 
)af lannda an
tlcai Kudret ile 
nif.8nh11 ~e
tef ten bat· 
lea kimaeai 
l'oktur. $c-o 

, tef te f ahri· 

~da ~htmakta 
cle oturmaktad1r. 

Kaybotan 
Hayriy 

ve Bak1rkoyiin-

EYlenme .iiinlerinin yaklattaia 
bir all'ada Hayriyenin birdenbire 
kaybolmaa1na mina verilemiyor, 
hidise biraz da esrarh goriiliiyor. 

Hayriyenin anneai Kudret kom
. tulanmn ~amatirlanm yikamak 

suretilo ayda on hef lira kazan
makta ve ana kaz bu para ile ge

~inmektedir. Kudret ktzm1n kay
bolutunu kendiai ile goriiten bir 
muharririmize fiiyle anlatmitbr: 

- Vinni iki giin o~uyor. Car
tamba giinii idi. Komtulardan bi
rinin ~amatirma gidecektim. Hay
riyeye: cKazun, dedim. ~u bir lira 
ile, silt al, ogle yemegi i~in de 
camn ne iaterae onu ahram .. » Bir 
k1z1m var. Onun i~in ~ahtiyor ve 
kazaniyorum. Bir yaftnda baba
dan yetim kald1. Cahtbm, ~aba
lad1m, onu bu hale getirdim Ya-

(Devanu 4 uncli aahifede) 

l!ir Ol~ii ve tart1 sahtekirllt1 
meydana ~1kar1ld1 

Sahte olub olmad1~1 tetkik edilecek terazi ve kilolar 

~ tll~uler ve ayar miif eui,Ieri ts
.. nbulda bir fa.hrikanm sahte ol

~ij Ve terazi yapt1gm1 haber almit 
;e derhal tahkikata batlamifhr. 

•brikada kiloluk yar1m kiloluk 

KARiKATUR 
Bugiin en ~en, en zengin ve en giizcl 

sayilanndan birini ~1kard1 ve kap1~1-
]1yor ... J~indeki karikatiirJer ve yaz1lar 
siti saaUerce e lendirecek ve ii1diire-

Londrada toplanan devlet adamlar1 
aras1nda konu!?malar yap1lmaktad1r 
Londra 30 - Sovyet hariciye 

komiaeri M. Litvinof diin kral 10-

kizinci Edvard taraf1ndan kabul 
edilmittir. Kral, M. Litvinof ile 
kirk dakika kadar goriitmG.ttiir• 
Bir lngiliz krala ilk def a olarak 
Sovyet ricalinden birini kabul et
mektedir. Krahn, Alman hariciye 
naz1r1 Von Neurath ile yapbg1 
uzun konu,madan sonra M. Litvl
nofu da kabul etmcai, aradaki 
miinaaebat doatane oldugu mub
telif memleketlerin i~timai ve al· 
yasi rejimleri ara11nda hi~ bir 
f ark gozetmedigi suretinde tef· 
air ediliyor. 

( Devanu 10 uncu aahifede) 
' I 

Biitiin siitlerde 
''halis,, etiketi var 
HergDn G•karllan 4 bin kilo 
kaymakaltl sOtler ne oluyor? 

Belediye sat i~ile s1k1 surette 
alakadar olmaga karar verdi 

Belediye, siit~iiler cemiyetinin 
tetebbiialeri iizerh:1e hiyleli siit 
aahc1larile miicadeleye giritmegi · 
kararlafhrmitbr. Ogrendigimize 
gore, bir haf ta ya kadar bu yolda 
tatbikata g~ilecektir. 

$ehrimizde 3000 den f azla sey
yar aiit sahc1s1 vard1r. Bunlar1n 
muayyen bir yerleri ve siit muha
f aza edecek depolan olmad1g1n
dan kontrolleri ~ok miitkiil olu
yor- Siitleri evlerinde muhaf aza 
ettiklerinden araf hrma yap1lam1-
yor. Halbuki bu vaziyet aiit tali
matnameaine ayk1r1d1r. Siltlerin 

( Devanu 10 uncu sahifede) 

Bir 9ete 
lraktan giren c;ete 

c;arp1~madan sonra 
Suriyeye ka9ta 

Halepte ~akan Vahdct gazeteai 
yaztyor: 

Son gelen haberlere gore, bir 
ka~ aydanberi lrakta (Barzan) 
m1ntakas1nda lrak hiikUmeti tara· 
fmdan takip edilen Halil Hatevi 
adh ~etc ahiren Tiirkiyc hudutlar1 
dahilindeki «Kilit» cihetlerine il
tica etmittir. Bunun iizerine Tiirk 
kuvvetleri taraf mdan kartilanan 
~ete cfrada ~iddetli bir miisademe. 
den sonra kiilliyetli zayiat vere. 
rerek Suriye hududuna dogru ka~
mtfhr . 

Frans1z hudut kuvvetleri bu ~e
tenin Suriye hudutlarma girmeaine 
miisaade etmiyerek ~etenin tenkili 
i~in icabederse lrak hiikumetine 

l 

j .. 

MOhlm kona§malara sahne olan Londrada borsa clvan 

Bir ~ocuk kirk 
para guttu 

4 aspirin yutan 
bir kadin oldii 

Mide borusunu kapayan 
para c1kar1ld1 delinerek 

\ 

Cesed morga kald1nldi, 
tahkikat yap1hyor 

Beykozda oturan F eride ad1nda 
bir kadtn diin gece aaat dokuz 11• 
ralarmda hastalanm•JI ve iist iiate 
dort tane asprin yutmuttur. Ba· 

iple cocugun boynuna 
aslld1 

G~enlerde Giilhane haataneai· yan Feride bat agrJaman ge~eco-
ne bir kadmla bir ~ocuk 1relmittir. gini beklerken biraz aonra fcna 
Kad1n: halde 1anc1lanm1, ve olmiittiir. 

- Cocugum, babasm1n parala- F eridenin bu ani oliimii polise 
rmdan bir tanesini yuttu. Kendi- haber verilmif, helediyc doktoru 
•i berbad bir vaziyette, fUDa bir taraf 1ndan yapilan muayenede cc
bakm1z. .. demi,tir. 11edin morga kald1r1lmaaana lii-

Bunun iizerine para yutan yara· i:um goriilmii,tiir. Uliim vaka11 

maz ~ocuk hemen yiiksek bb tah- etrafmda zab1ta tahkikat yap1-
( Devanu 10 uncu aahifede) yor. 
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G orii1ler: 



Sahife 2 

Kral Edvard 
hariciye vekilimizi 

kabul etti 
T evfik Rii§tii Aras lngiliz 

hariciye na21rile de gorii§tii 
Londra 30 - Kral sekizinci 

Edvard bugiin Bukinkham aara· 
ymda Tiirkiye hariciye vekili 
Tevfik Riittii Arau kabul ederek 
uzun miiddet goriitmiittiir. 

Hariciye vekilimiz bugiin lngil
tere hariciye naz1n M. Eden ile 
de goriifmiittilr. 

Kral diin Macar, Af gan harici
ye naz1rlanni lrak prensi Zeyyidi, 
Amerikamn Londra e~isini de 
kabul etmif!ir. 

lngiltere hariciye naz1rile M. 
Litvinof, Yugoslav naibi hiikume· 
ti prens Pol da gorii~miitlerdir. 

Royter ajans1 bu konu~malarda 
muayyen meselelerin gorii9iilme
digini, konutmalartn umumi ma· 
hiyette oldugunu bildiriyor. 

Frans1z kabinesi 
progaam1n1 okudu 

itimad reyi bugiin 
verilecek 

Paris 30 - Hukfunet bugiin 
program1n1 mecliste okumut tur. 
Programda dtf politika hakkmda 
deniliyor ki: 

«Hiikumet 20 senedenberi takip 
edilen dtf politikasma devam et
mek rzusundadtr. Beynelmilel ta· 
ahhiitlere riayet yolile sulhii muha
faza ve MilletJer cemiyeti prensip-

lerine uygun olan diplomatik va-
11talarla kollektif emniyete muzn
heret politikamizm esas1d1r.J> 

Pro8'J'amda Almanya ile bir an
la,manm &amimi surette arzu edil
digi beyan ediliyor. 

Program okunduktan sonra M. 
Franklin Bouillon aoz alarak mil
li kabine lehinde bulunmu,tur. 
M. Herriot muhim bir nutuk soy
liyerek zecri tedbirlerin harp ol
dugu yolundaki propagandalan 
reddetmit ve demittir ki: 

«ltalyan aleyhtarhg1 mevzuu 
bnhsolamaz. Fakat Habe~istan Mil .. 
letler cemiyeti azas1d1r. Fransa 
taahhiid altma ginnit bulunuyor. 
Milletler cemiyeti paktma sadtk 
kalmit devlet adamlarma karft ya· 
p1lan hiicumlari protesto ederim.» 

M. Herriot, tngiltere, Bel~ika, 
Kiicriik itilaf ve Sovyet Rusyanm 
kollektif emniyet politikasm1 sonu· 
na kadar takibe azmetmit olduk
larm1 soylemittir. 

Sosyalistler verdikleri bir isti· 
2ah takririnde hiikumetin Eatist te
~ekkiillere kar,1 alacag1 vaziyet ve 
dt{\ politi.ka hakkmda izahat iste
mitlerdir. 

lstihzah takrirlerinin miizake
resine yarm da devam edilecek, 
yarm aktam reye miiracaat ediie
cektir. 

UmumT harpte hazlneden para 
alan M1s1rhlar 

Ankara 30 - Umumi barpte ha· 
zineden para ahp bu pnrayi iade 
etmiyen M111rhlara Kahire el~ili
gimiz vas1tasile miiracaat edilecek
tir. Para alanlar 1unlard1r: 

Prens Ali Fazil, Prcnses $ivek&r, &a• 

b1k MJS1r evkaf nazm MUh.ip pa~. Yu
suf S1dd1k pa'"1, Ahmet $efik pa~. prens 

Fazil pap kerimesi Emine lnci, Ibrahim 
Lutfj, preruses Bchice Tosun, Ahmet Sa
dik, Akil Y esari, prcnses lff ct, CclaJ.ecl
din pa"', Arif, prcns Ibrahim pafa, Av-

AK$AM 

taraf da haz1rlan1yor 
Cenupta H be§I r daglar1n 

eteklerinde yeni bir cephe kuruyorlar 
Roma 30 - 110 numarah res

mi tebligdir: Marefal Badogliyo 
telgrafla bildiriyor: 

Eritrede yerli askerlerden mii
rekkep kuYvetlerimiz T embiende 

i,gal edilen yerlerin tahkimi ile 
me9guldiir. 20 kanunusaniden 24 
kanunusaniye kadar T embiende 

cereyan eden muharebelerde Ha
betlilerin 5000 kadar olii b1rak
tiklar1 tesbit edilmittir. Bunlarm 

ara11nda bir ~ok raslar ve ras mu

avinleri vardrr. Y arahlarmm mik
tan da bundan f azla oldugu tah
min ediliyor. 

Somali cephesinde bildirilecek 

bir tey yoktur. Tayyarelerimiz is
tikpf hareketlerine dcvam etmit-

ler, Eritrede Makallenin cenubun· 
da ve Somalide Dagamedo mev· 
kiinde toplanmtf olan Habet aa

kcrlerine bombalar atm1tlard1r. 
Milessir isabetler vaki oldugu ra .. 
11tlar tarafmdan miip.hede edil· 
mittir. 

Habe1lerln haztrhklan 
Adiaababa 30 - Ecnehi mu

habirlerin aldddan malumata gO. 
re Habetler ltalyanlarm Damha

ra ovasma girmelerine ve bu au
retle Culler mintakasmt atarak 

Adisababaya ilerilemelerine mini 
ol~ak ~in tedbir hyorlar Hahet

ler ltalyan ileri hareketini dag 
eteklerinde durduracaklar1m ij .. 

mit ediyorlar. lmparatorun karar-

gah1m cenup cephesine nakletmek 
iatedigi aamhyor. 

Roma 30 - Cenup cepheainde 
Hahetlerin Allatada mukavemete 
haz1rland1klan aamhyor. Allata, 
Negelliden Adisababaya giden 
yol iizerindedir. Habetler burada
ki daghk arazide bir cephe kur
mak istiyorlar. 

Londra 30 - Royter ajans1nm 
Habef menbamdan haber ald1gma 
gore Makalle civar1nda puau kuran 
19 kitilik bir Habet kuvveti bir be
yaz ltalyon koluna atet a~mtf, 35 
asker oldiirmii,tiir. Diger askerler 
bef kamyon b1rakarak ka~m1f.).ar· 
d1r. Habetler timal cephesinde 
son muharebelerde 23 top, 125 
mitralyoz alm1~lard1r. 

Petrol ambargosu {IlrrillBfB Aflllanvalllll M.Hi~lerin miihim 
gakla~m1~ Yll . ' , 1 b1r nutku 

italyanlar §imdiden JBill nrn~eleler .. Sulh. is!eriz~ fakat 

~:'!:ran:~!: tikaraca~llll IlIIIIllllJ~r e.:~~~~z:~~~~~:.inin 
Roma 31 (A.A.) - ttnlyan ef· 

kari umwniyesi zecri tedbirlerin 
tiddetlendirilec~gine heran biraz 
daha kani 0Jmaktnd1r. Petrol am
bargosuna art1k muhalckak naza-
1iyle baluhyor. Giornale d'ltalia 
ltalyan noktai nazarm1 bir kere 
daha anlatarak diyor ki: 

«Cenevre pe .. rol ambargosu ko
yacak olursa ltalya buna karf l 
mukavemet edecektir. Petrol am
bargosu miinhasITan ekonomik bir 
tedbir deiildir. Ve ftalya bu ted
bire kartt menfi bir harekette bu
lunmakla iktifa etmiyecektir. Zec
ri tedbirler ekonomik sahadan as· 
keri sahaya intikal etmektedir ve 
!talyayi hath hareketini yeniden 
tetkike mechur edecektir. 

.Ital 
bir no a 

1ra 
erdi 

Zecrl tedbirlerin 
tatbikinden dolay1 

zarar ve ziyan 
isteyecek 

Kahire 30 (A.A.) - ftalya 
hiikumeti, M1s1r hiikumetine zec
ri tedbirlerin tatbikini protesto 
eden bir nota vermiftir. Bu nota
da ltalya hiikumetinin, kabul e
dilmit olan tedbirlerden M1s1r hii
kUmetini mesul tutmakta oldugu 

beyan ve ltalyan tebaasmin ugya· 
mtf oldugu maddi ve manevi za· 
rarlardan dolayi tazminat istemek 
hakk1mn mahfuz bulundugu ilave 
edilmektedir. 

Notanm bir f1krasanda zecri 
tedbirlerin tatbikini hakh goster
mek i~in ileri silriilmekte olan de
liller red ve cerh edilmektedir. 

M1s1r kabinesi kuruluyor 
Kahire 30 (A.A.) - Ali Mahir 

pafa, diin aktam miizakerelerini 
bitirmit oldugunu ve neticeleri 
bu aabah kral Fuade arzedecegini 
aoylemittir. Ali Mahir paf.8DID, 
biitiin partilerce kabul edilecek 
mahiyette bir kabine kurmaga 

Royter ajans1 buna dair 
bir teblig ne~retti 

Londra 30 (A.A.) - Royter
den: B. Edenin Fransiz vc Alman 
dlf bakanlarile yaptzgi goriifme
lere bazi mahalilde hususi bir 
mana verilmiftir. Royter ajan11 
bu goriifmelerin umumiyet itiba· 
rile AvTupa durumuna taallitk 
ederek samimi bir mahiyette ce
reyan eden bir goriifmeden iba
ret oldugunu ogrenmi,tir. 

Lonclrada, Almanlarin Ren bol
gesinin silcihlanmas1nr ileri .Ur· 
diikleri zanncdilmcktedir. Zira, 
bu mintakamn •ilcihtan tecridi 
Versay muahedesinde yaz.tlidir 
ve bu Almanlar taralmdan kabul 
edilmiftir. Almanlcmn Lokarno 
anlelfmasina bu bolgede herhangi 
bir tehlike ihda6lna •ebep olmi
yacak derecede ehemmiyet ver
dikleri zannediliyor. 

Londrada mevcut kanaate go
re, Alman hiikumetinin, halen 
Avrupanrn halle mecbur oldugu 
bir ~ok meselelerc bir mesele da
ha katmak arz.umnda olmasi i~in 
ciddi hi~ bir sebep yoktur. 

Almanya teminat vermi 
Londra 30 - Deyli T elegraf m 

haber ald1gma gore Alman llari
ciye naz1r1, Almanyanm Ren gay
riaskeri mmtakasma asker gon· 
dermek niyetinde olmad1gma dair 
teminat vermittir. Almanya, ne 
gibi tartlar dahilinde lngiltere ile 
daha 11k1 bir anla~ma yap1lacag1· 

32 yerde yeniden 
Halkevi ac1hyor 

Ankara 30 - Memleketin 32 
yerinde Halkevi a~1lmasma karar 
vcrilmivtir. 

Bolvadin, B:mdirma, Conen, ACJpa
yam, fskilip, Artvin, Celibolu, Kilis, Sa. 
lihli, Akhisar, Turgutlu, Birccik, Siverck, 
Niksar, Zile, Bor, Nev~chir, K1r~ehir, 

Devclii, Yaiva~ Elbiistan, <;ar~amba, 
Fethiye, Zafombolu, Aiyanc1k, Eregli, 
Devrek, Cerze. Llileburgaz. Babaeski, 

kurulmasmm ii~iincii y1l doniimii 
miinasebetile M. Hitler miihim bir 
nutuk soylemi~tir. M. Hitler nut
kunda demittir ki: 

«Alman milleti sulh istiyor, bir. 
sulh unauru olmak istiyor. Fakat 
ayni zamanda terefine, haysiyeti
ne riayet edilmeaini de istiyor. 

~eerfsig ya~1yamay1z. btikbalde, 17 
sene bizim hareketimizin hedefi 
olan ,eylere dokunulmas1na mil
aaade etmiyeceiiz. Bizi esarete 
aokmak istiyenler bilmelidirler ki 
tarihi bir milletiz ve boyun eimi-
yecegiz. 

Diinyada hakk1m1zm daha iyi 
anlat1lmas1 i~in ~ahtacag1z. Ha
kiki sulh i~in esas hudur.> 

Berlin 31 - Netredilen bir ka· 
rarname mucibince bir kantikhk 
oldugu takdirde ordunun derhal 
miidahale ile bunu hastarmaSI i~in 
salahiyet verilmektedir. 

Yunan kabinesi 
Kral bugiin isti~arelere 

ba§hyacak 
Atina 30 - Kral yanndan iti

baren aiyasi partiler liderlerini 
hirer hirer saraya ~ag1rarak kabi
ne buhra01n10 ne suretle halledi
lecegine dair kendilerile miitave
rede bulunacakttr. 

Kral, diin iatif aum veren M. 
Demircisten yeni kabine kurulun
c1ya kadar vazifesinin devammt 
rica etmittir. 

Biitiin firkalarm ittirakile milli 
bir temerkiiz kabinesi tefldli he· 
men hemen imkansiz oldugundan 
Kondilis miisteana olmak iizere 
diger siyasi partiler liderlerinin 
ittirakile bir temerkiiz kabinesi
nin tetkiline ~ahtihyor. 

15 mebustan miirekkep komii· 
nist grupu, bir beyanname netre
'derek fatizm diktatorliigune mii
temayil olan Kondilisin girecegi 
herhangi bir kabinenin aleyhine 
vaziyet alacagm1, aiyasi siirgiin ve 
mahkiimlar1 aff edecek hatka her
hangi hiikumete miisamaha reyi 

31 Kanunusani 1936 

Sark demiryollar1 
umumi heyeti 

toplan1yor 
Kumpanya, hukOmetle 
muzakere ic;in heyetten 

salahiyet istiyecektir 

~ark demiryollar1 hOkumete 
ge~tikten sonra baton 
vesait yeni le~tirilecek 

Hiikiimet taraf mdan itletme im• 
tiyaz1mn satin almmas1 kararlat .. 
brilan ~ark demiryollar1 kumpan• 
ya11 idaresi bu hususta heyeti umuot 
miyesine bat vurmadan miizake
reye giritmege kendisini aalahiyet• 
Ii gormemit tir. 

Kumpanya, mukavelesinde im• 
tiyaz miiddeti bitmeden itletme 
imtiyaz1mn aablacagma dair hir 
kay1d bulunmama11 dolay1sile h~ 
yeti umumiyeyi toplanhya ~ag1r• 
magi muvafJk bulmuttur. 

Mesele, yakmda burada topla• 
nacak idare meclisinde tetkik edil• 
dikten sonra heyeti umumiyeye 
izahat verilerek hiikumetle miizSli' 
kere i~in salahiyet istenecektir. 

Muka veleye gore, kumpanyan1n 
imtiyaz miiddeti 23 sene sonra bi
tecektir. 

Hiikumet, i~letme vesaitine bu " 
giinkii hallerine gore k1ymet ko• 
yacakllr. ldare meclisi toplanti· 
amda bulunacak olan Paristeki ko
mite izalar1 .bugiinlerde tehrimi• 
ze geleceklerdir. 

Kumpanya nezdindeki hiiku· 
met ha, miifettif i bay Salahaddin 
hath tetkik i~in Trakyaya gitmi~· 
tir. 

Hat, hiikiimete gec;tikten sonra 
miihim ISlahat !rap1lacak, nakli· 
yat tarifeleri ucuzlattlacak, Trak• 
ya hathna yeni veaait tahsis edi· 

' lecektir. 
Buradaki c.ski itletme lev~z1m1• 

n1n, iti ve ehemmiyeti daha az 
olan hatlara nakl~dilmesi ihtimall 
vard1r. 

Uzak ~arkta 
miihim hadiseler 
Man~uri - Mogo1 hududunda 
~arptfmalar oldu, . mOhim 

haz1rhk var 
Moskova 30 - Japon • Man~u'" 

ri k1talarmm Mogolilatan hudu
dunda tahriki.ti devam ediyor. BU 
miifreze hudud direklerinden biri-
ni gotiirmiittiir. Bir Mogolkara
koluna ate11 a~1lm1f, Mogol toprak• 
larma ketif miifrezeleri girmit tir. 

Bet kitiden miirekkeb bir miif .. 
reze Bulundenon m1takasmd:s. 
Mogol hudud karakoluna hiicuoJ 
etmittir. Miitec:avizler bir olii, ~ 
tufenk birakarak ka~mttlardll'. 

Kaparot 30 - Bir Man~uri miil"' 
rezesi Grodekof m1ntakastnda So~ 
yet topraklarma iltica etmifiit• 
Miifreze Japon makamlar1na kal"" 
fl iayan ederek Ja.pon zabitini ol
diirmiittiir. Yiiz askerden miirelc" 
keb miifrezenin silahlari ahnuur 
tir. 

Tokyo 30 - Man~uri hiikfus1e" 
ti 5000 Mogol askerinin miibi~ 
noktalarda topland1g1n1 bilditl"' 

yor. Mo~ol kuvveti ~od~r? silib~ 
)aria mucehhez 150 bin k1t1den JI) 

rekkebtir. Mogollar1n 100 u~slf, 
20 tank, 4000 kamyonu vard1r· 

Tunceli vali muavinfiil 
Ankara 30-Tunceli vali 111u•" 

• 1· .. · M "I l' • C t taYi,_ vm 1gme ug a va 181 _ eva 
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AK$AMDAN AK$AMA I 
IUrkiyede pamuk 

sanayii 

Devletin takip ettiii memleketi 
kna1ilettirme politika1mm en 
· fenzli •emerelerini pamuk~u
Ldctan beldiyoruz. Tiirkiye 1anayi 
IDenaleketi olmak i~in icap eden 
fartlann en miihimlerini haizdir. 
komiir vardir ve ilk maddeler 
~ar. Ha~ten ilk madde 1etirt· 
llaeden her ,eyi kendimizden ya· 
P&rtz Ye tam bir cAutarchiea tet
ldi ederiz denileme:ue de genit 
•ir aanayiletme hareketinin ell 
'-th un1urlarm1 i~imizde bulaca· 
iun1z fiiphe1izdir. 

Bu un1urun en miihimmi de pa· 
llauk olduiunda tiiphe edilemez. 
Bundan on alta, on 1ekiz a11r ev· 
~el M111rda ve $arkta pamuk do
lcu1anlar vard1. Boyle olmakla 
~raber, on aekizinci u1r bafla· 
tl1j1 zaman, Avrupa bill o eaki 
lamanlar .eviyeaine eri,ememitti. 
. Vaktile lakencleriyede cdemir
Clen ve ateften kolelera bulundu· 
:-.. 
haa dair Avrupada bir rivayet 
lbevcuttu. Bu demir ve atet kole
lerin buharla itler demir makine
ler olduiu tiiphe1izdi. Fakat bin 
tiirlii 1iya1i inkiliplar ve feliket· 
ler arasmda bu buhar makinele
linin ne 1uretle yap1ld1i1 bilin
lbez olmuf tu. Medeniyet bu s1m 
)eniden kef.f etmeie ~hftl. Bir 
~k zorluklan yenerek tekrar bu· 
Lar makinesine kavuftu. Bunu 
\\' atta bor~lluyuz. 

On sekizinci a11r batlantricmda 
Anupada yiin ve keten anayii 
.. 1.rd1 denilebilirae de pamuk sa
llayii m~huldii. Pamuklu giyen 
llllcak bir ka~ bin kiti vard1. Hat· 
ta •~iptir, timdi dunyan1n en bii· 
Yiik Pamuklu merkezi olan lngil· 
lerede pamuk aaaayiinin ileri sit
lbemesi i~in her fey yap1hyordu. 
6liiler i~in pamuklu bezden ke
len yapanlar cezaya ~arptanh· 
)ordu. 

. F akat pamuiun insanlara o ka· 
Clar biiyiik bir fa1da11 ve hizmeti 
t'ard1 ki bunun kart11anda hi~ bir 
lbukavemet para etmedi. Pamuk 
'-nayii bugiin akla hayretler vere
tek derecede inkitaf etti. 

Bu ehemmiyeti anlamak i~in 
'1t rakkam kifidir: Bugiin diinya· 
da Pamu1du kumat giyen insanla;n 1ay1s1 bir milyar1 bulmuttur. 
L~llluk fakaralar1n eavab1d1r. Fa· 
llQrler iae biiyiik bir ekaeriyeti 
letkil ettiii i~in ... 

Pamuk yalmz kumat yapmakta 
lr..Uanalm1yor. Tababette ite ya
~d1g1 gibi harp malzemesi ima• 
liaide de pamuia ihtiya~ goriilii· 
)or. ltte itlemege batJ1yan ve te
'-lelleri atalan biiyiik f abrikalan· 
lllai bu kadar muazzam bir aana• 
tii11 memleketimizde yap.maga 
~lad1im1n miijdecisidirler. 

Aifamci 

l:::; ~din moda11 kadar velud. ark .. 
~ bniyen bir aana.t daha yoktur bay 

ca .•• 

EBiR HA 

Liman han1 
Yakinda geniden 

miizagede 
gapilacak 

Liinan ham Eakitehirli· fabrika· 
tor B. Mehmed Aliye abale edil· 
dikten 90nra binaya bi~ok iatek· 
liler ~1kmu1 iizerine ite maliye 

vekileti el koymuftu. 
Bu bu1u1ta vekilete izahat Ye• 

ren eski Liinan tirketi tufiye he
yeti reisi B. Hamid diin tehrimizo 
celmittir. 

B. Hamid meaelenin tetkik edil· 
mekte olduiunu, bugiinlerde bir 
karara bailanacai1n1 bir muhar· 
ririmize soylemiftir. 

Ticaret oda11n1n Liman banana 
satin almak iizere yaphfl te,eb
bii1ler beniiz neticelenmemittir. 

Tasfiye heyeti tetkilderini biti
rince ham yeniden miizayedeye 
~akaracakhr. 

Bir motosikfet agaca 
carpt1 icindeki yaraland1 

Hofer ad1nda bir mektep tale
beai diin bir motosiklete binerek 
Maslak yolunda dolatirken moto
aikleti ~ok h1zh aiirmeie batlamit
tlr. Hofer D 111rada kart1s1na ~1kan 
.bir otomobile ~arpmamak ~in mo
toaikleti yan taraf a ~evirmek ia
temit ve olanca hizile bir •iaca 
~arpmitbr. 

$iddetli ~arpma neticesinde mo
tosiklet par~alanmif, Hofer de ba· 
ftnclan yaralanm1tt1r. Yarah ~o
cuk haataneye kald1nlarak kaza 
etraf1nda tahkikata batlanmittlr. 

Kom§ular aras1nda 
~ocugun atbiJ tq 

yiiziinden kavga ~kb 

F erikoyiinde oturan Zahido ia

minde bir kad1n1n ~ocuiu diin 10-

kakta oynarken komtulanndan 
Saniyenin evine tat atm1f, Saniyo 
de .okaia ~ak1p ~ocuga bir tokat 
vurmuttur. Bunu goren ~ocujua 
anneai Za.hide bai1rarak aokaia 
f 1rlam•t ve Saniye ile· doiiite tu

tutmuf tur. 
Zahidenin akrabalar1ndan Sa· 

biha ve Sacide adlanndaki iki . 
kad1n da kavaraya kantm•tlar ve 
ii~ii bir olarak Saniyeyi doiiip bir-
~ok yerlerinden yaralam1tlard1r. 

Vaka ya relen polisler zorlukla 
kad1nlan ay1rm1tlard1r. Saniye te
davi altana ahnmit, diier ii~ kad1n 
adliyeye teslim edilmiflerdir. 

Liman idaresi 
Eski vesaitin acele 

yenileftirilmesini istiyor 

Uman idaresi, eitki rihtim firketinin 
aatm alma parasmdan 220,000 liras1· 
n1 ge~en scne odemittir. Ancak. idare· 
nin varidatt tarifelerinde yap1lan tenzi· 
lat dolay1aile azalmlf oldugundan ode. 
nen bo~ taksitleri idarenin biit~esinde 
a~tk olmastna scbebiyet vermiftir. 

Liman umum rnudiirliiiii nbhm fir· 
ketinden devredilen hanlarla bu bo~ 
j~in idareden aynlar.ak dogrudan doi· 
nqa maliyeye baglanmaam1 isbemiftir. 

Liman idarea'i b.c lasun kohne veaiti· 
ni acele yenilettirml'ge liizum gormiif ve 
Ekonomi bakanligma miiracaat ederek 
tahai-.t temin edilmesini istemittir. Bu 
p ... ra ile I 00 mav .•. ~aptmlacak ve I 0 
romokor almacakhr. Me9elc Ankarada 
tetkk edil2yor. -----

lki sarhotun yapttklar1 
Kadri ve Remzi adlannda iJU k.iti diin 

gece <;emberlita' civannda bir ~lgih 
kahvieye gitmifler ve orada rak1 i~mek 
i1terniflerdir. Kahve aahibi eaasen sarhof 
olan bu iki ahbaba cahvede ralu ii;mek 
yaaak oldugunu .Oyleyince fena halGe 
hiddetlenmifl<er, ikisi bir atizdan bai1ra 
~gira gaze! okuyarak c;alg1c1La.nn da ken. 
di ietedikleri 'eyleri ~lmas1 i~n kiifiir 
etmege batlamitlardir. Ciiriiltiiye gelen 
polis devriyeleri ikisini de yakala.DUflar· 
d1r. Kadri ile Remzinin Uzerlerinde b· 
rnalar da bulunmuftur. Haltlannda tab· 
kikat yap1l1yor. 

Kanh kavga 
Kad1koyUnde be$ 

ki!?i dovl.i$tu, iki 
yaral1 var 

Evvclki gun K:id1koyiinde be' kiti 
arasmda kanh bir ka.vga olmuttur. Ka· 
<l1koyiinde H1risto ve Agiliya adlannda 
iki ~ para me1elesinden otedenberi 
kavga ediyorlarmtf. Evvelki siln akfam 
iizeri bunlar gene doviifiirlerken Ajiliya• 
mn abbaplanndan Remzi ve Mehmed 
adlannda iki Sifi de ite kanfllllflar ve 
iit;ii bir olup H1rU.toyu fena halde dov• 
miitlerdir. 

Kavga arasmda Mehmeclin yarunda 
~pn Retad ia.dmda biri de araya air. 
miftir. Dort k.ifi kart11mda yalmz batma 
kalan Hnhto yedigi dayagm ac1sile eU· 
ne ge~rdigi kocan.an bir terazi dime· 
mini RCf8,dm kafasina vurarak aitr au· 
rctte yaralamlfhr. Kavgayt polisler ha· 
her almitlar ve hepsini birden yakalamlt' 
lardir. 

Rctatla dayak yiyen H1ri1to yarah ol· 
duklanndan tedavi altma ahnm1flard1r. 
Digoer kavgac1lar sut;lann1 itiraf ederek 
Hiristonun ilk kavgacla Agiliyaya haka· 
ret ettigini ve bu yiizden dovilfiin hii· 
yiidiiiiinii soylemi,Ierdir. Polis tabkikata 
devam esiiyor. -----

Erken ~i~ek a?n aga~lar 
Bu scne havalar t;ok iyi gittiginden he· 

men biitiin agat;lar t;it;ek a~m1hr. Bu hal 
baht;e aahiplerini diitiindiiriiyor. ~batta 
hava bozar-. bundan biiyiik zarar go· 
ri.ilmeainden korkuluyor. Ziraat miidiir· 
liiiii buna kart• ne gibi tedbir alinacaiuu 
tetkik etmcktedir. 

.. 
LERI 

YOrOkali 
· Plaj oniimiizdeki 

gaza kadar 
hazzrlanacak 

Biiyiikadada Yiiriikali plij1n1n 
iatiinli.k muameleai r~en 1ene ya· 
pilmit, fakat plaj1n tanzimine bat
lanamam1ft1. Bu it i~in bu aene 
biit~esine tahaisat konmuf, bir de 
plin yaptinlmiftlr. Y ak1nda pll· 
j1n haz1rlanma11na batlanacakt1r. 

Plijda biri umumi, diieri hu1u· 
si iki k111m bu!unacak, bir de 1a· 
zino yapilacaktu·. Bunlar yaza ka· 
dar haz1rlanacakhr. Plaj a~1bnea 
Biiyiikada iskelesile pl~j aras1nda 
vapurlar itletilecektir. 

~ehir kOtOphanesindeki 
kitaplar tasnif ediliyor 

Belediye, bii- tehir kiitiiphanesi 
a~maia karar ve:mit, bunun i~in 
epeyce kitap toplamtfb. Kitaplar 
Beyaz1tta bir medreseye nakledil
mit, burada yerle,tirilmittir. $iin· 
di bunlann tasnifine ~ahtihyor. 

Kitaplar tamam1le tasnif edile
rek fitleri haz1rl.-idiktan aonra 
umuma ~1lacakt1r. 

Beledlyeler banka11ndan 
almacak para IGin yenlden 

te1ebbDste bulunulacak 
Belediye,Belediyeler Banka11n· 

dan almacak para i~in yeniden te
tebbiialerde bulu!UDUftur· Bu itin 
yak1nda bitecegi umuluyor. Ahna
cak para 750 bin liradir. Bununla 
atadyom, fehir plin1, Florya pllj1, 
aari mezarhk gibi itler neticelen
dirilecektir. 

~ukur kazarken .. 
Bir it~ diiten tq1n 

albnda kald1, yaraland1 

Diin Tophane civannda kanali· 
zuyon ~ukuru kaz1hrken iKilerin 
hazla vurduklar1 bir kazmanm •ar
s1nti11ndan biiyiik bir l&f yerinden 

sokiiliip ~· diitmiiftiir. ·~ri
de ~ahtan Esad ad1nda bir iKi ta· 
'la altinda kalarak bat 1ndan tehli· 
keli 1urete yar-alanmittlr. 

Zab1ta Eaad1 soz .Oyliyemiye
cek bir balde hastaneye kaldarmit. 
kaza etraf 1nda tahkikata siritil
mittir • 

TOrkofis faydah bir 
kitap c1kard1 

Tiirkofia, biitiin memleketlerin 
bathca ithalit maddeleri haklun
da dikkate deier ve f aideli bir 
kitap ~1karm1thr. 

Sahife 3 

II-. .. ~ ..... ·•· II 
Acaba darg•n m1? 

Mefhur romaDCI Kiplini ole
li epi gun oldu... Buna raimen 
bir akpm radyonuzun oniine 
oturun, toyle geliti 1iizel 
diijmeyi ~evirin. Meaeli Pettedo 

- Kipling ... diye bir sea anla
br durur. 

Parisi a~m1z: 
- Kipling ... 

Londray1 a~1naz: 
- Kipling ... 
Biikreti, Viyanayi, Tolozu, han-

1i istuyonu a~araan1z •!r•n•z ba
ll bir Kipling ismi ititirsiniz. Kip
linge dair konferanalar ... Hele ilk 
siinlerinde sanki biitiin radyo ia
tasyonlan sozlefmitler 1ibi hep 
ayni aiizdan ayni iami 1oyleyip 
duruyorlard1. 

Susuz giinlerde bot yere au ara
yan bir adam1n te&o1 musluiunu 
~evirmeai gibi bende Istanbul rad
yo1unun diiimeaini nafile yere aai
dan sola coldan aia ~mriyorum. 
Likin her ne hikmetae tek bir 
Kipliq ismi g~edi .• yaln1z spi· 
ker bir kere romancm1n oliimiine 
dair Londradan celen telgraf1 
okudu. ltte hep1i bu kadar •• on
dan sonra «Kipling» deiil ya I .. 
tanbul radyosunda cK.ipa denil
dijini duymadun ... 

Acaba Istanbul radyosu met
hur romanc1 ile darg1n m1 idi? •• 

Kahraman! ! ! 
Gazeteler giiniin kahraman1 h .. 

linde Amerikah bir adamdan 
behsediyorlar·. bt~ $ikagolu Ro
bert admda bir adamnuf. Methur 
diinya f&mpiyonlanndanm•t·· Si
nema tirketleri kendiaini payla· 
f&Mlyorlarm•t·· 

Bu kahramanm meziyeti ne imit 
ibiliyor musunuz? 

Tahmin edemezsiniz ... Ayak. 
Ian iman ayajuun en bGyiijU i
mit... 81 numara ayakkab1 giyi
yonnUf ••• 

Ve biitiin meziyeti de bu ~ifte 
aalapuryadan ileri geliyormuf •• 
siz kahramana bak1mz! .. - ff. F. 

Bir kad1n ~amqu asarken 
dD1to, ald1a1 yaradan Dido 
Beyojlunda bir evde oturan La

ai ad1nda bir kad1n, diin evin on 
metre yiiksekliiindeki balkon~ 
da ~&m&fll" aaarken miivazene1inl 
kaybederek diitmiif, batindan ye 

viicudunun bir~ok yerlerinden tell. 
likeli surete yaralanmitbr. 

Madam Lusi derhal imdad o
tomobiline konularak baataneye 
kald1nlm1tsa da tedavisi kabil olao 
mam•t ve biraz sonra olmiittiir. 

Yeni bir yuva 
Selim S1rn T arcanm klZl Selma ile 

merbum to~u miralay1 Sad1i1n oglu AA
karada Tiirkofia Raportorii Cevad Mi. 
mar oglunun nikahlan dun Beyoglu be
Jed.iye dairesinde luy1ldL Bu yeni ku• 
rulan yuvaya aaadetler dileriz. 

[Sorulmadan ba.D yere bullunu bath dile ~enilemez.I 

• • • 0,le modalar var ki eabah~ 
evden ~ab.rk.en a&l'of!A olarak buaktipa 
bayan ••• 

- Ogley-in kumral olarak. aoriinG. I ... Akfllm iistii bir de baktyOl'IUll ki 
yor... eamer olmufl ••• 

••• lktiaadi mahzurlan olan bu cere
yan1n oniine get;mek. it;in b.i.r kanun yape 
mal1I. 

B. A - Y eni bir k.anuna lilzum ye 
bayun. bu ifi (Teaddiidii 2111Vcat) Jr.. 
nunu da menederL 
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D0$0NCELER 

BiR PAZARLI K 
Gec;enlerde okudumdu, Pariste bir 

fan"b pazar acilm1~. Ressamlar. heykel
bta§lar yaphklan eserleri bu pazara 
rotiiruyorlar, orada bir kat elbise, iki 
kilo et, bir eski otomobille filan de~i~
tiriyorlarm1§. 
•. Bu dogrudan dogruya miibadelenin 
1~nde bir «ikilik• gizlidir. 

Birincisi §U: 

Sulu boya bir ku manzaras1 ha iic; 
kilo etle deg~tiril~, ha iic; kilo etin 
ParayJa ifadesi olaa, soz gel~i, 30 
franga. Miibadclede paranm araya gir
rnesi mubadele miinasebetlcrinin geni~
lemesini, geli~mesini ~terir zaten. 

Yahuz burada s0ylenecek bir soz 
Varsa o da itldur: 

Paristeki pazarda paramn ortadan 
~ekilmesi, suJu boya bir sanat eseriyle 
ii~ kilo etin arasmda, her ikisinin de 
rnaJ olmalan bak1mmdan, bir aynhk 
bulunmndrgmm daha iyi ortaya ~1kma
sina yaramr~br. 

Buguniin artisUeri buna, kendi yiik
sek sanat eserJerinin u~ kilo etlc bir 
lutulmasma belki krzarlar, icerlerler. 
Fakat ne yapahm, i~in ic; yuzii budur. 

Gelelim, ikinci tarafa: 

Pariste bOyle bir pazarm ac;ih§J bu
g\in sanatm ve sanatkarm ne halde, 
llastl muhtac, nasil bic;are bir vaziyette 
eldugunu g6sterir. Parisli bir ressam 
eserlerini satabilmek icio maJ miibade
lesi sisteminin bile en iptidaisine ba~ 
vurmak mecbudyetinde kahyor .. 

lsim iltibas1 ... 
<;ok kcrrc garoelerde okuru:z.: cFa

lan yerd~ aakin Moome.t hen degiHm; 
i "m iltibMma .mahal .kalmamak iiz.crc 
tav~ib cdcrim ... :t 

Bir vnka anlatny1m: 1664 senesinde 
<:enubi Yeni Gn1ede bir vapur batiyor 
"'C Yalmz Hi.ig Vil>·am admda lbir tek 
>'olcu l.urtuluyor. 

1765 scnmnde. nyni yCJ"de bir 'Va• 

Pur dah bntsyor vc yalmz Hug Vilyan 
edmdn b"r tck yolcu kurtuluyor. 

1620 senesindt: gene ayni y~rde ba· 

tan bir vapurdnn ynlnrz Hiig Vilyan 

e.drndn bir tek yolcu kurtuluyor. 

o~ i.iapur knzasmda da kurtulan ada
tn1n ismi Hug V ly.an, amma ayni Hiig 
dl•gil... Maamafih bu ad oralardn biz. 
deki Ahmed Mebmed kadar t;oktur, 

Almanya imparatorunun treni 
Hitler kcndine mahsus bir t.en yapb· 

tacakm1f. Avrupn gazcteleri, imperator 
Vilhelmin treni kadar muht~m olaca.k 
ln1} diyc soruyorlnr. 

Bu trenin vagonlan naricen a~1k mavi 
ile fildi~ pcynzligmdnyd1. Altt vagon· 
dan te,ea.ul ediyordu • Her vagonun 
~81rlig1 60,000 kiloy.du. Salonun parke· 
leri J i.il Sezann Ren nchri .Uzerine kur
tnu~ oldugu kopriiniin tahtalanndan ya
llilrn1ft1. E,yalo.r Abdiilhamidin bediye 
Cttigl c$eceri Suleyman> dedikleri Liib. 
t\an scdrindendi. Hi9bir susmtm ve g1-
Ctth51 yoktu. Bu tekerlekli &a.ray it;indeki 
Cfyalar vc sanat c:.erleri harico 7 S0,000 
•1t111 frnnga moJ ohnu,tu. 

Dugi.in Hitler aym ~cyj ya.phrmaia 
k11.Ik11.rsa, 7,500,000 frank sarfetmelidir. 

Ilk demir kopranun hikayesi 
1 75 7 sencsinde Lionlu bir ressam, tek 

ltemerli bir <lemir koprii rcsmi yapti. 

lies p edildl. kit.ap edildi, plinlan t;i· 
~ildi 'Ve h~ai bir doeyaya kondu. 

Bir giin bir lngjliz. miihendisi Liona 
lteldi, kulactnn .bu dosya ~lmdi. Gidip 
tessanu buldu. Ressam -pek tabii olarak 
~eteliksizdi.. birka~ piaraya icadm1 satt1. 

lngiliz memleketme dondii. lcadmdan 

~ahsetti. Bi~arc F rans1z renanuntn bu
•rn d1 1 aermayeyi buldu. 1793 sencsin-

de \I b 0 
•• 

0 ' lk d . L•• armut ne n uu:nnc l emir ~op· 
t\i kuntldu. 

Bunlan yaz.arken, .akluna bir kitaw 
diikkanmda gordiigiim ve dinledikim 
bir i~ geldi : 

Bundan bir hafta: kadar one, «biiyiik» 
kita~dardan birinin diikkanmdan i~ri 
bir al1C1 girdi. Bir kitab ismi siiyledi. 
Kitapc;1 kitab1 mii~teriye uzatb. M~teri 
sayfalan §Oyle bir kar~hrd1ktan sonra 
sordu: 

- Bu ka~ para? 
- Ffob arkasmcla yaz.tlt bay1m. 
Ba)', kitabm atkasmdak.i fiata bakb: 
- 35 kuru$, diye mmldand1. Pahalt. 

25 versem olmaz m1? 
Kita~1 ne cevab verecek diye bek

ledim. Verdi~i cevaptan ~a~1rmad1m 
dersem yalan soylerim : 

- Hay<li sizin giizel hnbnruz icin 30 
kuru~tan vcrelimJ dedi ve 30 a verdi. 

Lahananm kilosunu pazarhk eden bir 
zcrzev.ati;1yla bir ahc1 arasmda g~en 
konu~malara benziyen bu a11~ veri~ 
«muhaver~ sinden sonra, tabii mii~leri 
d~an yi.kmca, sordum: 

- Bu da yerti bir usul mii bOyle? 
- Evet, ~imdi, kitablann ~o~u 

pazarhkla satiyoruz. Ne yapahm, a11~ 
veri~ i~i bu ... 

Du~iindiim. Dogru s6yliiyor. Madem
ki kitap ta Jahana gibi ahp fi'atdan bir 
mald1r bugiin. Pazarh~1 nedcn yap1l
masin? Diyeceksiniz ki, pazarhk sistemi 
ticarette iptidal usuldur. Bu da dogru. 
Y almz bu itiraz1mz, i~in kcyfiyetine 
de~il, kemmiyetine aittir .. 

ORHAN SELIM 

MOhim bir tasaya du~tuler 
Oiinya pul mcrakhlan miihlm bir ta• 

.say~ dii tille.r: 5 ir.cj Jorjun pu) kolleksi
yonu nc olacak~. 

Bu kolleksiyonda yalniz Amerika ve 
lngiltere pullan vard1r. Ve diinyanin en 

zengin pul .kollekciyonudur. 30 milyon 
(rank k1ymetindeclir. 60 ~ar sahifelik 
6-00 albumda 750,0QO pul vard1r. 

1ng1ltcre po&ta nnz.m, pul mcraklis1 
ohi.n b1r aktore bir iilim ~evir1mifti. Bu 
ektor, kralui pulbnnm tarih~esini yap1-
yor ve k1ymctlerini soyliiyor. Bu fiLm 

Fransada ve Amerikada gostcrilmi,tir. 
9 m y1sta evyorkta bt>ynelmilel bir 

pul scrgisi a~1lncak, n~1lma merasiminde, 
pul merakh 1 olan Ruzvelt bulunacak vc 

lm f lim tekrar go;::terilccektir. 

K1skan~ kocalara mujde 
Pek yakmda cep teleionlaTJ yap1lac:.a.k

m1f. 
Bu telefon bir fotograf makinesi bii

yiikliigunde olacak ve radyofotik hir ir

tibo.tla, herhangi bir telefon abone ilc 
irtibat tesi o,edec.ekmi\'. 

K1&kanc kpcalara gi.in <logdu, her ne
rede olurlnrsa olsunlar, kaularm1 lc:ontrol 
edebilcceklerl. 

Me9nikof neyi buldo 
Bir doktor Me<;nikof ve bu doktornn 

bir de me~hur ke~fi viudtr. Neyi keffet• 
ti bu do·ktor/. 

Ttp dili ile cPogo~itouu keffetti. 
Mikn>ptan J;elcn hastahklar csnasu1dn 
kanm beyez globiillcri mikroplarla mii. 
cadelc \'C mikrophn imha ediyorlar
m1f. Bunyenin hastahga dayanmas1 bun
dan ileri geljyormuf ..• 

~uzakere devam ediyor sozu 
Her toplulUkta g~n hir 1oz vardir: 

Miizakere dev.am ediyor... Biraz giiriil
tii olup ta yah~tmld1m1yd1 reis sealenir: 
Muzakerc devam tdiyorl.. Bu soz nere· 
den kalm:idtr}. 

I 693 de Franu mecli$ rcisi olan Ou. 
puy aoylemittir. Vaillant adh bir ana~ 

meclise bir bombii .atm•f, hirkac; mebus 
ya:ralanmlf, re.it Dupuy siikunu .iade et

mi~ ve nayJurm19hr: 
- Muznkere devam ediyorl .. 

- P.aulon J .riz. e y,,,c1,,,, 
eJdi/,;. miy/m ?. 

• 

AK$AM 

Tele/on ~irketinin 
satin alma parasz 
~1kardacak tahviUer yiizde 

yedi bu~uk faizli olacak 
Eaki telefon tirketile yapdao 

muk velenio imzalanmauna aa .. 
tin alma bcdelinin odenme tddi 
engel olmuftur. 

Hakem karuile borcun tahvil 
~ikanlmak 4Uretile odenmesi ka
bul edilince tlli et miime11illeri 
LiikUmete miiracat edrek tabril· 
lerin DC suretle ~ar1lacai1n1 oi• 
renmek iatemi1lerdir. 

Bunun iizerb.e maliye veki.leti 
iti tetkik ebnit ve bu husuata bk 
proje haz1rlanu~br. 

Ta.hviller yiizde 7,5 f ai:zli ola .. 
cak ve f aizler 11irkete odenmesi 
.kabul edilen paradan ayralacakllr. 
Hiikumetin tahviller hakmda yap.. 

tlg1 liste bugiinlcrde ~irkcte gon· 
derilecektir. 

~irket miime.ssillerinin listeyi al· 
d1ktan sonra m:.:kaveleyi imzala
mak i~in Anka:aya gelecekleri u
mu luyor. Ciinkii mukavelcnin im
zalanmasmm g-e~ikmesi tahville-
1·in de {:tkarJlmas1na tehire ugrata
cak ve bu vaziy.:!t 9irketin zararJ
na olacakbr .. 

!?ekercUeri n 
istedikferi 

Bir heyet parti ba~kan1 
taraftndan kabul edildi 

Halk partisi Istanbul batkan. 
hga eanaf cemiyeilerile temaslara 
devam ediyor. ~ekerciler cemiyeti 
idare heyeti azdari, ticaret oda
:&l esnaf ube1i .direktOrii B. Meh
med Ali ile l>1rlikte parti ba,kani 
bay Hilmi tarafmdan k11.bul edil
mittir. 

~ekercilerin ba,hca dilekleri 
funlard1r: ~eker 9irketi evvelce 
£ekiz on ~mralhk ki.i~iik p rtiler 
halinde sattflar Y'-Pmak suretile 
~ekercilerin dogrudan dogruya vir
ketteu mal alma!arma imkan ver

digi halde 'imdi boyle sabflar 
kald1nlm1fhr. 

~ekerciler mutavass1t tacirlere 
miiracttata mec~ur kald1k!:umdan 
~uval ha,ma 25 kuruf zarara ug
r1yorlar. Bu da. mamul ,ekerin 
maliyetine tesir cdiyor, zaten iti 
azalmtf o!an e&nd1 mifokiil vazi
yete dii,iiriiyor. 

S1hhi muafenelerdeki gii£liik
ler yiiziinden esnaf ~ok vekit kay
bediyor. Bunlarin belediyeye ka
dar gitmelerin~ liizum b1rak1lm1-
yarAk diplomah bir doktor tara· 
f mdan muayen~ edilmele!"ine mi.i
saade olunmas1 isteniliyor. 

Bundan batka zabita memurla
rmm sekerci diikkanlarmda hele-, 
diyece mu_saddak tarife bulundu
rulma11m iatemeleri de tikiyete 
yol a~mitbr. ~ekerciler putac1lar 
gibi tarifeye tabi tutulrnalarJm 
doiru bulmuyi>rlar ve ayni yazi· 
yette olmad1klarm1 soyliiyorlar. 

~ekerciler, JUndilik mamul fe
ker Hatlcrini d:lha ziy.ade indir .. 
mege imkan gprmiyodar· Buna 
sebep olarak da hilhasa iflerin 
azhgm1 ileri iiiriiyorlar. Giinde 
bet alh kilo feker satan esn f m 
daha a1ai1 fiatlerle ge~inemiye
cegini iddia ediyorlar. 

SaLifc 6 

Her gUn bir mesele ... 

Bag1rsa r1m1z son zamanlarda 
pek ziyade bozuldu 

Yemeklerimizin yaglart yUzde eUI 
nisbetinde fazlad1r 

Suiki bu asnn ha.stal~ mide 
ve baraak hastalii1dU'. tiniine •• 
len bilhau banaklanndan tiki· 
yet ediyor •• . B~klan yiyeoek 
rejimi yap1y.orlar. He1e ay.ni dert• 
ten tikiyetci olanlar biraraya ge\. 
dilcr mi? Arhk birbirlerine tavai
yeler, dcrt yanmalar: 

- Efendim doktor bana bir 
hap verdi. Lakin bu hapin yar111n1 
alacakamiz, ilsliine bir de elma 
yediniz mi, tanuun 15-16 saat son• 
ra kati scrette teair.ini gosteri
yor ... 

- lnsanlar sobalara benzerler 
camm.. Nas1l bir sobanm yanma11 
i~in altmm kiillerinin temizlenmc
si laz1msa insamn ald1g1 g1danan 
viicutta yanmau i~in de barsakla· 
rmm temizlenmesi liz1md1r. 

Giilhanc hastanesi profesorle
rinden doktor ~iiktii Eminle gO.. 
rii~\iyorduk. Doktor ~iikrii Emin 
rontkenle 29 senedenberi bi~ 

lerce insamn baraag1m tetkik et
mit tir. Bay ~iikrii Emine sordum: 

- Hergiin haatanelel"de ve hu· 
su i sur~tte yapbg1mz pek ~ok mu
ayenelerde en ziyade tesadiif et
tiginiz bastahk nedir? 

- Veremle mide ve bar.sak 
hastahklan... ~iiphe yok ki son 
zamanlitrda barsaklar1mn son de
rece hozulmuttur. Mideler de oyle. 
Lakin bilhzusa bar.saklar1m1z iyi 
i~lemi1or •.. 

Ben rontkenle bir in anm ye

digi yemegin yiiruyii~unii ba tan 
atag1 takibettim. Mide rontkenle 

dogrudan dogruya igoriinmez. Bu
nun i~in Sulfat baryum .denilen 
bir ila~ kullanmz. Bu ila~tan .son
ra yenilen yemegin agizdan girip 
viicuttan ~1k1ncaya kadar yiiruyii
~iini.i, g~tigi yollar1 gormek ka
bildir. 

Bunun i~in hasta bize geldikten 
sonra 24 saat kendisini muhtelif 
saatlerde muayene ederiz ve g1· 

damn yiiriiyiir.iinii tesbit ederiz. 
T1pk1 bir harp raporu gibi... G1-
da filanca 'Saat ~uradan ge~mi9tir. 
Midede fUkadar kalmt~ kiic;iik bar· 
aaklara fU saatte ge~mi,tir. Kiic;iik 
barsagm filanca noktastnda •uka
dar kalm1~hr. Biitiin bunlar1 tes
bit ederiz. 

Y apdan tecriibelerde ~.unu gor
diik. Tabii bir insanda yutulan 
bir lokma mideye indikten ve ye

mek bittikten 3 veya 3 bu
~uk saat sonra mide tamamile bo
fantyor. Y:ani g1da midedc ancak 
3, 3 bu~uk aaat kaltyor •. o~ b~uk 
saat sonra mide tamamiJe tahliye 
ediliyor. 

Gada ii~, iic; bu~uk saat aonra 
ince baraaia g~r. !nee bars k
larJn hoiumJan g1day1 birbirle

rine verirler. Lokma ag1zdan yu
tulduktan tam dort bu~uk saat 
sonra kalm baraaga g~iyor. Y ani 
dort bu~uk saat sonra lokma ka
lm barsagm ilk bogumundadtr .. 
8-10 aaat kahn barsag1n sait lus
mtnda kahr, ondan sonra oteki k1s

ma g~er. Viicuda girdikten ta· 

mam 24 iincii saatmda dt~art c;1-
k1yor. Lakin boyle bahtiyarlar az
d1r. Bazan g1da bir haf ta gibi 

uzun bir zaman kalm barsaklar· 
da kahyor00

• Biitiin meesle kahn 
barsaklarda... lnsanlar.i mahveden 
bu kalm !>arsaklarJn i~lememesi-
dir. 

( 

Gulhane profesorlerinden 
doktor §Okra emin 

Baraak tedavilcrindc rontkenin 
miihim rolii vard1r. Gtda neredo 
kahyor? Nereden ge~emiyor? Ne

rede ~ok yavaf yilriiyor?.. Ni~in 
yolda taluhp kahyor? Biitiin bun-

lan ve bunlarin sebeplerini tayin 
edecek olan rontkendir. 

- Acaba barsaklarim1zm bu 
derece bozulmasmm sebebi ne
dir? 

- 1'.a.gaddi usiillerimi~ ~ok f e

na... Mi de ve hazimcibaz1, bar
:saklar son derece intizama diit-

kiin tiHz insanle.ra benzerler •. Bo.T"
$aklarm iyj itlemesi i~in kati bir 
intizam ister .• Biz.de hergiin mu

ayyen saatte yemek yiyen ka~ kiti 
gosterebifo·siniz? Yar1m s atlik 

bir fark bile barsaklar i~in ~ok 
miihimdir. Sonra yemeklerimizin 

pi~.irilme tarzlari da maalesef 

l::ar.saklarg mide i~in pek fen d1r. 
Arhk yemeklerimizdeki yaglan 

yiizde elli nisbetinde azaltmak 
z.an:u1n1 c;oktan gelmif ve g~mi,tir 

Biitiin bunlara son izamanhlrda 
bir~oklar.un1z1n iflerinin oturmak 

icab ettirdigini du~iiniin .. Nakliye 

vcsaiti eskisine nisbetle daha bol

dur. ltlerimiz bii:i daha ziy~de m • 

aam1z1n ba~1:ida oturmaga mah

ikum ediyol".. Hareket etmiyoruz. 
Banaklarun1:z <la faaliyetten dii
tiiyor. 

- Acaha erkeklerin ni bar

saklara daha bozuk, k.admlann 
m1? 

- Eskiden kadmlar1m1zm bar

saklara ~ok daha bozuktu. Ciinkii 
onlar evden datanya s;almuyorlar"' 

d1. ~imdi bayata attlddar, daha 

ziy.a.de hareket ediyodar. Buna 

mukabil crkeklerin ibanaklan da 
diizciindii.. Ciinkii daha .ziyade 
yol yiiruyorlarda. Bugiinku vazi· 
yette de kadmlar1n barsaklar1 da
ha bozuktur. Lakin erkekler do 
onlara yakla~t~hr. 

- Mide ve barsaklarda en az 

kalan, en ~abuk ge~ip giden ;nc

dir? 

- Su .•. Hemen hemen hi~ dur

maz ... Lakin ~ok miktarda ahmr• 

.sa tabii mide birdenbire bo"ana-
maz .. 

Bir arahk bahs a~1ld1, rontken 
prof esorii: 

- Rontken, dedi, csmerlere bc

yazlard n daha az tesir eder. 
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lumati bildirmit ve bu 1ozleri ba· lep ediyorlar. Cumhuriyetin en .. bir kaza merkezi 

~ADA.PAZAR:I 

Adapazarmdan bir gorOnOt 

Adapazar1 (Aktam) - Adapa
zar1 Kocaeli viliyetinin en mii· 
him kazas1d1r. 9-10 bin hanelidir. 
Niifuau 20,000 den f azlad1r. Etra· 
f1 daglarla ~evrilmit olup bu dai
lar s1k onn:inlarla muhathr· Or
manlarmda ~ok miktarda ihlamur, 
mefe, karaaga~, kestane, di, bu
dak ve saire vard1r. Buradan her 
cins kereste ~1kmaktad1r. Bunla· 
r1n bir bsm1 ihrc.~ edilme!de bir 
lnsm1 da Derincedcki timendifer 
fohrikasma :;ahlmaktad1r. 

Arazisi miinbittir. En ~ok ekilen 
palates, pancar, bugday, m111r, 
yulaf vc arp:id1r. Pancarb.nnin 
~ok tekerli oldugu soylenmektedir. 
Kazanm 40·50 koyii vard1r. Nii
fusunun ~ogu Romanya, Bulgaria· 
tan, Yugoslavya ve Yunanistandan 
gelen muhacirler te~kil etmekte
dir. Ahalinin ~ogu ziraatle met· 
guldiir. Bu mevsim vakitlerini kah
vehanclerde g~innektedirler. 

Havas1 rahphr, 1abahlar1 sisJi
dir. Sabanca golii g:?.yet yakm ol
dugu ve golden bir~ok dereler 
kazaya akhg1 i~in kazan1n etrafi 
batakhl-t1r. Son zamanlarda 11tma 
u:almakla beraber gene her ihti
male kart• belediye halka bedava 
kinin teni ctmektedir. 

f ~ilecek suyu Sabanca goliinclen 
temin edilmektedir. Biraz kire~li
dir, fakat ha11rhlar i~eriainde lz~ 
mitin Cene auyu satilmaktad1r. 
Son zamanda ae~ilen belediye rei· 
ai Abac1 oguJlanndan B. Ahmed 
eski bir aileye mentuptur. Her ta· 
rafta yollarin ve tehirin imanna 
biiyiik bir faaliyetfe crah,makta
dir. Sokakla!" parke dotenmekte· 

-~ --

ASKIN 
--- Yazan: M. Ugga~ 

Bilaihtiyar k1zard1g1m1 hisset
tim. 

- Neden? di ye sordum. 
- Ciinkii heniiz koyun 11mfm· 

Clas1niz. Biiyiik bir degeriniz yok! 
Neteli neteli giilmekte devam 

ederek yammdan ayrild1. Bu ihti
yatkir ve aempatik macerac1n1n 
bu neJeli ve tiipbeli evde bikim 
bir vaziyette bulunduguna artik 
kanaat getirmittim. 

Ben baz1 kimselerle konusur-• 
ken, Madam de Clairval yan1ma 
yaklatarak: 

- Siz oyun oynamaz mts1n1z?. 
bey? dedi. 

- Baz1 kere oynar1m. F akat 
diitkiin deiilim. Daha ziyade va
kit g~irmek i~in ... 

- 0 halde, madem ki batkala· 
n gibi oyun merakh11 degilsinlz, 
bari hiraz yammda durunuz da 
)if atahm. Balumz, hepsi beni 
yalniz btrak1yorlar. 

Gidip bir koteye oturduk. 

dir. Evleri umumiyetle iki kath· 
dl1'· Kirgir ve ahtaptlr. Belediye· 
nin aoi;i bir karan iizerine hi~ bir 
1uretle ahtap ev infa11na miiaaade 
edilmemektedir. 

Kazada bir hukumet konai1, 
belediye daireai, polis daireai, poi· 
ta ve telgraf merkezl, Halk parti· 
1i, Halkevi, hapishane, aynen la· 
tanbulda oldugu gibi otomobilli it· 
f aiye te~kilati, alb ilk mektcp (ih
tiyaca kifi gelmemektedir) iki or
ta mektep (tale be ~oklugundan 

bu da kifi degildir) vard1r. Bir 
k111m talebe ogleden evvel blr ki· 
SIM da ogleden sonra derslerine 
devam etmektedir. Bir aesli 1ine
mas1 (Halk partisi binas1 dahilin· 
de) bir park1, be, npor kliibil: (bu 
kliipler federasyona dahildir.) u
mum izas16-7 yilz kadard1r. Avc1-
lar kliibu, yeni bir hal hina11 bir 

hastanesi vard1r. Fukara bu hastane 
de meccanen tedavi edilmektedir. 
7-8 doktoru, 4-5 ditciai, 4 eczaneai, 
bir noter daire:i ve her teYin ko
layhkla tedarik edilebilecegi ol
duk~a biiyiik. bir de ~art111 vard1r. 

Bunlardan batka Adapazar1 
Turk Ticaret bankaa1mn, araba, 
mobilya, demir, teaviye, torna, 
b1~lu, marangoz dokiim ve elekt
rik f abrikalarile, Akyaz1 nahiyeai 
kereste f abrikas1, iki ipekli ku
ma,, bir dokum3. bcz fabrika11 var
dtr. Kocaeli viliyetinde mevcut 
f abrikalarm miktar1 yirmidir. Or
manlarinda miiteaddit b1~k1lari 
vard1r. Kazada elektrik cereyan1· 
ni bankamn emrindeki elektrik 
fabrikas1 temin etmektedir. 

Adapazarmda Turk ticaret, It, 

CiLVESi 
I 

Te/ rika No. 61 . 
- Oh, nihayet biraz rahat et

tim. Ne kadar kalababk! 
Koltugun i~inde tenbel tenbel 

gerindi, bir cigara yakb, biiyiik 
bir duman aahverdi. 

- d'Hermos bana 1izden pek 
~ok bahaetmittir, dedi. 

- $iiphesiz ki biraz ~ekit-tir
mittir. Beni giinah11z bir adam 
addediyor. Bu ise onun goziinde 
en biiyiik bir gi.inah aayibyor. 

- Dedikleri acaba dogru mu? 
Bizim Elie biraz fazla miibaliga 
eder de ... 

- Onunla konuturken bi~ iti
raz etmedim, agz1m1 a~madim. 

Fakat sizin gibi kabahatlerin her 
tiir1ii inceligini takdir edebilecek 
zeki bir kadma kartt kendimi mii
daf aa etmek iaterim. 

- Sizi temin ederim ki naf ile 
yere yorulacak11n1z. Siz bir Tiirk
siiniiz. Giizel aiyah gozlii kad1n-
1ar ara11nda yatamaga ahtkms1-
niz. Harem dairelerinin eaarari 

Samsunda 
blr h1rs1zl1k 

l 

Samsunda Halk kOtOphane 
ve k1rtasiye matazasa 

Samaunda balk kitap ve k1rta
aiye magaza11 h1ra1zlar tarafmdan 
aoyulmuttur. H1ra1zlar cuma ge
ce1i magazanm demir kap11m1 
aokerek i~eriye girmitler, yaz1ha
neyi k1rarak i~indeki 650 liray1 
~alm1tlard1r. 

Samsunun en if lek yerinde ve 
Merkez bankasmm yanmda olan 
magazamn demir kap1s1mn 10-
kiilmesi hayretle kart1lanm19br. 
Polis tahkikata batlam1,hr. Fa
illerin ~abuk ele g~irilmesi bek
leniyor. 

Dogm~mi~ .. 
Izmir (Ak§am) - Sehidler caddesinde 

oturan 25 ya§lannda Mele~n, dort ya
ftnda oklu Ramazam siipiirge ile doke
rek oliimiine sebebiyel verdi~i zabitaya 
haber veri)mi~tir. Adliyece yapuan tah
kikatta ve doktor muayenesinde ~ocu

tun muzmin sanhk ve s1tmadan olmii§ 
oldutu, dayaktan olmediki anla~um1~hr. 

Erdekte surek avian 
Erdek (Aktam) - Kapudagi 

koylerinde ekin tarlalar1na zarar 
veren domuzlar1n imha11 i~in, her 
hafta koyliiler, muntazamsn aiirek 
avlanna ~duyorlar. Bu aiirek av
lar1 olduk~a iyi neticeler vermek
tedir. 

--ltttftllUllUHnUHtlHHfftdllllttllltllHtltlSlllUblllllttllltllHI• 

Ziraat, Oamanh bankalarm1n fU• 
beleri vard1r. Celecek mektu
bumda buradaki ikhaadi hayattan 
bahsedeceiim. 

i~inde ge~en atk hayahnm lezzet 
ve saadetini tamrs101z. . . Onun 
i~in pek derin aurette hayab his
aetmeniz icap eder. 

- ~ark1 ~ok seviyorsunuz, ma· 
dam? 

- Bilhaaaa lstanbulu. $ebrini
zin giizelligine, ruha kadar ipiyen 
cazibesine ve tiirine meftunum. 
Paristen ayr1lacak olsam biitiin 
omriimii Bogazi~i k1yilarmda ge
~irmek iaterim. 

- Fakat korkanm ki lstanbu
la ahtirsan1z Pariae nisbetle onu 
~ok 1oniik buluraunuz. 

- $iiphesiz ki buradaki dost
Jarim1 pek ar1yacag1m. Ciinkii (f ij. 
tiiniiliirae, hayabm demek onlar 
demektir. Hele timdi. Ciinkii ls
tanbula bir atli aeyahati yapmali
la biitiin diinyay1 unutacak ~agi
m1 arkada b1rakt1m arhk. 

- Siz bizim tehri yaln1z bir 
•tk ve safa diyan aiye tahayyiil 
ediyorsunuz. 

- Eglenmeyiniz benimle. Ben 
aizin memleketinizi yiirekten ae
verim. 

- Tetekkiir ederim madam. . . 

21 kimaelerin ifadelerine istinat giizel bediyelerinden biri memle-
ettirmitti. .~iiphesizdir ki memu- ketin dort bucagmm demiryolile 
riyetimiz yaln1z maznunlann a- ~vrilmit olmasid1r. Bugiin hu-
leyhinde degil, lehinde olan de- dutlar1mizdan giren ertesi giin 
lilleri de toplamakla miikelleftir. An:karaya gelebilir. Bunun i~in 
Ajan lzzetin ifadesinde iaimleri on bet giinden daha az bir miih· 
ge~en kimseleri de dinletmek i~in let verilmesini talep ederim. 
bu f&bitleri Suriyeden celbetmek Miiddeiumumi: 
buausunda tetebbiiaata girit.tik. 
Bu mesaimiz semere verdi. Bugiin 

- Evrak1 tevsii tahkikat i~in 
alm1~tim. Bunun i~in ahnan ev-

emniyet itleri miidiirliigiinden al- rak okunduktan sonra bukuku 
C:l1g1m bir tezkerede bu tabitlerin 
Suriyeden bareket ederek bugiin 
hudutlar1m1z i~ine girdikleri bil
Cliriliyor. Bunlar1 da imme tahi
di olarak dinlemenizi talep ediyo
rum. Ancak ajan lzzetin gizli cel-
1ede dinlenmesini istilzam eden 
sebepler bunlarda da varit oldugu 
cihetle bu iki tabidin de gizli bir 
celsede dinlenmesi icap eder. Bu 
tabitler bugiin topraklar1m1za gir
mifl olduklar1 cihetle miinasip bir 
mehil istiyorum, muvaf1k bulaca
gm1z bir gun ogleden evvel bun
lar1 gizli bir celsede dinleyin, oi· 
leden sonra celse a~1k olarak de
vam eder. Ben de iddianamemi 
aerdederim. Bunun i~in iki hafta 
kadar miihlet verirseniz, anza11z 
olarak celseyi itmam etmit olu
ruz. Dedi ve emniyet miidiirlii
giinden ald1g1 tezkereyi mabke
meye verdi. Reis: 

- Bu faitlerin itimleri nedir? 
Miiddeiumumi: 
- Ayni mahzurlar dolay1sile 

iaimlerini veremem .. 
Avukat Hamit $evket soz ald1: 
- Bay batkan bu miihim ve 

milli davada her vesile ile tekrar 
ettigim v~hile hi~ hir hakikatin 
niban kalmasm1 istemiyoruz. Bu 
soziimiizdeki samimiyeti ispat 
i~in makann iddiamn talebini 
musareatle kabul ediyoruz. $ura· 
am1 kemali ehemmiyetle kayde
derim ki bu davada en ufak bir 
golgenin yatama11 millet ve ada
let i~in tayani tervi~ degildir. Bu 
aebeple talebine ben de ittirak 
ediyorum. Miiekkilim nam ve he
sabma buna muvaf akat ederken 
kanuni bir dilegimi de serdetmek 
isterim. Miiddeiumuminin "u di
legi son mudur? Bunun son olma
a1 icap eder. Su~lu ya ipe ya ha- · 
pisbaneye yabut ta evine ailesinin 
yamna donmelidir. Bundan bat
ka buyurdulal' ki celp ve ikame 
etmek istedikleri tahitler vatan 
hudutlar1 i~ine girmitler. Buraya 

Yalmz bugiinkii Tiirkiye aizin es
ki masallara gore zannettiginiz 
Tiirkiyeden ~ok batkadir. ~imdi 
Tiirkiye uyanmittir, ~ahtiyor ve 
bir garp memleketinden farks1z 
olmak istiyor. Kadmlar1m1z Paris 
modellerine gore giyiniyorlar, 
Paris romanlarm1 okuyorlar. Bi
zim kadmlar1m1za bir ~ok feyler 
ogrettiniz, maatteessiif ! 

Bu Sirada Yvonne Tellier yani· 
miza geldi ve lalurd1m1z1 kesti. 
Oyun aalonundan ~1kril1flt. Can
tasmda kazand1g1 a1tmlar1 ttkir
'datiyordu. Giizel gozleri parhyor
C:lu. 

- 0, bey, dedi. Neden oyna· 
m1yorsunuz? Bir banka mutta11l 
kaybediyor. ~itman Aranda ban
ka a~iyor. Para koyup kazanmak
tan batka yap1lacak bir it yok. 

- Benim oyunda bi~ talihim 
yoktur. Daima ge~ kahr1m .~imdi 
tiipbesiz tans• donmiittiir. 

- Ne gezer! Bu akfftm bi~ tansi 
yok. 

Madam (le Clairval ayaga kalk
mifb. Yvonne J'ellier yamma otur
du. 

umumiye f,'lhidine liizum goriiliir
se dinletilir «Bu son defa okuyo
rum» demek degildir. Soruyorum 
bu iki ,ahit gelerek kendi miiek
]dlleri lehine ortaya baz1 delil1er 
attalar bunu dinlemek istemezler 
mi? Ben amme davac1s1y1m. ~a

bidimi ikame ettim, ne soyliye
cegini bilmiyorum. Yarm buraya 
gelecek tahit belki yeni bir ema· 
re ortaya atacak, o zaman ben 
bunlann da tahkikini iateyece
gitn. F akat bir teahbiit altma gi
remem. Benim talebim eldeki tah-
kikat evrakma goredir. «Bu ion 
talebimdi:-, art1k batka talep yap
m1yacag1m» demek itime gelmez. 

Hamit $evket: 

- Bay reis bendeniz amme hu· 
kukuna gore miiddeiumuminin 
boyle bir taahhiide giremiyecegi
ni bilirim. Ben kendisinden boyle 
bir teahhiit istemedim. Baz1 suhut . 
ikame edecegini soyledi, «onlar 
bir fCY soylerlerse yine isterim» 
diyor. Kendilerine arzederim ki 
biirriyet insanlann en aziz hakla
nndan biridir. On bet gun miih
let ~oktur. Suriyeden getirilecek 
{.ahitler Erzurum tarikile gelmi· 
yecekler, Odesaya da ugr1yacak 
degillerdir. Yollar malumdur. K1-
sa bir mehil verilsin. Reis arada bit 
ihtilaf olmad1g.m soyledi. K11a 
bir miizakereden sonra iddia ma
kammdan dermeyan edilen talep 
mahkemece muvafik g'?riildiigiin
Clen, isimleri malum olan ,ahitlend 
am me tahidi 11f a tile dinlenmele
rine ve bu hususta ileri siiriilen 

mahzur dahi mahkemece varid 
goriildiigunden bu tahitlerin giz
li olarak aktedilecek bir celsede 
ifadelerinin almmasma ve kendi
lerinin hududa dahil olduklar1 
bild~rilmit olmasma gore bu gizli 
celaenin fUbatm altmc1 pertembe 
giinii aaat onda aktedilerek ogle
den aonra muhakemenin a~1k ola
rak devanuna karar verildi. 

- lsterseniz, dedi, ortaklata 
oynar1z. Ben yirmi bet- lira koya• 
nm, aiz de yirmi bet lira. Bu ak· 
tam talihim var. Bana itimat edi
niz. Bu bin frang1 kaybedersek 
oyuna devam etmeyiz. Olur mu? 

- Maalmemnuniye, madam. 
- Sizi boyle biitiin arzular1ma 

boyun egmit gormek ne kadar ho
fUM~ gidiyor. 

- Bunun sizce biiyiik bir zevk 
tetkil edecegine pek ihtimal vere
mem. Emin olsayd1m ... 

- Bunu nezaket olsun diye 
aoyliiyorsunuz. Daha giizellerle 
mefgulsiiniiz. Bana bakacak hali• 
niz yok ..• 

Bunu aoyliiyor ve itvekarane 
giiliiyordu. 

- Ben size kur etmek istiyor• 
dum, dedim. Fakat bu sozleriniz
le agz1m1 tikadmiz. 

- Ah bu erkekler ... Ben Turk• 
leri daha ciddi adamlar diye dii
niiriim. Haydi, gidelim, oyn1ya· 
bm. Bu ak.,am koca bir servet ka• 
zanmak kabil. 

Size hissemi takdim ede-
yim. (Arka11 var) 



Kral sekizinci Edvarda 
abas1ndan·neler miras kald1? 
araylar, ~iflikler, me§hur albn sofra 

tak1m1, diinyan1n en k1ymetli 
pul kolleksiyonu ... 

Bunlar1 devlel: idare eder, buna 
rnukabil krala senede U9 milyon 

tUrk liras1 kadar tahsisat verir 
liras1d1r. 
bundan 

~lJkingham saray1n1n k1ymeti 19 milyon tUrk 
!~il"ldeki mobilya ve kolleksiyonlann k1ymeti 
El~lad1r. Bu saraydaki me$hur alttn sofra tak1m1n1n 

ag1rhg1 be$ bin kllodur. Bu tak1m1n k1ymeti 
It on iki buc;uk milyon tUrk liras1 tutar 

tal •ekizinci Edvard babasm· _......-.i~::;;MI"..-
~ tteler tevariis etmi9tir? Lon-

i a l'e lngiltere~'l muhtelif 
t e . 

ttnde bir ~ok binalar, ve ~ift-
' ~rlQ:i iratlar, Buckingham sa.f ltldaki methur albn yemek 
lt~'1 tak1m1, mektuplar, iatridye 
~~ lar1, caddeler, kitaplar, ma
~~ 'le haz1 yerlerde balik avla· 
& h!lk Ve imtiyazfan ... 

'll:lki diinyada batka hi4i bir in· 
8 .. llasip ohmyacak derecede 
tt~~~ fakat herhalde idaresi ga
it' tu~ bir varhk. 1760 tanberi 
l iltere krallar1 tevariis ettikleri 

~
k\ithit aerveti devlete b1rak· 
ta ~e buna mukahil saraylar1· 

. lllasraflanm kart1lamak i~in 
llleden aenelik maktu bi~ para 
"-kta.d1rlar. 

~~reai devlete b1ra1olan, f akat 
la,ilce.tte kralm kendi malikane-
~hlan biitiin bu emlik ve aai· 
• 

111 
&enelik: varidati bir milyon 

tiiz bin lngiliz lira11 ( tahmi
) :edi bu~uk milyon Tiirk lira
t •r · F akat kral butiin bu vari· 
~ alniaz devlete b1rak1r; buna 
ci''bil de devlet kendiaine aene

il "lo bin lngiliz liras1 yani ii~ 
~htt· (ayda 250 bin) Tiirk lira
~ 11&at verir. 

tt 
\l tnalmnah veren Londra ga· 

~.· , t l hu paran1n fazla 01mad1g1-
h ~alya krahmn fimdiki aenelik 

~:~•at1 bet milyon Tiirk lirast 
· btu~u, kralla devlet araunda-
~tt \l .ltilaftan devletin senede 
lif ~llyon Tiirk liras1 kadar bir 
~ &.degj oldugunu kaydediyor. 

,0 t~~tn scnelik tahsisab olan bu 
~ 1tl lngilliz liras1 muhtelif 
r·lara. aynhr: Yilz on bin lira-
~edi •• b" y·· kl" ) k II. h Yiiz ID ur iraSl ra-

~ b tlauai hazineaini tetkil eder 
&3 ltl\u istedigi tekilde 1arfeder. 

~~ 'bitt lngiliz lirau sarayin ye-
~ h' \>e aair umumi masrafma, 
~·~tl lngiliz liras1 aaray memur 
e ~•ta.hdimlerinin maat vc iic
~~~e, 20 bin lngiliz liraai da 
d ltf tamirata aarfolunur. Se-

i=~ 13. hin lngiliz liras1 iyilik it-
~, d kart1bk tutulmuttur, 8 bin 
~ a a~ikta kahyor. 

' ~h4?0 bin lngiliz lirahk sene
~.J ' 1•attan 193'1 buhrani esna-

'4a_ "l 
i._ li 0 ~n kral tarafmdan elli 
~ ta 1ndirilmitti. Bu maluma· 
'l'en h • • "f d · ....., IDu arnnn 1 a es1ne na-

'lltl "l ' b .. ~.en kral Geroge bu para 
t Ut\in maaraflar1 gordiikten 

~,i' •cne 1onunda kendi1ine hu.· 
iii~ ~raf ~in ancak iki bin In
~--~~-- · (on iki bin ljet ytiz 

.._.i) kabyormUf. 

Yeni krahn oturdo~u Sen Ceymls saraymdakl daire 
Muhtelif aaraylann idare maa

raflanndan batka yat i~in aenede 
2900, otomobil ve arabalar i~in 
S bin, atlar i~in 5200 lngi)U: liraa1 
harcanmaktad1r. Krahn 1eyahat
lerine tahaia edilen trenlerin maa
raf1 devlet taraf1ndan deiil, kendi 
husuai tah1i1abndan odenmekte
dir. 

Kral George banedana menaup 
olup ta devletten maat olm1yan 
yiiz elli kitiye kendi para11ndan 
tahsiaat aytrmtfb. Yeni krahn dev· 
letten alacag1 470 bin lngiliz lira· 
a1ndan bafka veliahtlik zamanm
daki emlik ve arazisinden aynca 
aenede • biitiin masarif ~ikhktan 
1onra - 60 ile 70 bin lngiliz liraal 
ara11nda geliri vard1r. 

¥~4 

Saraylarm i~inde en miibimmi 
ve en. k1ymetlisi fiipbe1iz Bucking
ham saray1d1r. Londranin en gii
zel yerinde bulunan bu aaraytn 
k1ymeti ii~ milyon lngilU: lirasi 
(on dokuz milyon Tiirk lira11)' 
tahmin edilmektedir. Sarayin 

· kendiai bu derece k1ymetli olmak· 
la beraber i~inde toplanmit nadir 
e,ya, mobilye ve kolleksiyonlann 
k1ymeti ondan da ~ok fazlad1r. 
Yalruz methur alttn sofra takim1-
nm k1ymeti iki milyon lngiliz li
ias1 (on iki bu~uk mil yon Tiirk li
ra11) d1r. Bu so!ra taklmm1n mec
mu ag1rbi1 bet bin kilodur. Bazi 
par~alan o kadar ag1rdir ki b'un
lar1 yerlerinden kaldmnak ve kul· 
lanabilmek i~in dort adannn miif
terek kuvvetine ihtiya~ vard1r. 
Bu albn sofra takinn ancak pek 
biiyijk aaray ziyaf etlerinde gorii
liir. Ziyafet giinu evvela biitiin 
par~alar1 kaynar audan g~irilir, 

ondan sonra kullamhr. 
Bu sarayda bulunan giizel eser

Ier, tablolar bir milyon lngiliz li
ras1 klymetinde«{ir. 

Kral Georgeun i~inde oldilju 
Sandringham tatosu yedinci Ed
vard tarafmdan 1abn ahnmit ve 
ondan aonra bir milyon lngiliz li
ru1 kadar tamir ve tevaiine 1arfe
dilmittir. 

Windsor •arayindaki krala 
mah.aus kiitiiphanede yiiz bin cilt 
kadar kitap vard1r. Bunlar miiza· 
yede ile aatlfa. ~ikanlsa biiyiik bir 
aervet tefkil edecek kadar para 
tutar. Biitiin bunlara bir de ufak 
tefek dediiimU: hediyelik etyay1 
ilave etmek lizund1r. Yaln1z ye
dinci Edvard1n tac giyme mera· 
siminde ald1g1 bediyeler iki yiiz 
bin lngiliz lira11 k1ymetinde tab· 
min edilebilir! 
Gen~ krahn babas1ndan tevariis 

ettigi teyler arasmda kral Geor
geun ~ok sevdigi ve ~ok biiyiik 
merak ile tamamlanmasma ~aht-· 
d1g1 pul kolleksiyonu vard1r. 
Pullarm miktan 600 bin adet, kol
leksiyonun k1ymeti ise dort yiiz 
bin lngiliz lira11 (iki bu~uk mil· 
yon) Tiirk lira11) dir. 

tilen krahn hususi mektuplar1 
da yeni krala kahyor. Yedinci 
Edvardin kralhk zamaninda, her 
sene sonunda, bu mektuplardan 
aaklanmasma liizum olm1yanlar 
husu·si bir makine vasllasile siyah
latilarak okunam1yacak hale ge
tirildikten aonra krahn hususi ki
tibi huzurunda ufak ufak par~a
]ar tefkil edecek 1urette yutilir ve 
atefe abhrd1; muhafaza edilenle
ri oglu kral George tevariis etmit· 
ti. 

Herkea~e malum olmiyan bir 
nokta: lngiliz krallik hanedani 
azaai kendi aralarmda miihim 
muhaberatta bususi hir tifre kul
lan1rlar. Kral sekizinei Edravrdm 
bal>umdan tevariis edecegi mck
tuplann bir k11m1 bu huauai tifre 
ile yazilmittir. 

llahife 7 

HEKIM lJ(;OTLERI 

Bebek beslemek 
Y eni dogan ~ocuklar i~in en iyi 

ve en hakiki g1da, anne siltiidur. 
Annenin memesinde silt olmad1g1 
veya hasta oldugundan dolay1 ~o
cugunu emziremedigi takdirde, bir 
aiitnine tutmak icap eder. Behegi 
hayvan siitleri veya bunlar1n huli
'!alarile suni olarak beslemek, iyi 
degildir. Onun i~in bu son usule, 
ancak meme ile bes)emek imkam 
olmad1g1 vakabrda baf vurmah
d1r. 

Tabii emzirme - Kadm siitii 
beyaz renkte, -seyyal, kokusuz, 
lezzetli tath bir mayi olup, a~a
g1daki maddelerden terekkilp e

der: 

Maddeler Litredeki nisbetleri 

Yak 38 gram 

AJbiiminli maddeler 15 • 

(kazein} 
$eker (Jaktoz) 

Em1ah (luz) 

Su 

65 lt 

2 lt 

880 » 

Bir kad1n 24 saatte 800-1000 
1ram aiit ifraz eder. Bu miktar ~o· 
cugun emme derecesile alakadar· 
dir· Cocuk iyi emerse siit ~ogahr. 
Nitekim bir ka~ ~ocugu birden 
emziren siit ninelerde bazan siltiin 
3 litreye kadar ~ogald1gm1 gorii
yoruz. Bilikis bebek memeyi iyi 
ememeyecek dcrecede zay1f ise, 
1iit miktari azahr. 

Kadm siitii en ziyade, inek ve 
koyun siitiinden farkhd1r. Kadin 
1iitiine en yalnn olan, etek siitii
dur. A~ag1daki cetvel, muhtelif 
aiitleri biribirile mukayese etmek 
i~in iyi hir fikir verebilir; cetvel· 
de her siitiin belier litresinde •SU 

miistetna olmak iizere- bulunan 
maddelerin miktari gosterilmiftir: 

Siiti.in cinsi Kazein Yak $eker Tuz (emlah) 
Kachn siitii 15 39 65 2 
E.§ek » 16 27 60 5 

K~i » 35 40 45 6 
lnek » 34 40 50 6 
Koyun ,. 65 68 50 8 

Cocugun he1·gun alacag1 silt 
miktan yatina gore deiitir; fazla 
aiit vennek muhtelif hastahklarm 
bas gostermesini mucip olur: £g. . 
2ama. haz1m bozukluklar1, bag1r-
•ak iltihaplar1 gibi. .. 

Bilakis az siit vermek ~ocugun 
iyi netviinema bulamamasma, za· 
y1f ve nahif kalmasma sebep olur. 

Emzikle heslenen ~ocugun, her 
•eferinde ne kadar siit i~tigini an
lamak kolayd1r. 

Meme ~ocugunun ne kadar siit 
ald1gtn1 anlamak i~in, emzirme
den evvel ve sonra tartJp aradaki 
fark1 hesap etm"'k icap eder. 

Ilk gi.inii ~ocu.ga 12 saat hir ~ey 
verilmez. Ondan sonra bir ka~ 
kahve ka~1g1 kaynam1' ~ekerli su 
verilir· 

II<lnci giinii ~ocugun alacagi siitiin 
yekfinu 150 gram, O~iincii giinii ~ocu
tun a]aca~1 siitiin yekiinu 230 gram, 

Dordiincii giinil ~ocugun a1acag1 siitiin 
yekQnu 310 gram, Be~inci giinii ~ocu

kun alaca~1 siitiin yekiinu 380 gram, 
Albnc1 giinii ~ocugun alacag1 siitiin 

yekunu 460 gram, Yedinci giinii ~ocu

tun alacagi siitiin yekiinu 550 gram. 

lkinci ve ondan sonra gelen 
haftalar zarfmda, ~ocugun 24 sa· 
atte alacag1 siit yekunu 550 gram1 

g~memelidir. Ancak ~ocugun a
gll'hg1 dort kiloya vard1g1 zaman 
siitiin miktanm da 600 grama ~1~ 
karmahd1r. Cocuk bet kilo oldugu 
vakit, 24 saatte 750 gram, alb ki· 
lo olunca 850 gram, yedi kiloya 
vannca 900 gram ve nihayet 8 ki
lo gelince bir kilo 1iit vermelidir. 
J _abii bu miktarlar vasatt rakkam· 

lard1r. Cocugun ahvaline ve biin· 
yesine gore bunlan bir par~a azalt· 
mak veya ~ogaltmak miimkiindiir. 

Gerek meme ve gerek emzik, 
~ocuga geli9i giizel verilmemeli· 
dir. Bunlar aded ve saat itibarile 
muayyen olmah ve bu hususa ~ok 
ihtimam etmelidir. Bir ~ocuga 3 
saatte meme vermeli, 24 saatte 7 
def a emzirmeli ve gecel'eri 6 saat 
hi~ hir ~ey vermeyip ~ocuiu mut· 
lak surelte istirahat ettirmelidir. 

O~iincii aydan itibaren ~ocuk 
alh defa meme emmeli ve geceleri 
9 saat uyumahd1r. Uyku meselesi, 
siit kadar miihimdir. Zira, ~ocuk
lar i~in uyku da. hir nevi g1dad1r. 

Binaenaleyh baz1 a.nnelerin yapb· 
g1 gibi geceleri ~ocuga meme ver· 
mek, hususile vakith vak1u1z em

zirmek ~ok yanhf ve muz1rd1r. 

Daha sonralar1 emzirme adedini 
24 saatte 5 hatta 4 defaya kadar 
indirmek miimkiindiir. Bir meme 

verme zamam, ilk giinlerde 20 
dakika, hatta b3.zan, ~ocuk zayif. 
sa, yarun saat da siirebilir. Fakat 
mem~yi iyi ve kuvvetli emen bir 
~ocuk i~in 10 dakika kafidir. 

Her defasmda bir memeyi, ya 
sag veya solu miinavebe suretHe 
vennelidir. 

Egci' ~ocukta memeyi emme k:1y. 

veti yoksa, ,bir meme emme ve em
zirme aleti kulb.nmak gerektir. 

Cocuga meme verme tarz1 mil· 
himdir. Ilk giinleri, anne yatakta 
yatmaga medn.:r oldugundan, ~o
cuguna memeyi bu vaziyette vere
cektir. Bunun i~in ~ocuk annenin 
yanma muvazi olarak yahnhr· 
Anne de viicudiiniin belden yuka· 
riki k1smm1 y~na ~evirir ve me· 
mesinin ba~1m, iki parmaklari ara· 
stnda bir az :si:ka!"ak, ~ocugun ag
zma koyar. Bazt ~ocuklar memeyi 
ilk defadan itibaren hemen em
mege ba~lar; fakat baz1lari da du
daklar1 arasma konan memeyi al
maz, inad eder. Bir taraftan da 
aglar, bag1rrr. Bu hal ikinci v~ 
ii~iincii meme vennekte de teker
rur edebilir. 

Bu takdirde :mnelerin asabilet· 
meyip, sabretmeleri ve meme ver· 
me teeriihesini usanmadan tekrar
lamalan laz1md1r. Hususile ( ~o
cugum a~ kahyor) di ye bemen bi
beronla silt vermege kalkmak hi~ 
dogru degildir. Zira, ~ocuk i~in 

biberondan siitii ~ekmek, anne me
mesinden ~ckmege nazaran ~ok 
daha kolayd1r ve .buna bir defa 
ah!7an ~ocuk, arhk memeyi agzma 
almak istemez. 

Bir ka~ giin sonra anne oturarak 
~ocugunu emzirir. Bumm i-;in va
lide, ~ocugunu kucagma ahr ve 
ba~ile viicudiiniin iist k1sm1 yiik
sege gelmek iizere, mail bir ~azi· 
yette tutar. Bu maksad1 temin i~in 
verecegi memeye tevafuk eden ha· 
cagmm altma bir yasbk yerletti
rir; kolunu ~ocugun ba,ile omuz
larmin altma koyar. Bu esnada 
mukabil elin i'aret ve orta parmak
lar1, meme batmi ~ocugun agzma 
sokar. 

Anne memesini temiz tutmah, 
~ocuguna venneden evvel ve ver· 
dikten sonra ibk su ve sabunla y1-
kamah; iki meme arasmda yar1 ya
r1ya suland1rilm1t alkol veya iyi 

bir kolonya ile, bilhassa meme ba
f lllll ve etrafma friksiyon yapmahs 
sommda da gliserin isiiriip bnak
mahd1r. Bu.nlar yapild1g1 takdh·de 
meme haft ~atlamaz, ve meme ~1-
banlar1, abseleri husule gelmez. 

Dr. A. As1m Onor 
Ortakoy $ifa yurdu sahip ve ba~hekimi 



Be~ikta!?l1lar; "Feneri mutlaka 
yeneceQiz,, diyorlar, Fenerbah9eliler 
de "Biz bu ma91 muhakkak kazana
cag1z,, mukabelesinde bulunuyorl~r 

Istanbul tampiyonas1 iizerine 
muessir olacak ikinci miihim ma~ 
bu hafta Fenerbah~e stadmda 
F enerbah~e ile Be{oiktat arasmda 
yap1lacakhr. 

Galatasaraym ge~en haf ta Be
'ikta~a 3-2 yenilmesinden sonra 
F enerbah~e • Be~ikta' mas:1, daha 
biiyiik bir ehemmiyet kazamyor. 
~ampiyonluk yolu iizerinde onii
ne dikilen iki engelden birini, ge
s:en haftaki galibiyeti ile ortadan 
kaldirmlf olan Be~iktat tak1m1, 
F enerbah~eyi de yenmek is:in aza
mi enerjisini harc1yacak, f)mdiye 
kadar his: yenilmemi~ ve berabere 
kalmamlf olan ve yedigi iki gole 
kart• rakiplerine 43 gol atmtf olan 
F enerba~e de birinci devreyi 
maglubiyetaiz bitirmek i~in en mii
easir oyunlar1ndan birini oyna
maga ~ahtacaktir. 

Pazar gOnO en kuvvetll rakibi ile kal'§dapcak olan 
Fenerbah~e tak1m1 

Bu ehemiyetli karftlatmamn ne
ticesi hakkmda fimdiden tahmin
lere kalk1,mak kehanet kabilin
den bil'ley olur. Uri ta]um da neti• 
ceyi kendi lehlerine ~evirecekle-

rini umuyorlar. Azim ve imanle 
oyn1yacaklar1n1 soylii)·orlar. 

Be,ileta, tak1m1 erkin1ndan biri 
bu hususta dedi ki: 

- Biz, G alata&3ray1 yendikten eon. 
ra F enerbah~eyi de muhakkak yenecegiz. 
Galatnsaray, malum olan en-erjisi yi.iziin· 
d en bizim 1~n en tchlikcli riakibi tCf]dl 
e<liyordu. H albulci ge1;en hafta, Galata• 
aarayi kendimiri fazla yormadan ne su· 
retle yendigimizi gor liiniiz. 

Vak1a Fenierb.ih~e. daha teknik oy
nar, fakat Galatuaray kadar enerjili 

yoktur. Binaenaleyh biz Fenerin ilk bU
cum sagnagm1 golsuz atlatirsak, net.ice• 
('fi muhak.k.ak surette lchimize ~eviririz.> 

GOriitt\iiiimiiz selihiyettar bir 
F enerbah~eli de Betiktathlar1n bu 
iddiasma fOyle mukabele etti: 

<- B~ikta,hlar istedikleri kadar 
yi.iksekten atap itu~abilirler. ~imdiye ka
dar Fenerhah~e • Be~taf arastnda oy. 
nanm•f olan ma~lann verdigi neticeler, 
~ki tak1mdan hangisinin daha kuvvetli 
oldugunu goatenner: kafidir. Fenerhah· 
~erun enerjiai var mi. yok mu ma~ ••· 
basmda goriilecektir. Yaln1z ~urasm1 ka· 
tiyctle iddia edebilirim k:i, Fenerbah~o 
bu ma1;1 kazanacakhr.> 

Bu iki iddiadan hangiainin doi
ru olduiunu tetkike kalkitacak de-

Avrupa artlstik patlnaj 
,amplyonlutunu kazanan ~ift 

Avropa artistlk patinaj f&IT'piyonlotuno kazanan Alman 
~ifti: Ernst Baier ve MaXie Herber 

Berli (Aktam) - Berlin kit o

limpiyad1 6 fUbata Garmit Parten• 
kirhte biiyiik torenlerle bathyacak
tir. Almanya devlet reisi M. Hit
lerin, kit olimpiyad1nm a~1lma ti). 
reninde bizzat bi.llunacag1 ve bir 
nutuk ta soyliyecegi soyleniyor. 
K1~ olimpiyad1 on gun siirecek 

ve 16 fubata biiyiik torenle kapa
'lacakhr. 

Kit olimpiyad1 oyunlar1nua bat
lama11na intizaren burada Avrupa 
artiatik patinaj tampiyonluju ya• 
p1lm1tllr. Bu miisabakaya Avrupa• 
nm en namdar patinajc1 ~iftleri 
ittirak etmitlerdir. Neticede Er
nest Baier ile Maxie Herberden 
miirekkeb Alman ~ifti Avrupa 
fampiyonluiunu, foailiz s:if ti de 
ikinciligi k~~~nm11lar41r. . . 

giliz. Her iki tak1m1n galibiyet 
i~in azim ve im3nle oynamalar1 
bize nadiren gordiijiim\iz ~ok he
yecanh bir ma~ seyrettirecektir. 

tki takun da mutad kadrolarile 
oynayacaklardir. Maamafih Be
•iktathlar1n hiicum hatlar1n1 kuv
vetlendirmek is:in Hiisniiyii mer
kez muhacim yerinde oynatacak
lar1 soylenmektedir. Fenerbahs:enin 
de Ankara mmtakasmdan aynl
mit olan eski merkez muhacimi 
Muzafferi gene hiicum hathnda 
ve Ali R1zayi da merkez muavin 
mevkiinde oynatacag1 rivayetleri 
C:lolaf Iyor. 

Bu hususta F enerbah~e erki
n1ndan biri bize dedi ki: 

- Muzafferin Ankara mtntalkasmdan 
aynld1g1, Vie ldublimuze avdet ettigi dog
'rudur. Hatta lisans1 da elimizdedir. 

Fab.t ha MuzafEeri, bu devrede degil. 
ikinci devrede oynatacaiiz. Sebebi de 
anform bir vaziyette o.rnlunmamas.d1r. 

Bu tekzibe ragmen F enerbah· 
~elilerin Betikta,_. bir siirpriz ha· 
z1rlamalan ihtimali de yok degil· 
C:lir. 

Olimpiyad 
9an1 

<;an 4,60 metre 
yUksekliginde ve 14 
bin kilo ag1rhg1nda 

Olimpiyad oyunlan ii~in ban-. 
luan ~ Bohundan Berline nill 
edilmif Te 65 met.re yiikae'.ldikte 
bir kuleye taliki ameliye1ine bat
lanm1tbr. Bu ~·~ 4,60 metre yiikw 
aekliiindec:lir. ai1rhi1 da 1500 ki
lodur. 

Berlin olimpiyad1mn bat lang1-
c1n1 aleme ilan edecek olan bu ~ ... 
DID seai, 60 kilometre uzaktan du
yulacaktir. 

Me1hur Zamora yaraland1 
Vaktile diinyanm en mahir ka

lecisi sayilan me,hur Zamora la
panyada bir otomobil kua11nda 
yaralanmitllr. 

bir aile faeiu1 olmuttur. Bir~ok 
dedikodulara 1ebebiyet ftreD bu 
f aciay1 k1aaca anlatalmu 

Bundan iki yal evvel Lion teh· 
rinde kont J orj Eferin, Marki De· 
mejin yirmi yafmdaki k1z1 Alislo. 
diigunleri parl:ik bir surette ya• 
pilm•t· Frans1z gazeteleri, bu dii
guniin parlakhgmdan relin ve gii
veginin yak1,1khgmdan, verilen 
diigun hediyelerinin biiyiik deger
lerinden giinlerce hahsetmitlerdi. 

Kont Jorj ile zevccsi Alis biri
birinin yabanc1st degillerdi. Bun
lar ~ocukluklar1m beraberce, ge
~irmi§ler, beraberce biiyiimii~ler, 
beraberce oy'namiflar, art1k ken
dilerini anhyac:ik bir yap vard1k
tan. sonra biribirine daha ziyade 
i11nnutlar, sonradan aralar1nda· 
ki bu derin rab1tan1n bir atk mah
sulii olduiunu anlaymca, aileleri· 
ne bat vurarak evlenmelerini iste
mitlerdir. 

Diiiiinde, giiveginin harp aka
demisine devam eden ve yiizbat• 
riitbesini hall: olan biiyiik kardeti 
Piyer Efer de bulwimUf, giiz~lliii 
ve yak1t1klai1 ile ge~ gelin i.ize
rinde ~ok derin bir intiba b1rak
m1ttI· 
Gen~ yiizbat 1 kardetini tebrik 

ederek: 
-Jorj seni tebrik ederim. Zev· 

cen bakiki bir bebektir. Daha diin 
bir yumurcak olarak tamd1g1m bu 
k1zm bu kadar biiyiimesine v.e bu 
derece guzelletmesine f&fiyorum. 
demiftir. 

Jorj, Lion fehdndeki en biiyiik 
kimya fabrikalannda~ birinde 
kimyager s1f a tile ~ahtiyordu. Sa
bahleyin zamanmda itinin ha,ma 
gider, vazifesi biter bitmez der
hal sevgili kar1smtn yamna ko
tard1. 

F akat kor tali, bu iki gencin 
saadetini k11kanm1t olacak ki, bir 
gun Jorjun ~ahftlg1 kimya libura
tuarinda bir infilak olmu9tur. Der
hal inf ilik yerine kotan itfaiye 
tak1m1, gen~ kimyageri baygm 
bir halde tutuf&ll . laburatuarm 
i~inden ~ikarm1tlard1r. F eli.kete 
bak1n ki, gen~ kimyager kimyevi 
maddelerin inf ilakmdan ebediyen 
kor kalmifb. Gen~ kimyagerin 
·boyle beklenmedik bir kaza neti
cesinde kor kalma11, ·bu mesud 
aile i~in ac1kb bir f acianm bat· 
lang1c1 olmu9tur. Alis kocuma 
karfl tefkath davramyordu. Fakat 
bedbaht gen~, zevcesinin bir gun 
kendlainden btkacai1ndan korka
rak ikide bir etine: 

- Alia! Bu hal; aenin i~in ha· 
yat deiil itkencedir diyordu. Pek 
iyi seziyorum ki, kor bir adam aa· 
na a9k ve muhabbet tel.kin ede
mez. Uk zamanlarda Alia, koca• 
llDlD bu sozlerini redcletmittir. 
F akat aylar g~tik~e, o da bedbaht, 
koca11nm bu act aozlerinde bir ha
kikat bulunduiunu anlamaga ba,
lam1,t1r. 

Bir giin Paris harp akademisini 
lbitiren yiizbafl Piyer, kardetini 
gonnek i~in Lion fehrine gelmi9-
tir. Alis, giizel ve yak1tt.kh yiiz· 
1ha,1y'1 ana1zm karftSlnda goriince 
diz baglarmm s:oziildiii\inil hisset
mit ve zihninden timtek gibi fOY· 

le bir miilihaza ge~ittir: 
- Aman Allah1m ne kadar da 

Jorj Efer 

giizel ve yak1,1k!t ... Piyer, koca" 
<>Isa ne kadar bahtiyar olurdull" 

Gen~ yiizha.tmm fikrinde de•!~ 
ni diitiince ges:mittir. Kaymbir_.,.
ile gelin aras1nda, az bir zaJJl,.
zarf mda derin bir atk ve se•dJ 
dogmuttur. Jki gen~ f 1rsat bui
duk~a, tatonun iicra yerlerinde b' 
lutup sevitiyorlarda. 

Birgecezavall1koca,uyuyalll" 
yinc~ yataimdan kalkmat ve ell' 
rile etrafm1 yokhyarak yatak ~ 
$InDI bititiiindeki salona ge~ 
tir. Maksadi, salonun bir ko•eai" 
de tekbqma oturarak korl•tf 
mahsus bir kitab1, ellerile oku~ 
ga ~ahtmakb. Jorj, salonun bir Y 
tesinde, oturarak korlere mabsof 
kitabt eline ald1g1 zaman kard' 
tinin salona bitifik yatak odaJi". 
da hafif biise seslerini i,itir gibl 
olmuttur. 

Bu hafif biiseler, zavalh kD'~ 
nm iizerinde soguk bir dut tetiJ1 
yapmif, k11lar1 diken diken obolJt' 
tur. Parmakl:in1run ucuna basar,Ji 
ve elle.rile etrafi yoklayarak ya~f 
yavaf karde~inin yatak oda111t-' 
kapuina yakla,m1,, kulak kab•tl' 
mitbr. 

ltittiii ve duyduiu feyler, 1'J' 
r1sile karde-tinin miinaaebetleritt' 
dair iiipheye mahal hirakm1yord"° 
Kap1da uzun miiddet bekl~ 
karuile karde,inin yorularak 'lJf 
hayet derin bir uykuya daldtk1" 
rim nefes ah,larindan anlayin'" 

yatak odas1 kap1t1m hafif~e a~ 
hklayarak elini i~eriye uza~•f' 
hava gazi muslugunu a~tiktan •~ 
ra, tekrar oda kap111n1 kap1yar 
odaa1na donmiittiir. 

Ertesi aabab, yii:ibq1 Piyet i: 
Alia goriinmeyince herkea telif 
mittir. Piyerin odaama girenl~' 
yiizbq1 ile 1oriimcesinin birib~ 
ne sar1lm1t ve kaak&b keai~J, 
cesetlerini bulmutlard1r. lki I~ 
bava ga.zile zehirlendiklerine tal 
he yoktu. , 

Zabata memurlar1 d•hal t# 
kata el koymutlardar. KOi' k:; 
cinayetini itiraf etmittir. ~i , 
Lion bapishaneainde, buluau1~ 
Acaba jilri heyeti kendisini ~ 
kum edecek mi?. 

AKBA 
Ankarada her dilde gazel: 

mecmua ve kitaplar1 bUtO. 
mektep kitaplar1 ve kirtasf yeY1 
ucuz olarak AK BA rnnes~e
aelcrinde tedarik edebilirsill~ 

T elefon : 337 
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Romanya giizellik 
hali~esini kim Oldiirdii? 
Bu i~te Rumen komiinistlerinin 
parmag1 oldugu da soyleniyor 
Roau.:nya l'iizellik krali~eai mat· r ·:_. .· .· . .. ·.. · · ·.· · ·. · ':-.~:::::;,: ·' ·>· .. :::: 

lllaze) Tita Kristeskunun aparb· . " .. \ 
~da, zehirL'Dmit ole.rak bu· .. 

~i.unu ve e~~i ~tik1 olan mii· 
•Ill kend111n1 zehir1emek 

~e Zan altma ahnd1g1n1 yaz· 
llllttik. 
L lt~anya zabitumca bu esrar- l.: 
~ etraf1nda yap1lmakta olan > .: 
aia• t, Romanya ciizelinin ma· f/ 
te 1 "~ meziyeti haklanda, dikka· 

deger bir~ok noktalari meyda
~~&rmlf, tahkikab ba,ka eir 
-.:raya dOkmiittiir. 

~badi Romanya zab1tas1, Tita-
~ illi iiliiminde siyasi sebebler 
.._.. up bulunmad1iim arqbr· 

aa batlamitbr. 

It lab1ta1un tahkikatina 10re Ti· 
-. .. ~ zamanlarda Romanya ko
L·"-iat f1rka1ma 1irmif, kendiaine 

II' ~ok gizli Te miibim Yazifeler 
~ti. Fakat Romanya diplo-

~ birini eeYerek onun
evlenmeje karar verdikten son-
~ lc?~iinist fD"kas1ndaki vazife

lll dunal etmeie batlamit •e 
"11), llo .. · t _-1... • ... mums mc:nlez1ne uara· 
llaaz olmuttur. 

. Bu bak1mdan Romanya komii· 
llaiat f1rkas1mn bir ~k 11rlanna 
'-kif olan Titanm bunlar1 ifta 
~el' korkusile eski f1rka arkadaf" 

11 tarafllldan ortadan kald1r1l· 
1111

• olmaa1 ihtimali var1d goriil· 
lllekte . d ~e tahk1kat bu cepheden 
, e derinle1mektedir. Gene '8iik-
ef 2:ab1ta11n1n derinlettircliji hir 

llokta da fUdur: Titan1n kendi-

Tita Kristeskunun son 
resimlerinden blri 

Ian ~1lm1ttl. Hemtiresinin, kea
mad1i1 cihetle, k1J1Detli miiceT· 
herlerine konmak i~in hemtiresi
nin suyuna zd.ir katmit olmas1 ih-o 
timalide zab1tanm fikrini kurca
lamaktadu. 

Velha11l, bir zamanlar ismi et· 
raf1nda biiyiik gijriiltiiler kopari
lan Romanya giizelinin m~hul 
bir el taraf1ndan bardagma ko
nulan zehirJe oldiiriilmeai tahki-
kab heniiz bir netice vermemit
tir. 

Eski metresini k11kan~hk yii

ziinden oldiirmek au~ile zan alh
aa alillllllf olan miihendiain ma• 
aumiyeti yavat yavat meydana 
~1kmakta ve kendiainin serbest 
b1rak1lma11 ihtimalleri kuvvetlen· 

~ll biiyiik evli bir hemtiresi 
'°•rd1r. Tita hemtire.sine yard1m 
~trn k mektedir. e te bir ka~ def a giydikten 
~ begenmiyel"ek ona verdigi ... B•e•y•o•i•lu•t•ra•m•t1•a•y•ca•d•di•e•s•in•d•e•,-

'L~hnetli tuvaletlerle hemJiresini • $1k,, sinemasr lcar~11rnda 
t~ Prensea 1ihi gezdirmekte idi. Klrallk mataza 

Uzellik krali~esinden bu biiyiik 
)ard1ml .. L _ • • T' an goren ~mt1re11, tta· !:' ze~gin. dost~~1ndan ayr1la-

f ak1r b1r banc1ye memruile 
~le ... - · idd 1· 'd' t ~ea1ne t et 1 muar1z 1 1, 
~·u. b' '- ir ~ok defalar, .bu izdive~· 
~. "•i g~mesi i~in nasihatlar 
oI 1f&ede kand1rmaia muvaff ak 
~lf ve iki hemtirenin ara-

Beyoglunun en merkez ye
rinde buluoan 154 numarah 
" fstiklil ,, aparbmam albn
daki magaza kirahktar. Gor
mek l~in aparbman kap1c111na, 
kiralamak i~in "AK~AM,, ilin 
memuru Nureddine milracaat. 

T elefon: 24240 

Nil COCUKLARI 
lslcender Fahreddin Tefrilca No. 47 ----• 

- u,· .. , li 1 gun sonra .... 
fldil~ana prensin yanaklar1n1 ok· . 
tak lki giin sonra diinyaya ~1ka· 

•111 •• hayata kavutacaksm!. 

~ Riiya m1 10:-ilyorsun, Titana? 
Ii l •oyliiyorsun? Bu kara bat
~~ a_.n_I&l'1n eliaden nu1l kurtulup 
~ bihrirn?. Ben bu rad a, bah a· 
:t 

111 haz1rlam1t oldugu fU bot me· 
•rcfa '"I 

lblltJ ~ ecejim... Ve sana ne 
~ u Jri, tekrar diinyaya ve giinefe 
~facaka1n ! . 

cl~~~~na yerdeki tasa tarap dol· 

t\ah~ liaydi benim giizel ve asil 
'-ta u Prensim, gel aeninle bir tas
La,10.l'ap i~elim .• ve bu gece bat· 
)alt \'ererek tnth bir uyku uyu
lca Ill. Yarm •eni buradan na11l 

~11d1i1m1 gorecekain ! . 

~ilcerinoa ~ocuk gibi sevindi.· 
•kat, i~inde bir fiiphe vard1: 

- Acaba, b" kadm beui bu ae-

ce oldiirecek mi?. 
Titananm yiiziine dikkatle bak-

ti: 
- Beni aeviyorsun, degilmi Ti· 

tana?. 
- Bunu sormaga liizum var 

m1? !. Seni hayata kavutturmak 
i~in, kendimi (Amon)a kurban 
verecegim. Bundan biiyiik sevgi 
olur mu?. 

- Ne dedin •• Amona kurban 
m1 gideceksin?. 

- ~iiphesiz. Giine~in dogmas1 
i~in, gecenin kaybolmas1 laz1m. 
T erazinin bir .gozii yukar1 kalkar
ken, obiir gozii clbette atai1ya ine
cek. Mikerinosun diinyaya ~kma-
11 i~in, Titanamn yerin dibine go~· 
mesi gerek. 

Mikerinos aghyordu: 

- Ben, senin gibi sad1k ve f~ 
dakar bir kadmda.n ayr1lamam, 
Titana ! Haydi, gel, fU bot mezara 
aeninle birlikte &irelim. Mabutlar 

AK$AM 

Ahmet ~efik bir ka~ pnden· 
beri deiitmit soriiniiyordu. Lak1r· 
d1 etmiyor, plmiiyor, tamaklann1 
parlatmak pek merak1 olduiu hal
de Lile e~mmiyet vermiyordu. 

Kalem arkadatlar1 ona yan 
gozle ba.JOyorlar, aaabi hallerini 
goriiyorlar, haline 9qiyorlard1. 
Fakat kendisine bir teY aormaia 
if a cesaret edemiyorlard1. 

Bir aabah, Ahmet $ef ik bir 
mektup yazd1 ve raat geldiii ilk 
poata kutusuna attl. Erteai aktam, 
kalemden ~ikarken lbrahimin 
kendisini kap1da beklediiini gor· 
dil. 

Ibrahim merakla dostuna ba· 
liarak: 

- Hay1r ola? Ne var? dedi. 
- Dur telat etme, parka gide-

lim de rahat rahat konuturuz. 
- 0 kadar ciddi bir tey mi soy• 

leyeceksin? 
- Pek ciddi! 
Parlda tenha yolda, ~rkesten 

uzakta, Abmet $efik clerdini dok· 
Ji: 

- Fahire beni aldabyor, dedi. 
Ibrahim bu aozil ititince o b· 

&far .-tml1 lri l.ir adlDI priledi ve 
telif ile aordu: 

- Emin mialn 1.una? 
- Elimde 'delil yok. Yalniz 

f~imde bir tiJphe var. lmza11z bir 
mektup aldun. 

- Bu mektupta tafsilit verili· 
yormu? 

- Hayu. Yaln1z kanmm beni 
aldatt1i1 aoyleniyor. 

- Sen de boyle rezillne bir ya· 
lana ehemmiyet veriyorsun ha 

- Bunu ben de kendi kendime 
tekrar ediyorum. Fakat rahatlm 
huzurum ka~b. Ne bahaama olur· 
sa olsun, hakikati oirenmek iste
rim. Onun i~in seni diitiindiim. 

- Beni mi?! 

- Hyle ya, aenin itin miisait. 
Sabahtan aktama kadar tehir 
i~inde dolaf1yonun. Fahireye ne
zaret hususunda bana yardim e
debilirain. 

Ibrahim biraz diitiindiikten son
ra olacaktir. 

- Bana ~ok zor ve nazik bir it 
tevdi ediyorsun. lsrar edersen ..• 
Peki. Yaln1z, seni Jimdiden temin 
ederiln ki bu pek al~~ bir ifti· 
ra olacakt1. r 

- lntaallah ! F akat sen bana 
hakikati soyleyeceksin. Bu fiiphe 
i~inde azap ~ekmekten ise itin 

mabudu (Amon) nun gozleri bizi 
goriir de belki merhamet eder. 

- Mabutlar yeraltinda olup bi· 
tenleri gormiiyorh~r, Mikerinoa ! 
Ben olsem bile, aen yqamahs1n ! 

Milyonlarca insan, aeni bekli· 
yor. M1s1rblan zulum ye itkence
den ancak sen kurtaracalum! Ben 
olsem de, yatasam da; M11.irhlar 
ne bir teY kazan1rlar, ne de bir teY 
kaybederler. Fakat, aenin oliimiin, 

M1s1rblar1n olmesi demektir. Sen 
yataraan, yeni bir tarih devri a~1· 
lacak .. inaanlar hiirriyet ve refa
ha kavutacaklar .• ve ben, M1a1rh· 
Iara senin gibi bir hiikiimdar ka· 
zand1rmakla miiteselli olacajim. 
Umanm ki, 1en hiikiimdar olur• 
aan, benim mez:sr1m1 yeralbndan, 
yer iiatiine ~1kar1rs1n ! Zira biz 

Asyahlar yeraltm1n yedinci katm

da yatmaktan ho9lanmay1z. Biz· 
den sonra gelecek milletler, benim 
mezar1m1 kolayca bulmaf1d1r. 

••• 
1180 yak111kh delikanhyl 

nasal DldOrecekaln? ., 
Ertesi 1abah •• 

~oirusunu oire!>:lllek bin kere ha· 
71rhchr. 

- Merak etme. Herhalde mil1· 
terih ol. Bu kadar ilziilme. ltin 
ash astari olmad1i1 belli. Edep
•izin biri bu al~akhi1 yapm19 ola· 
~. 

Ibrahim artik her aktam ye
mekten aonra dostunu goriiyor 
ve ona o giinkii tahkikahn netice
sini haber veriyordu. Fahirede 
fiiphe edilecek bir fey yoktu. Ha
reketleri pek tabii idi. 

Abmet ~efik doatunun bu ha
berleri ile bir tiirlii miiaterih ola
m1yordu. l~indeki fiiphe kendisi· · 
ni kemiriyordu. Gazetelerde eski 
zablta memurlarm1 dolatarak an
ket yapan bir muharririn yaz1la
r1m okudu. Bunlarm i~inde ~ok 
gozii a~ik miitekait bir komiser 
de vard1. Ahmet $efik gidip onu 
buldu. Derdini anlath ve kan11m 
ona da takip ettirmeie batlad1 . 

0 aktam Ibrahim gene F ahire
nin masumiyetini Abmet $efiie 
miijdeliyordu. Sonra ilive etti: 

- Arbk bu manas1z vehimleri 
b1rak ta rahat et. Melek 1ibi ka· 
dmcaiizm ,Unah1na 1irme. 

- Haldnn nr ama, bir mud· 
dettenberi F abire siisiine pek diit
ki.n oldu. Boyan1yor, livantalar 
eiriiniiyor ... 

- Siz kocalar ne tuhaf adam
lan1mz. Kanlann1z kendilerini 
ihmal etaeler yiizlerine bakmazsi
DIZ. Gozleriniz apftelere ~evrilir. 

Kanlar1mz siislenseler hemen 
fiipbeye kalkars1n1z. Ne yaps1n 
bu zavalh kad1ncaj1zlar! 

- HakJnn var ama... Benim 
mevkiimde olaan bunun ne milt· 
hit azaph bir tey olduiunu anlar· 
din ... Ne ise, pazar aiinii bana 
gel. Sana bir tey 10.tereceiim. 

- Bir fCY mi gostereceksin? 
- Evet. 

- Ne tiirlii tey bu? 
- Ben de bilmem. F akat mut-

laka gel. 

- Biraz anlat camm. lnsan bu 
kadar merakta birak1hr mi? 

- Gazetede bir anket okudum. 
Sab1kablan takip etmekte pek 
mahir, miitekait, ihtiyar bir zab1· 
ta memurunun hatiralar1n1 anla
byordu. Gidip onu buldum. Fahi· 
reyi ona takip ettiriyorum. Pazar 
pnii bana raporunu verecek. 

Ibrahim: 

Titana, prenaten once uyanDUf
b. 

Mezarhk kap111 a~1hyordu. 
Mikerino. mermer mezann di· 

binde baygin bir halde yabyordu. 
Batrahip kap1dan ren~ kad1na 

elile itaret etti. 
Titana yavat yavat kap1ya kot

tu. 
Tasman sordu: 
- Ne yap1yorsun? Hila geber

temedin mi?. 
- Bu aabah her teY bitiyor •• 
- Kehen haber 1ondermi9. 

Mabet kap1s1nda bir araba beldi
yor. Eger bu it daha ~ok uzaya· 
cakaa ... 

Titana Gmid verici bir tav1rla: 
- Hay1r, dedi, bir aaat sonra 

beni buradan ~ika.r1n1z .. araba git· 
mesin. Beni beklesin. 

Tasman sevindi: 
- Sabi mi soyliiyorsun, Tita· 

na? Demek ki, bugiin Mikerinos 
toprak altma sidecek.. oyle mi?. 

- Evet. Fakat, bir tartla •• 

- Ne istenen yapmaia haz1nm, 
Titana!. 

- Benim alusal idetlerime ria· 

Sabife 9 

- .:Va I dedi. Gelirim oyle ise ! ' 

Pazar pnu iki dost, oilede._ 
aonra, koltuklara oturmutlar, kar
phkh c1gara i~iyorlard1. Halleri· 
ne dikkat edilecek olsayd1 asabi
liklerini zorla zaptedebildikleri 
1oze ~arpard1. 

Nibayet kap1n1n ~1ng1rag1 ~ahn
d1. Ahmet $efik yerinden f1rhya
rak kap1ya kottu. Biraz aonra ih· 
tiyar, zay1f, iistii bat• eski bir ada· 
m1 i~eri getirdi. Gozliigiiniin iia
tiinden lbrahime dikkatle baki
yordu. 

Ahmet $efik: 

- Anlatm1z, Ahmet efendi, dedi. 
Beyefendi pek yak1n dostumdur, 
ondan gizli lbir teyim yoktur. 

lhtiyar adam cebinden bir ki· 
gd ~1kararak Ahmet $efiie uzat-

" b. 

- Buyurunuz, okuyunuz, dedi. 

Ahmet $ef ik cebinden kararl&f
tird1klar1 paray1 ~1kararak ibtiya• 
ra verdi. 0 da tetekkiir ederek 
~ekildi. 

Abmet $efik titrek eUerile ki· 
j1d1 a~rken dostuna: 

- Kuzum, buraya 1el, b~ 
yard1m et, diyordu. Ciinlrii gozl .. 
rim karanyor • 

tkisi de raporun izerine iiile
rek pkudular: 

cHanim1n halinde gayritabil 
hi~ bir fCY goriilmemittir. Her pa
zar giinii ogleden sonra aaat befll 
doiru annesinin evine gidiyor.» 

Ahmet $efik kendiaini bir kol• 
tuia ath: 

- Elhamdiilillih ! dedi. Hele 
tiikiir rahat bir nefes ald1m. 

Ibrahim eglendi: 

- Budalas1n sen! Benim sO
ziime inanmad1n da ayr1ca bir 
tahkikat daha yapbrd1n. 

- Hakk1n var ama, timdi i~im 
rahat etti. 

Bir aydanberi ilk def a olarak 
bmaklarile metgul olmaia bat· 

lad1. Ibrahim ayaia kalkmitb: 
- Art1k hen gideyim, miisaa· 

denle ... dedi. 

- Teteklriir ederim azizim, 
pie giile ... 

Ibrahim kot-enin batinda ihti
yan sordii. Orada kendiaini bek· 
liyordu. Y an1na yaklaftl. Ce bin• 
den yirmi lira ~rakarak, bir tey 
soylemeden, eline tutufturdu. 

Hikayeci 

yet edeceksiniz! Biz bir fenahk 
yapbjuna zaman yiiziimiizii en 
•tai1 yirmi dort aaat gijnetten 
saklariz .. viicudumuzu orteriz .. ve 
bu miiddet zarf inda hi~ kimse ile 
konutmayiz. Biliyorsun ki, itleye
ceiim giinah, giinahlar1n en biiyu· 
iiidiir. Kendimi, kendi Tanr1ma af• 
fettirmeie ~ahtacai1m. 

Tasman soz verdi: 
- Sana timdiden 11rbmdaki 

ciibbemi vereyim, Titana ! Bunun
la viicudunu kapara.1n! Seni ara· 
baya kendi eHmle bindiririm ..• 
Konutmamak i~in aiz1m1 kapar ve 
gozlerimi yere indiririm. Y arm ak· 
9ama k;,dar aarayda istirahat eder• 
•in! Yirmi dort saat g~tikten son
ra Firav-Jnun huzuruna c;1karam! 
Biz de Mikerinosun cesedini rnc· 
zara gomer ve halka prensin ccse

di gokten yere indigini ilan ede
riz. 

Batrahip bu 101rada 11rtmdan u· 
zun ciibbesini c;1kararak gene; ka• 
d1na uzatt1. 

- Haydi, al! ... $imdiden ortiln 
iateraen··· 

(Arkasi var) 



Sahif ... 10 

Avrupada harpten evvelkl 
vaziyete mi doniiliiyor? 
(~ taraf1 birinci sahifede} daba soylemi9tir. 

M. Litvinof dun lngiltere hari
c:iye naz1r1 M. Edenle birlikte ye· 1 

mek yemi~.tir. Bugun de M. Bald
vinlc goriitecektir. 

Habsburg hsnedam tahta 
oturacak m1? 

Londra 30 - Burada bulunan 

Litvinof - Eden gorD1mesi 
Londra 30 - M. Litvinof, dun 

lngiliz hariciye naz1rilc birliktc 
ycmek yerken Almanyanm Rene 
aakerlikten tccrit edilmit mmta
kayi tekrar askeri hale koymak 
i~in yapbg1 ha.z1rhk'3.rm tehlikc
ainden babsetmit ve Sovyetlerin 
bu haznlaldarm bittigini zannet
tiklerini soylemittir. 

M. Eden, Sovyet hariciye komi
aerinin verdigi haberleri tekzip 
etmemiftir. F akat Almanya Ren 
mmtakas1 hakkmdaki ahkam1 
bozarsa ingilterenin 'u 11rada fa· 
al bir harekelte bulunam1yacag1-
n1 soylemittir. M. Eden lngiltere
nin noktai nazarimn herhalde 
Fransanmkin1n ayni oldugunu soy
lemi!.tir. 

Sovyet erklmharbiye reisi 
londrada kahyor 

Londra 30 - M. Litvinof bu 
akfam Londradan hareket ede
cektir. He.her ahnd1gma gore Sov
yet bi.iyck cc!tamharbiye reisi Ma
refal T uhafevski Londrada daha 
bir hafta kalacakhr. Maretal Tu
ha~evskinin fngiliz erki.mharbiye 
reislerini ziyaret etmesi, baz1 si
lah fabrikalarm1 gezerek s1par1' 
vermesi muhtcmeldir. 

Londra 30 - Londra Sovyet 
mahalili kral1n M. Litvinol ile gO.. 
rii,mcsi miinasebetile memnun 
goriinmektedfr. Bu mahalil 40 da
hikadan lazla aiiren konupnanrn, 
hususi hi~ bir mesele goriifiilme· 
mcklc bcraber, ~ok a~ik ve aami

mi oldugunu •oyliiyor. 

Alruan7a hava pakhna 
yana1m1yor 

Londra 30 - Alman hariciye 
naz1n Von Neurath lngiliz harici
ye nazmm ziyaretinde, Almanya
nm, italynn - Habef harbi bitme
den evvel Almanyanm bir hava 
paktm1 goriifmiyecegini bir kere 

• Avusturya hatvekil muavini prens 
Starhemberg diln M. Edenle gO
ril,miittur. Bugun bai:.vekil M. 
Baldvin tarafmdan kabul edil
mi,tir. Prens yakmda Yugoslav 
hiikumeti naibi pren~ Polla gori.i
~ecektir. 

Londra 30 - Londra Macar 
mahafilinde soylendigine gore 
dun Macar hariciye nazirile ingi
liz nazirlar1 arasmdaki konutma· 
lard a A vusturya, Macaristan ve 
kii~uk itili.f arasmda bir anlatma 
meselesi goriitiilrniif,tiir. Macar 
hariciye naz1n bugiin kral tara· 
f mdan kabul edilecektir. 

Macaristan art1k A vusturya ve 
kii~iik itili.fla anla,maya aleyhtar 
gorunml!yor. Bili.kis Macarlar 
A vusturya ve <;ekoslovakya ile ik-
»di yaktnlafrnay1 iyi karfila

maktad1r. Yalmz Avusturya ile 
Romanya ve Yugoslavya aras1nda 
u.nlafmada bir ~ok gii~liikler var
d1r. 

Londra 30 - Dun prens Star
hemberg ile M. Baldvin ve Eden 
a.rasmdaki konufmalarda Habs
burg hanedamnm tekrar tahta 
g~mesi goriifiilrniif.tiir. Prens 
Starhemberg Yugoslav naibi hii
kiimeti ve M. Titolesko ile goriit
megi teklif etmi,tir. Prens, kii~iik 
itilif1, Habsburg hanedamnm if 
hatma gelmesine muhalefetten 
vaz ge~irtmege ~ahf 1yor. 

M. Titolesko bu yolda konut
maya taraf tar goriinmiiyor. Prena 
Starhemberg, lngilterenin ku~iik 
itilaf nezdinde tavassutta buluna· 
cagm1 iimit etmektedir. lngilte
renin bunu dahili bir me1ele sa· 
yarak tefebbiiste bulunmak iste
iniyor. lngilterenin Avusturyamn 
Almanyaya ilhaluna mini olmak 
i~in en iyi tedbir Habsburg hane
daninm if hattna gelmesi f ikrin· 
de oldugu anlat1lmaktad1r. Fakat 
bunun i~in kii~ii.k itilaf iizerinde 
tazyik yapmaga muar1zbr. 
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AK~AM 'n tavsiye ettigi ,Unun 
muhim prograrm 

31 Kinunusani Cuma 

Biikr~ 364 m., saat 21: Vagncr'in 
cD:e Meister singer von Niirnberg• 
opcras1. 

Prag 4 70 m., ouit 18, I 5: Yayh saz.. 
lar kentet... 

Budapqte 550 m., saat 20.30 Piya· 
no - ~ark a, 2 3 : Opera orkcstras1. 

Berlin 35 7 m., s:iat 21, l 0: Dans ban· 
dolan miisabakac1. 

Viyana 506 m., saat 21,55: Senfonik 
konser. 

Hamburg 332 m., saat 20: Kan~tk 
konser. 

1 ~ubat Cumartesi 

Budnpc~te - 25, I 5 Piyano-~rk1. 
Li.ypzig - 382 m., 21, I 0 cBUyiik 

gi.inahkar kadm~ tJdli operet. 
Kolonya - 456 m., 19, 15 Oda. kcn

tcti. 

Berlin - 19.15 Mozart - Smetana. 
(trio). 

Viyana - 21.25 Radyo hopurisi. 

........................ 
Hasan i\urumunun ~1kard1g1 

1936 Almanag1 
En gLizel blr 
armagand1r 

Biitun saylavlarim1zla gazctecilc· 
rimizin res1m albiimU i~indcdir. 

<;IKTI 
..... SO KURU$ ..... 

AK~AM 
Abone iicretleri 

3 AYLIK 
t AYLIK 

Tiirkiye Ecnebt 

1400 kun11 2700 kurtlf 
750 » 1450 • 
400 • 
150 lt 

800 • 

Posta ittihadma dahil olmayan 
ecnebi memleketler: Seneligi 

3600, nl!.i nylaga 1900, ii~ 
aylig1 1000 kuru~tur. 

Adres tcbclili i~in yirmi be? 
kuru~luk pul gondermelc laz1mdir. 

Zilkade 6 - Kastm 85 
S. lrmak Gllnot 0Ale lkindi Ak§am Yat.11 
E. 12,6 1,49 7,4 9,43 12 1,54 

5,29 7,12 12,27 15,07 17,23 18,56 

<;ocugunuza iyi bir dad1 
anyorsamz 

A I{~ AM' a 
bir KUQUK. iLAif 
vermekle bunu hemen temin 

edebilirsiniz. 

Biitiin sOtlerde 
"halis,, etiketi var 

(Ba~ taraf1 birmci nhifede} 

mahallelere d.t.g1tahncaya kadar 
hem fenni bir ~ekilde muhafaza
ist, hem de kont•·oliinii kolaylatllr
mak maksadile her noktada es
nafm toplu bir l1alde siit almala
rmi, icahmda mesul tutulmalaram 
v-e ele ge~ir'lmderini tcmin ed~ 
eek siit dcpolar1 a~1lmas1, silt gii· 
giimlerinc almd1g1 deponun nu
maras1 konulmas1 muvaf1k gorul
mii\\tiir. 

Bundan ba,ka belediye 2abita
s1 talimatnamcsinde g1da madde
lerini kan;ttranlar hakkmda mev· 
cut fiddetli hukiimler sut~iiler 

hakkmda tatbik olunacak, hileli 
siit satanlar ~ah~maktan menedi
lecektir. 

~chrimizde her gun 4000 kilo 
kaymak alh siit ~1kanhyor. Boyle 
siit satanlarm giigiimlerine mavi 
etiket koymalan laz1md1r. Fakat 
biitiin siit~ulerin giigumlerinde 
halis siit etiketi vardir. Belediye 
~ebrin saghg1 bak1mmdan ~ok 1 
miihim olan bu kaymak alh siit
lerin ne oldugunu da araf hrinaga 
karar vermittir. 

Piyasada 12 • 13 kuru~a siiriilen 
siitlerin ~ogunun boyle haymak al
b denilen yag1 ahnm1, sozde syt
ler oldugu soyleniyor . 

Siit tozlannm paketleri iizerin .. 
de yap1ld1klar1 tarihin bulundu
rulmas1 da muvaf1k gorulrniiftiir. 
<.;unkii bunlar uzun miiddet bak· 
kal diikkanlarmda kahrsa bayat
hyarak deiitiklige ugramalan ih
timali vnrd1r. 

Bir ~ocuk kirk 
para yuttu 

(Baf taraf1 birinci sahifede) 

aili goren doktorlarm rontken 1er
visine gotiiriilmuttiir. 

Yutulan paraya rontkenlc ha
k1lm1tbr. Paramn aanki bir kapak 
gibi yemek borusunu tamamile ka
pad1g1 goriilmiittiir. 

Bu yiizden ~ocuk au bile i~e

memekte idi. l~ilen au kirk para
mn bulundugu ycre kadar gcliyor 
geri doniiyordu. 

Bunun iizerine hemen ~ocuk te
daviye ahnmif, kendi1ine bol mik
tarda patatea ezmeai yedirilmittir. 
Erteai gunii ~ocugun annesi bir la
z1mhk ile hastaneye gelmittir. 

Yutulan para Jaz1mliktan ~1ka
r1lm1t ve bir delik delinerek ~ocu
iun boynuna iple as1lm1tbr. 

6EN~LIK ve 6UZELLIK 

KREM BALSAMiN 

Ctddt ve f&yani ltlmal1 elll senttlik 
bir gnzellik kremidlr. Bir defa (Krem 
Balsamin) kullanan ba~ka krem 

kullanamaz. 
1NG1LIZ KANZUK ECZANES1 

B~yo~lu - Istanbul 

31 KB.nunusani 1~ 

Emniyet i~leri Umum 
Miidiirliigiinden: 

1 - Zab1ta rnemurlnrmm 935 senesine ait kaputlar1 20 giin mud· 
detle ve kapah zarf usuliyle eksiltmeye konulmu;tur. Beher kaputoll 
muhammen fiah 1300 lrnru' olup 1800 adettir. 

2 - ~artnamesini almak ve ornegini gormek iateycnler her giill 

Umum Mudurlukte miitefekl,iJ kom"isyona gelebilirler. 
3 - Eksiltmeye girecekler, bu kaputlarin tahmin bedeli olan 23400 

liranm yiizde yedi bu~ugu tutari 1755 lirahk ilk teminat parasl mekl1!1 
veya makbuzlariyle kanunun ikinci ve iiciincu maddelerinde yazib 

~ ~ .. 
belgelerle birlikte teklif mektuplarm1 ihale gunii olan 10 . 2 - 936 g\l' 
nu saat 15 den bir saat cvvel komiayona vermeleri. «132» «34' 

Naf1a Bakanhg1ndan: 
13 Mart 936 Cuma giinii saat 15 de Ankarada Naf1a Bakanhg1 M11~ 

zcme Eksiltme !komisyonu odasmda 132,000 lira muhammen bedet11 

20 adet on birer tonluk buharh yol silindirinin kapah zarf usulilt 
eksiltmesi yap1lacakhr. 

$artname ve mukavele projesi 660 kurut mukabilindc Bakanl~ 
Malzeme dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 7850 lirad1r. 
lsteklilerin teklif mektuplarm1 

13 Mart 936 Cuma giinii saat 14 e 
liigiine vanneleri li.z1md1r. 

ve ~artnamede yaz1h vesikalar1fl1 

kadar Bakanhk Malzeme Muduf' 
«165» cc425» 

Lokanta ve birahanesi. EminonU 

VaJde han i~indc No 17 

Yemek hususunda s1kmbs1 olan aileler tabldotlar1m1z1 bir defa tccriibc 
etmelidir. istanbulda L:lleli civarma, Beyoglunda Taksime kadar yemek 

tevr:iah yap1hr. Ak~amlan ucuz me~rubat ile verilen mezelerimiz nefaset ve 
bollugu ile ak~am yemegi vazifesini de miikcmmelen gonir. 

Tiirk Hava Kurumu 
Bliylik Piyangosu 

$imdlye kadar blnlerce kh;iyl 
zengln etmi$tlr 

4. cii ke~ide 11 ~ubat 1936 dadir. 

Biiyiik ikramiye: 35.000 Liradir 
Ayr1ca: 15.000, 12.000, 10.000 llrallk 

lkramlyelerle 20.000 llrahk bir 
mUkatat vard1r. 

Eminonii Askerlik t-ubesinden: 

1 - 332 dogumlula.nn ilk yoldama

sma a~gKlalci s1Ia dahilindc ba~la.naca.. 
gmdan ycrli ve yabanc1 bu dogum d
radmm bulunduklitn nahiyenin a1rasm· 

daki giinlerde fotograflar 4 / 6 nisbetinde 
olacaktar. F otogr1af ve niifus hiiviyet ciiz
danlarilc 'ubcye miiracaat etmcleri. 

2 - Ruhsath drat mezunc ve ihtiyat 
efratlannm da bu meyanda yokla~alan 
yapalacagmdan bun12'.nn niifus hiiviyet 
ciizdanlarile ilan edilcligi giinlerdc 'u
beye gelmeleri ilar. olunur. 

Alemdar 1 ~ub:lt, I Ma.rt 

Beyaz1t 1 Mart 20 Nisan 
Eminonii 20 Niu.n 10 May1s 

Kur . .kap1 I 0 M11ya I 0 Haziran 

Kii~iikpnzar I 0 Haziran I liemmuz 

Klrallk daire 
Beyoglunan en ilf ek yerinde 

Yaz1bane, crkek vcya kadm 
terzi atolyesi, doktor muaye
nehanesi, fotograf veya Moda 
atolyesi gibi kullanalmaga cl
veritli zemin katta iki odala 
bir dalre kirahktar. lstiklil 
caddesi "~1k,, 1inema11 karfl• 
s1nda 156 numarah .. lstiklil" 
aparhmam kap1e1s10a, goril~

mek i~in "Aktam" ilia mc
muru Nureddine milracaat. 

Telefon: 24240 

Yiiksek Ziraat 
EnstitDsD RektfirlDDUnden: 
Anatoml EostitiiaO i~in bir bat 

asistao ahnacakbr. 
Sartlar: Diplomah baytar ol · 

mak, dersleri Almanca dan Turk· 
~eye ~evrilecek kadar Almanca 
bilmek, Doktora yapma§ olmak. 

tlgililerio dogruca Anatomi 
Enstitilsll DirektorlOgUne bat vur· 
m,lari. (206) (504) 

Amatorler l~ln 
dalmi ve hedlyelf 

Fotograf 
miisabakam1z 

Miisabakanuz fU fartlara bai~ 
d1r: 

I - Mi.isabaka daiml ve yaln1i 
amatorlcre m:ihsustur. 

2 - Her miisabnkamn mi.iddeti 
bir baftad1r. 

3 - l,tirak etmek istiyen ama· 
torler eserlerini her hnfta <;ARSAM· 
BA gi.inlcri saat ( 17} ye kiadar cAK· 
SAM fotograf miisabnka111 memurlu• 
guna• vermi~ bulunacnklardir. [Tiar 
radaki okuyucularam1z da fotograflafl 
posta ile gondererek bu miisabaka• 

Iara i~tirak edcbilirlcr. J 
4 - Eserler 6X9 ve 9X 12 cha· 

dmda olmalad1r. 
5 - Mi.isabaknya ii~ tiirlii fotog• 

raf eaeri kabul edHir: 
A - lnaan reami ( Portre) 
B - Manzara (Peyzaj) 
C - Son bir hafta i~de gc~est 

vukuata aid bavadia resmi (Aldii
alite) 

6 - F otograflar retiifSiiz ve si• 
yah kag1da bas1lm1, olacaktir. [par• 
lak vcya mat olabilir. J 

7 - Gonderilccek cserlcre a~11' 
ad res ve isim yaz1lacalc ve resirJJ 
vukuata aid ise havacliain tafsilaU 
da ilave edilccektir . 

8 - F otograflar gazetem'.Lc met!' 
sup bir hcyct tarafmdnn tetkik edil
dikten sonra PORTRE, PEYZAJ .,,e 
AKTOALlTE cserleri nrasmdan en 
muvaffak hirer resim se~lecek ve het 
hnfta CUMARTl!.51 gi.inleri «AK· 
SAM• da ne~redileccktir. 

9 - Muvaff ak olan bu ii~ c.in' 
fotograflardan her birinin sahibine 
cAKSAM. nc~riyat1ndan O<;ER Ii· 
rahk lcitap hediye edilecektir. Ki• 
taplan kendileri ~eccklerdir. 

Amattirler fotograflar1mz1 
giinderiniz I 



~unusani 1936 

Deniz yollan 
1$LETMES1 

r,4Lttnteltrh Xarat&y • Ioprnqa 
t '!861 - 81rbd Xlllt,..111dt 

Han Ttl: 22740 

lzMtR SORA T YOLU 
IZM1R 1 ,Sabat CUMAR

.:_£,st giinn 1aat 15 te 1ZMIRE 
,...qar. (527) 
.......____---~~~~~~~~~ 

1 IUBATTAN ITiBAREN 
kARADEN1Z POSTALARI 
P111r gftnleri 12 de, Sal1, 

Pertembe 15 de 

lzMtR SOR' AT POST ALARI 
Cumarteai gilnleri 15 de 

MERSIN POSTALARI 
Sab, Per1embe 10 da 

kalkacakbr. 

DilER POSJALAR: 
•rt1n-Cumartesi, c;ar1amba 

18 de. 
lz111it - Pazar, Sah, Per,embe 

Cuma 9,30 d1. 
t.fudanya - Pazar, Sah, Per• 

1embe, Cuma 9 da. 
Bandirma - Pazarte1i, Sah, 

<;ar1amba, Per1embe, 
Cumartui 21 de. 

~•rabiga - Sah, Cum a19 da. 
llllroz - Pazar 15 de. 
Ayvalak - Sall, Cuma 19 da. 

Trabzon ve Merain postala· 
l'lna kalkacaklara gDnlerde 
11lk alanm1yacakhr. "476,. 

ndinavian Near East Agecny 
Galata Tahir ban 3 iincii kat 

Tel: 44991-2-3 
euaka Orient Linien Gothenburc 

, Cothenburg, Stokholm, Oslo Dan· 
I, Cdynia Copenhasr Abo Reval n 
t" 11n Balt&k Umaalar .$ark Te Karad .. 

\ir hathca limanlan arutnda 15 sGnde 
"J. ~met ve avdet it;in muntazam po .. 

r. 

p.i C.clYnia - Dantzig • Cothenbur1 .,.. 
odan beldenen vapurlar. 

~ND vapuru 29 ik.inci Hnuna 

~OTLANo vapuru 2 tubata doiru. 
' NCALAND vapuru 31 ikinci ki

ll dogru 

._ '\' •lunda l.tanbuldan Hamburs Roter

flltt • . Kopenha1, Gdynia Gothenbers. 
l.;i '-'~g - Stokholm, ve Oalo, limanlan 
~ hareket edecek Tapurlar. 

dog £Mi.AND vapuru 30 ikfoci kanuna 
ru. 
~OTI..AND vapuru 3 tubata dogru. 

INCALAND vapuru 2 fUbata dogru 

3 ~~-~a taflilat ~ Galata'da Tahir ban 
't, llc11 katta k.lin acentahitna miiraca-

T el: .f4991-2-3 (13452) 

Tab1 meyva uaarelerlle bsztrlan
lllaf Jtgbe meyn tundur. 
~Ide. barak, karaelter, bObrek 
Ir taliklannda feTkalAde faydahd1r. 
td '1.rni kolaylaftmr, tnkibazi tzale 

er. 
l?i 

AK$AM 

Istanbul Gayri Miibadiller Komisyonundan: 
D.No. Semti vc mahollesi Sokag1 Emlak No. Cinsi ve hissesi Hisseye gore 

427 Heybeliada E. Bostan Y. Diiz ayak 
Muhammen K. 

11 Ahfa,p diikkan ve aydmhk 203 a~ 

546 Istanbul Atikal pa~a 

778 Amavutkoy 

Nuruosmaruye 
mahallinin tamam1 arthrma 

18 Sofcu hanm alt katmda kigjr 140 > 

E. Aya Nofri 
Y. Zulkadir ogullan 
Ciimiif Halkala ve hoca 
Tahsin 

diikkanm tamam1 
E. 74.86 Bah~eli ah~p hancnin 4/14 300 > 

Y. 78 his 
I 014 Calata Beyaz.1t E. I 0-1 2 Kagjr magaza ve iizerinde 4 I 00 kapah 

1444 Bebdt Y enjmahalle E. Yenimahalle Y. Bebek 
Y. 2- 14 odalann 19 /24 hi• zarf 

S 6 Ahpp hanenin 3 / 4 his. 15 5 a~ 
arttmna 

1702 Tanr.bya Tarabya cad. E. 232-234 228 metre araan1n 342/864 400 > 

1799 Aksara.y Langa Katip Kas1m 
y. 222-224 his. 

E. Langa host.am E. 29-31 139 metre arsanm 3/ I 0 his 417 > 
~. Katib Kas1m bostam Y. 39 

2232 Boatanci (atal ~e~me 
3419 Samatya lmrahor 

Alipa!Ja cad. 
lstasyon cad. 

E. 15 Mii. harita 102 181 metre arsa 200 > 
E. 1 7-1 7 Mii. 119 metre araanm tamanu 180 > 

harita 1 
3731 Aksaray Katip Ka~nn Al Boyacalar E. 4 I Ad a 8 3 7 18, 5 metre 1araan1n tamam1 1 00 > 

Parsel 9 
3998 T opkap1 Beyaz.1taga Topkap1 cad. 26-28 Ahpp hane ve <liikkanan 760 > 

3036/6048 hi8 

6725 Ba.lat Koca Kt'l~nm Giinani 
7028 Edirnekapi Emir Bahri 

Sultan CiC!}mesi cad. 
Ka~la cad. 

E. 66 Y. 72 Ah,ap hanenin 1 /3 his 240 > 
E. 47 Y. 45-47 9 doniim bostan ve kagjr 750 > 

~nenin I /8 rus 

7272 Kumkap1 ~eyh Ferhad Musalla E. ve Y. 5 Bahejeli k&gir henenin 2/16 280 > 
bis. 

7853 Balat Karabaf Balat ca4. E. 94 ve altJ dafa K&gir b.lr diikkin ve be~ 4500 kapalr 
kagir hane ve ah~ap deponun z.arf 

94 Mii. n1mf muura mai lezizi ve <lolma 
Y. I llu • 102-102/ 1- 1nahallinin 2 6/ 48 his. 

I 02/2 • 102/3· 
102/4- 102/5 

maha.llcn I 00-102 • 2-
4--6.8-10-12 

Yukanda evsaf1 ya:z1h gayri menkuU.er on giin miiddetle sah~a ~tkanlm1~tir. lhaleleri 17 /2/936 tarihine tesadiif eden 
azarteai gijnii saat on dortte&r. Sat1 miinhasiran a rimiibadil bonoailad1r. 

Ankara Ceza Evi MiidiirliigiJ.nden: 
Ankara Ceza evinin 21/12/935 tarhinden 31/5/936 tarihine ka· 

dar bet ay 10 giinliik ekmek ihtiyac1 i~in 21/1/936 tarihinde a~1· 
Ian kapah zarf usulile miinakasaya bir iatekli zuhur etmipe de tek· 
lif edilen fiat komiayonca yiiksek goriilerek mezkUr ekmeiin ay
ni terait altmda ve yukar1da yaz1h tarihden itibaren 21 giin zarf m

da pazarhlda ahnmasma karar verilmi,tir. 
Taliplerin 1457 lira 22 kuruf teminab muvakkate ak~e1i veya 

banka mektubu ile birlikte her giin aaat 15 de Ankara Cumhuriyel 
miiddei umumiligi odasmda miitetekkit komisyona ve ,eraiti anla
mak iizere Cebecide hapiah!lne miidurlugune miiracaatlar1 ili.n 
olunur. (155) (398) 

~ 
S1hhat1n1 dUfUnenlere: 

Erzakanau, Yaglann1z1 ve i~kilerioid T opbanede Deni1yollar1 
Kooperatifinden alamz. c;onki bepsi nefi1, taze Ye hileslzdir. 
Topluca ahoacak eua kamyonelimizle eYlere kadar glSnderilir. 
Tel: 44893 

I · I Istanbul belediyesl llinlar1 I · I 
Ket if becleli 998 lira 59 kurut olan Kocamu1taf a P&f&d& 29 uncu 

mektep tamiri a~1k ekailtmeye konulmuttur. Ketif evrak.i ve tartna· 
meai levuam miidiirliiiiinde 1oriiliir. Eksiltmeye girmek iiateyenler en 
az 500 liralik Luna benzer yap1 iti yaphgma dair baymd1rhk direktor
liijiinden taatikli ehliyet vesikas1 ve 2490 No. h artt1rma ve eksitlme 
kanunda ,azab olan vesikadan bqka 75 lirahk muvakkat teminat 
makbuz veya mektubile beraber 6/2/936 pertembe giinii saat 15 de 
daimi enciimende bulunmahd1r. (I) (354) 

* Ketif becleli 439 lira 99 kurut olan Biiyiik~ekmecenin Mimar Sinan 
koyii ilk mektebi tamiri a~1k ekailtmeye konulmu1tur. Ketif evraln w 
prtname1i levazun miidiirliigundecoriiliir. Elailtmeye girmek i1teyen
ler bina iti yaptai1na dair baymdll'bk direktarliigunden tudildi 
ehliyet ve1ika11 ve 2490 No. h arttirma ve eksiltme kanununda yazab 
veaikadan batka 33 lirahk muvakkat teminat makbuz ve_ya mektu
bile beraber 6/2/936 pertembe pnii 1aat 15 de daimi enciimende 
bulunmabd1r. (I) (355) 

* Beyoilunda Y enitehirde tSmerpata yolunda Milli Emlik Miidiirf:U. 
iUne aid hara.b ve maili inhidam bulunan kumen ·miinhedim ve k11-
m1 mutebakisi de kanuni yollar iizere Dairece 'Ylktirilan binamn 
en kaz1 mahalli zab1tai belediye mezat memurluiu ~u1tuile miiza
yecleye ~ikanlmit ve 113 liradan f azlu1na talib ~1kmad1i1 ve veri
len fiat ta uygun goriilmediiinden aabt geri b1ralularak 5/2/936 ta· 
rihine miiaadif Pazarteai pnii oileclen evvel saat 10 a b1ralnlm1tbr. 

Merdivenden d01en 
Bir dul Bayan 

me,hur yak1 sayesinde 
iyile,mi' ve ameliyattan 

kurtulmuftur 
~an E. L bize ya.z1yor: clki •e:ne 

evvel bir merdivenden arkaiistii diif
miiftiim. Adtam pek ziyede agnd1gmdan 
~agudJiun doktorlar bir ameliyata ibti-
ya~ oklujunu beyan ettiler. Halbuk:i e
euen 4tendim bir doktorun dul :zievcesi 

ohnak dolayilile tabebete az ~ok 'f'Uku
fum vardar. Doktorlann clediklerine ku· 
lak. uauyarak agnyan yere bir AU..KOKS 
yak1eun vazettim. Netice o kadar ,.yan1 
hayret olmuttur ki a:rtik .evimde ihtiyat 

olarak daima bir ka~ &'&kt buluncluruyor 
ve romatizma krizlerine tutulduium za.. 

man bunlan muvaffakiyctle kullaniyo
rum.> 

AU.KOKS ::rak1lan adelatm ainla
nnia. hrt1 ~ok miieaair bir ila~ttr. Bu 
yak1 adeta olomabk bir muaj aihi if 
gorlir. Sa~tiit mcakldt eayeainde ain· 
yan ~eri hemen teak.in Te ainYJ hila
biitiin defeder. Yak1 iki aaniye i~en.in.. 
de acuaz ve koltusuz derhal ~anlu. 
Siz ifinize bakamn yaln da kendi ifini 
goriir. All..KOKS mesa.mc1i yakalar ec· 
zanelerde ve ecza depolannda 40 kuru
fa aat1hr. Kumm bir daire i~eriainde 
lmmaz1 bir kartah gostercn fabnka 
maikasma ch'kkat ediniz. 

Okudugunuz 

FRANSIZCA 
E1erlerde mDtkilita maraz ka• 
hyorun1z, haftada bir iki defa 
gelinlz mDtklllerinizi beraber 
haUedelim. Muvaffakiyetle im· 
tlbana haurlanz. LiHn mftte
ha1111l Profe1&r A N J E L 

Emialnl, Emln6nll Han 

XutttlyQnln tUosu 71 kU1Uf 
Ku~nya yuttt 71 " 

~lte, yorgan, yastik tabm1 al llrachr. 
KoftOyU kumAflanmn her rengl '"11u· 
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RADYOLiN 
FormulunQn bulundugu 

gunden beri 
lncller dhJlere 

benzetlllyor 
Diflere harikullde bir beyazl1k 
ve parlakbk Yerir, mikroplan 
0
/ 0 100 6ldilrDr, dit etlerlnl 

besler, bastabklardan korur. 

..-• Operator- Urolog --• 

Dr. Mehmed Ali 
ldrar yo1Jar1 

haatahklan mtlteb&SSlSL KOprQba 
Eminonn ban Tel : 21916 

v~niis 
VenOs RuJu: 

Gayet cazip rmklerile kullananlan 
hayretl.. difiriir Te 24 uat dudak.. 
Iarcla aabit kahr. 

Venus Kreml: 
Teskihi, esrarb. sibeDik knmlerinin 

lciade • ,ayma1 emaiyet n itimacl ola· ........ 
Venus Pudras1: 
~ " lo1>ar familyalarm ratbetini 

k---n, aaria .... nuik cildlileri tesbir 
..... , ..... _...,.. .... padndu. 

Venus Rlmell: 
V mU. Rimeli ilJl tuvalet a0ren kir

pider b1blen ok l1°hi aaplamr. 

Etllyazade llureddin Eren 
Eaa.Ji Kim,yeviye alit ve 1biyat depo

m. lat-hl 

Prof. It KlmDrciyan'm 
Heap, 111\Jhasebe Uca.ret ve iktisad 

lataplan: 
Yeni harflerle: - Tenzilti bedeli 
Ameli ve tatbiki kam~o 
Y eni muhaaebe usu Iii 
Ticari malUmat ve bankacilak 
lkti.ml ihni 
Jlatias muhuebeleri 
(~irket, aanayi, ziraat ve bank.a) 

Kr. 
3S 

122,S 
105 

87,S 
I 7S 

Ticari ve mali heaa:b 70 
z.ihni heap bideleri 20 
Lt\gwitma cetvelleri (Yoeni rakam) 56 
Bafhca satlf yeri: 

lKBAL KOTOPHANESI 

l.tanbul l>efiDcl icra memurlugundan: 
Mahcuz ve paraya ~evrilmeai mukar· 

rer aandaliya m86tl l<arakijy Halil pat;a 
eobgmda 9 numaral1 dultkinda. 6-2-36 
tatihine musadif peffembe giinu .... , 

3/30 dan itibaren ablacagmdan tialip
lerin yevini mezkUrda mahallinde bu
lunacak memura miiracaatlan ilan olu-
nur. M. 611 

Befi.ktaf kazaa1 nufu• memurluiunoan 1 

Ortakoyde Karakq aokaimda 4 No.h 
eTde oturan Ahmed Re&k KMunpaf& 
niifua kutiigiinde Ahmed V efilt adile 
kayitli iken bqinci hukuk mahkemeai· 
nin 15/1/936 tarih 'ft 935/1666 M)'I• 

h hrarile adm1 Ahmed Re6k olank 
deiiftir<Qindea bnunt medeninia 26 

· "• keyfil'.a 
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KUMBARA Sahip eri 
/f Bankas1n1n 10,000 llra/1k lltlncl tertlp 
lkramlyelerlnln 936 seneslne mahsus: 

ROOD lira/11t ilk keJide 
1 ,Subat giinii Ankarada noter 

huzurunda gapilacaktir. 
lklncl tertlp 10.000 llrahk lkramlyenin lkl1er bin llrallk 

ke1idelerl lubat, Hazlran, Temmuz, EylOI ve Ilk Klnun 
aylar1n1n blrlncl gOnlerl yapllmaktad1r. 

1936 desenleri gelmiJtir. 

Asri Mobilya Magazas1 ~~:0 
1staobul, Rizapafa 1oku1u No. 66 Tel 23407 

Devlet Demlryoll1r1 ve Llmanfar1 l1latm1 Umum ldaresl lllnl1r1 I 
Mubam•en l>edell 5701 Ura 64 kuna1 olan 5000 M. Ince 3100 

M. kaho amerlkan, SOOO M. yelken bezi lie, 100 metre mermer1ah1 
1312/936 Perpmbe ahll aaat lS te Haydarpa1ada 1ar binua 
dahflindekl 1 incl l1letme komlayonunda kapaJa 1arf uaalile HbD 

alinacakllr. 

Bu l1e 1irmek istiyeolerin 427 lira 58 kura1 muvakkat teml· 
nat lie kanunun tayin ettlil vealkalan •• tekliflerini aym illD aaat 
14 • kadar komi1yon rei11ijin1 vermeleri IAumd11. 

Ba lie ait prtaame Haydarpa1&da 1 Incl ltfetme komia7onu ta
raf1ndan paraaiz olarak verllmektedir. (475) 

* " l l" eahhiidiin • if a edilememeainC:len dolayi mukaveleai bozulan ve 
snuhammen bedeli 14383,98 lira olan 479,466 M 3 1 ~am ditmo 
ro tahta 11 $ubat 936 pazarteai aiinu aaat 15 de ·~ik ebiltme 
~auliyle Ankarada ldare binu1nC:la aatm abnacakbr. 
1 Bu ite 1irmek iateyenlerin 1078,80 lirab.k muvakkat teminat mak
J>uz veya mektuplanni hamilen yukar1da yaz1h aaatto komiayon 
,eialiiino miiracaatlan li.z1md1r. 
. • $artnameler Ankarada Malzeme Claireaindo ve Haydarpatada Te-
;ellilm ve aevk miidiirliiiiinde soriilebilir. c432it 

* l Muhammen bedeli 7500 lira olan 6 tane matorlii yangin tulumbaai 
b/3/936 pazartesi giinii saat 15,30 da Ankarada ida.rE: bina~mda kapa 

l 

AK$AM 

HER Ti.JRLU BULASil\ HASTALIKLAROAN 
sizi l<ORUYACAK YEGANE VASiTA 

AS PiS 
MARKALI YIRTILP'.AZ KADUTLARDIR 

BES SENE TEMiNATLI 

Aslpln Kenan 
Halli n hakild tabletleri e1hbat1n.ll1 

aotuktan ve btltQn atnlardan korur • 
lamlne dlkkat 

J1 zarf u&Ulile satm ahnacaktir. Bu ite girmek istiyenlerin 562 lirahk BOyOk muharrirlerin yaz1lar1 ile 
'1tuvakkat teminat ile kanunun tayin ettigi vesikalari' ve tekliflerini • 3 ~ubatta ~1k1yor. --• 
•YD• .Un saat 14.30 a kadar Komiayon reisligine vermeleri li.ztmdir. -··--"*'''""" ... ,, ................................. _ .. _ 
~artnameler para11Z olarak Ankarada malzeme daireainde ve Haydar· Sahibi : Necmeddin Sadik 

Umuml De,riyat miidiirU: Enie TahaD - ••• ..1 • ._..U::- - ....L -A.1:1o.1AH• da.. ( 

31 K.inunuaani 19~ 

••• 

KOc;OK bir makine ~iyatile 

BUVUK bir radyonuz olabillr 

TON 

• Model 1936 ' 6 lambalr 
. • ts • 2000 metreye kadar 

• f.;elik lamba1ar 

• Antlfadln• 

• Otomatlk volGm kontrol 

• Full-vision kadran 

• Sesslz ayar 

• 1 sene garantl1 

- Bof durma, Para kazan 
Sala ve Cuma giinleri saat 19 - 21 Ticaret derslerine devam edenler 4 ay 

sonra imtihandan ge~erek MUHASEBECJ $AHADETNAMF.SI al1r. T0ccAR 
ve BANKACI olur. Program• almak ve kaydolmak icin Alemdar Park 

caddesinde No. 23 Amerikan Ticaret dersanesine miiracaat. 
HUSusr DERS VERJLIR. 

Memur anyoruz 
Maden Tetkik ve Arama Enstitiisiinden: 
Kntahya Bolie•inde ~ala1makda olan KamDr Arama Graba

muz nezdinde mutemetlik yapacak bir memur ahnacakbr. Eb
llyetlnt 16re 150 liraya kadar aybk Ocret YerilecekUr. 

ARANILAN EVSAF 
1 - Muhaaebe bllgial olacak 
2 - o~ bin liral1k kefalet verecek 
3 - Ena1 orta tabaillnl bltirmif olacak 
4 - Aakerlikle allkaaa olmayacak 
5 - Ecnebl li1101 bilea Datlln tutulacakbr. 
Aramlan ovsafta latekli ~ok oldugu takdfrde ahnacak memllf 

muhaaebeden yap1lacak lmtihan n. ae~ilecektir. 
1st1klilerin 4 kata fotograflan v1 kendi el ya11laril• ya1ilm1t 

laaa tercllmeihallerini dilek~elerin• ili~tirerek en iC~ 1 1ubat 936 
Cumartesi ak1amma kadar Ankarada Enatitll Genel Direkt6r
lDgUoe mtiracaat etmelerl. 

lmtiban 3 tubat 936 pazartesl gUoU Ankarada yapdacakbr. 
(154) (397) 

' . 


