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karar Konsey yar1n 
Anla~mazl1g1n tetkiki Lahey 
adalet divan1na ha vale edilecek 

verecek 

Almanya Londraya bir murahhas 
gOnderiyor. Klering anla,malar1n1n 

bozulmas1 fikrinden vaz ge~ildi 

Frans1zJar karnyonlarla ~ark istihkAmlanna asker gonderiyor1ar 

londra 15 (Alqam) - Bugiin, 
tatil giinii oldugu i~in toplanb ya
l>llrnam1ttar. lngiliz naz1rlarmdan t0 iu k1rlara gitmittir. Londrada 
La.Ian ecnebi delegeler arasmda 
...:suai konufmalar olmuJtur. 
I> h hariciye naz1n Bel~ika 
llfvekili ve Fran11z hariciye na

~•rl ile uzun miiddet goriitmiit
tiir. Frans1z naz1rlarmdan M. Bon
tour da Leh hariciye naz1nn1 zi· 
)aret etmif ve kendisile goriitmiit
t" Ur, 

Fran11z murahhaalar1ndan M. 
Muigli ve Badoin toplanarak 
F ransanin konseye yapacai1 tek· 
lifi haz1rlam1tlard1r. Bu teklif, 
·Almanyan1n murahhas gonderip 
·gondermedigi ihtimallerine gore 
iki tekilde baz1rlanm1tttr. 

Almanya murahhas 
gonderiyor 

Londra 15 (Aktam) - Alman· 
yanm Milletler cemiyeti kome

(Devam1 13 iincii aahifede). 

Italya bitaraf kalacak 
Bir italyan gazetesine gOre biitiin kari

§1kl1ga sebep italyaya kar§1 tutulan 
dii~manca yoldur 

Roma 15 (A.A.) - Maten 
~aietesinin Roma muhabirinin 
tber ald1gma gore, Almanya 
~ ~isi von Hassel, diin B. Suvitcshi 
"-Iman hiikumetinin, Renin tek
l'~r askeri hale konulmas1 mesele
~•ndeki itilaf giriz vaziyetini mu-

af aza edecegini haberdar etmittir. 
!l Soyleudigine gore, B. Suvitch, 
.,: Mu~olininin bu itte tamamen 

•taraf kalmak hususundaki ka
•ar1ni tekid etmistir. 

Roma 15 (A.A.) - Tribuna 
~-~ctesi Londrada yap1lan miina· 
'talar1 tiddetli bir lisanla tetkik 

~dil'or. Bu gazete diyor ki: 
.,. « Milletler cemiyeti konseyine 

'rihirine z1d bir cok teklifler ya· 
:~~caktir. Bunlardan hi~ biri ha
~katr- uym1yacakllr. ~iinkii Av-

l>ada · m olan kar1 1khk ve 

Balkan antant1 
Yunanistan konseyin 

toplanbs1n1n geri b1raktl
mas1n1 isteyecek 

Atina 15 (A.A.) - Aym yirmi 
ii~iinde Belgradda toplanacak olau 
Balkan antanta konseyinde Yuna· 

'nistan namma batvekil ve hari· 
dye naz1ri M. Demircis buluna
cakhr. · 

Atir.a 15 (A.A.) - Matbaatm 
verdigi bir habere gore Yunanistan 
Bay Demircisin de Meclis miiza
keratmdan sonra Balknn andlat
mas1 konseyine i~tirak edebilmesi 
i~in, Belgradda yapilacak olnn bu 
konsey toplantmmn tehirini teklif 

Arsenal takzmz 
geliyor 

Zeki Riza Londrada 
anla§ma yapb 

· F enerbah~e takim1nin hazirana 
ra•tlayan yil doniimii i~in lngilte
reden bir tak1m getirtmek i~i._ 

.(Devam1 13 iincii aahilede). 

Ankarada 3000 llramn arand1g-1 yer 

Ankara 15 (Hususi) - Saffet 
1sminde bir ~if~i Dogan bey ma
hallesinde bir evin merdiveninin 

Habe~istan mii~kiil vaziyette 

lmperator, Italy an 
himayesini kabule 

haz1rlan1yormu$ 
ltalyan kuvvetleri mukavemete 

rastlamadan miitemadiyen ileriliyorlar. 
Bir kol Sudan hududuna vard1 

Habe~istan1n eski Roma sefiri imperator 
taraf1ndan hususi bir vazife ile 

Avrupaya gonderildi 

Italyanlann son taarruz istikametlerini ve i~gal ettikleri yerleri gosterir harita 

Londra 14 - Romadan bildiri
liyor: Ortalikta dol"f'UI bir ,ayia
ya gore Habef lmparatoru ltalya 

himayeaini kabul ederek Habe,i .. 
tamn vahdetini korumak istiyor. 

(Devamt on ii~iincu sahifede) 
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Sahife 2 

Son dakika 

Almanya Rene 35 
bind n f azla asker 

gOndermiyecek 
Rende lstihkamat yapm1ya

cak ve hava kuvvetleri de 
sevk etmiyecek 

Berlin 16 ( Akfam) - Almanya, Ren mmtakasrna 35,000 den la~ 
la asker toplamamasim bu mintakaya tayyare gondermemesini ve 
istihk1mat yapmamastnr, i1galin sembolik mahiyette olmcuim resmen 
kabul etmiftir. Bu hususta cereyanetmif olan mii:iakere talsilati fU· 
dur: Belfika ba1vekili M. Van Zeeland lngilterenin Fransa ve Belfi
ka hududlarinrn emniyet ve masuniyetini daimi rurette tekellii.l et
mesi 1artile, Hitler tCLTafindan ileri siiriilen teklillerin miizaker edil
mesini ileri siirmii1tii. 

Fransiz murahhasi M. Flandin ile Paul Boncour evvel emirde son 
tecaviizden dolayi Almanyanrn konsey taralindan takbih edilmsi faT
tile bu teklili kabul etmiflerdir. M. Hitler, bu tarzi tesviyeye bidayet
te fiddetle miimaneat etmi11 lakat sonunda Alman dif bakam M. 
Von Neurathrn isran kar~11rnda kabul etmi1tir. Hitler, dun Rende ya
pilmasi mukarrer olan bi.iyiik alaylardan vaz gefilmesini emretmi1tir. 

a i e gOre vaziye 
im v f c· 

Fr s z binesi bug·· op a
narak vaziyeti tetkik edecek 

Pari• 16 ( Ak1am) - Almanyanin Milletler cemiyeti konseyinin 
davet tekliline verdigi cevap vaziyeti leci ve vahim bir 1ekle Bokmuf
tur. Hugi.in Fransiz kabinesi gizli bir toplanti yaparak Almanyamn 
cevabi notaama Milletler cemiyeti konseyi taralindan verilecek ce
vabi tetkik edecek ve M. Flandine buna gorl talimat gonderilecektir. 

Paris 16 ( AkJQm) - Londradan relen haberlere gore Almanyanin 
cevabi, lngiliz hariciye nezareti mahalilinde elim bir tesir uyandir
mi~trr. Almanyanm lngiltere taralrnan iki tarali uzla~trrmak i~in sar
ledilen gayretlere bu suretle mukabele etmenne tee&siil edilmek
tedir. 

Alman cevab1 fena 
bir tesi~ uyand1rd1 

M. Flandin, Alman ,artlar1n1 
miizakereden ise Parise don

meti tercih ederim diyor 
Londra, 16 (Aktam) - Al

manyanm, MilJetler cemiyetinin 
konseyine it tirak i~in kendisine 
tam bir hukuk miisavab tamnma
Sl ve Renin ifgali miinasebetile 
ileri siirdiigii tekliflerin yekdige
rinden ayr1lmaz bir kiil halinde 

tetkik ve miizakere edilmesine da
ir dermeyan ettigi tartlar, bura 

mahafilinde ve bilhassa Frans1z 
heyeti murahhasas1 arasmda fena 
bir tesir uyand1rm1thr. 

Almanyamn hukuk miisavahna 

dair ileri siirdiigii ilk f.Srh hakh 

goriilmektedir. F akat Renin ifgali 

munasebetile Alman ya taraf m

dan ortaya ahlan tekliflerin kon· 

<1eyde miizakereleri konseyi as1l 

mevzuundan uzaklaf hnnaga ma

tuf bir Alman manevra11 telikki 

edilmekte ve Frans1z heyeti mu

rahhasas1 bu ikinci farlln kabulii
ne tiddetle miimaneat etmektedir. 

Almanyanm cevabi notas1 alm

d1ktan sonra M. Flandin Parisle 

miitemadi bir muhaberede bulu

nuyor. Frans1z dit bakam M. Flan
din dedi ki: 

tekliflerinin miizakeresini kabul 
etmekterue Londrayr ve Milletler 
cemiyeti konsyini terkederek Pa
rise donmeii tercih ederim. Ben 
Londraya Alman teklillerini mu
zakere etmege Jegil, Alman
yanrn son tecaviiziinii te&bit ettir
mege geldim.» 

Berlinden gelen hahe1lere gore 
M. Hitler, konsey i~timamda AI
manyamn baz1 ',artlarla ittiraki
ni kabule gii~liikle ikna edilmittir. 

Arnavutlukta 
seferberlik 

Be$ s1n1f asker 
silah alttna c;ag1r1ld1 

Atina 16 (Ak,am) - Gazete .. 
ler Arnavutlugun bet 1m1f ukeri 

ans1zm silah altma ~ag1rd1gm1 

haber veriyorlar. Bu haber bura
da hayret uyand1rm1tbr. 

Yunan harbiye naz1n general 

Metaksaa bu hususta dedi ki: 

«- Arna vutluk k1smi bir aefer· 
1berlik ilan etmiftir. Fikrime gore 

bu sef erberlik mevcut !kuvvetleri-
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Du Sabahki Telgrafiar 

lngilizler iizakereye taraf ar 
Alt1 naz1r1n istif a etmes · 
ihtimalinden bahsediliyor 

Londra 15 (Ak~am) - lngiliz 
efkari umumiyesi Almanyanm tek· 
liflerinin tetkikine taraf dar bulu
nuyor. Bundan Avrupa sulhii i~in 
iyi neticeler ~1kacag1 iimid edil
mektedir. Nazirlar arasmda bu hu· 
susta iki cereyan vard1r. Bir cere
yan Frans1z tezine yard1m mer· 
kezindedir. M. Edenin bu fikirde 
bulundugu Fransa, lngiltere, Bel
~ika ve ltalya arasmda yeni bir 
Lokarno misak1 yap1lmas1n1 ve 
bunun Almanyaya a~1k b1rak1l
mas101 ileri siirdiigii haber verili
yor. Fakat ekseriyet bunun aley
hindedir. ,\Ju.. '!:rJi, 

Kabinede alti nazirm hiikumet 
Fransaya miizaheret etmezse ve 
Lokarno paktmm ihJaline kart• 
harekete g~mezse istif a etmek 
niyetinde olduklarma dair bir fa· 
yia vard1r. 

Askeri zecri tedbirlerden 
vaz gec;ildi 

Londra 15 (A.A.) - Lokarno 

miuikmi imzaliyan devletler tara
lindan Ren mmtakasinrn i1gal.i 
gibi askeri zecri tedbirlerden vaz 
gefilmi~tir. Bunun harbe Bebeb 
olacagi anla11lm1~tir. lktisadi zec
ri tedbirlere gelince gayri resmi 
mahalil ancak Milletler cemiyeti

nin kararrndan sonra bu mesele

nin tetkik edilebilecegi kanaati 
vardrr. 

lngiliz gazeteleri 
ne diyorlar? 

Londra 15 (Ak~am) - Pazar 
gazeteleri ingiliz efkar1 umumi
yesinin iki iategi oldugunu yaz1-
yorlar: 1 - Sulhii muhafaza ve bu-

giinkii hududlara dokunmamak. 2· 
A1manyanm hukuk miisavah ve 
hududlar1 muhafaza imkammn 

temini. Bu iki fik biribirine muha· 

lif goriinmekle beraber telifi ka
bildir. 

Siindey Taymis gazeteai diyor 

KarakOy kOprilsilne 
bir $ilep ~arpt1 

sabah saat 10,5 d o ri.i 
tamamile ka at1labildi 

Karakoy kopriisii bu sabah va
him bir kaza ge!tirmif, saatlerce 
ugrat1ld1g1 halde bir tiirlii kapab· 
lamamithr. Bu sabah koprii mu
tad saatte a!t1lm1" ve ibiiyiik va

purlar Hali~e girip ~1kmaga bat· 
lam it hr. 

Tam saat alhy1 on ge~e, keres
te yiiklii Sevim vapuru, Halice gi
rerken, kopriiye fiddetle ~arpa
rak hasara ugratmithr. 

Miisademe neticesinde Hali~ 
iakeleainin yanJDdaki bet numara
b koprii duba11 delinmittir. Sevim 
vapuru ise iki yan1 par~lanDUf
olarak Halice girebilmittir. 

Koprii idaresi memurlan saat· 
lerce ugratarak ancak saat sekiz 
bu~ukta kopriiyii halkm yaya 
kald1nmlanndan g~ebilecegi bir 
tarzda yar1 kapatm1tlard1r. Halle 
kopriiniin yaya kald1nmlarmdan-

Ti.irk kU$U 
lkinci mektep lzmirde 
a~1lacak, bir de para~ut 

kulesi yap1lacak 
Izmir 15 (Aktam) - Tiirk ha

va kurumu; Ankaradan sonra 
ikinci (Turk kutu mektebi) ni 
lzmirde a~acakhr. Evvelce lzmire 
gelmit olan miitehess1s M. Ano
bim ile arkadatlar1; Izmir (Tiirk 
kutu mektebi) yap1lacak daimi 
riizgi.rh bir aaha aramitlar ve bul
muf lard1. Hava kurumumuz; her 
tiirlii haz1rhgm1 yaphktan sonra 
lzmirde Tiirk kutu mektebini he
men a~maga karar vermit ve bir 
talimatname haz1rlam1fhr. Tali
matname ile miitehass1s ve mual
limlr yakmda izmire doneceklerdir. 

Izmir gen~leri; Tiirk ku•u mek· 
tebine ginnek i~in biiyiik bir sr.-

gecrerken bir kaza olmamas1 i~in 
polisler miirur ve ubura nezaret 
ediyorlar. Koprii yaya yolcularm 
ge~ebilecegi bir vaziyete getiri
linciye kadar sandallar motorler, 
bir yakadan obiir yakaya halk1 
nakletmitlerdir. Tramvay ve ara
balar kopriiden ge~emcmektedir. 
Bu aebepten dolay1, bu sabah Is
tanbul tarafmdan Beyogluna seb
ze ve saire nakledilememittir. 

Karakoy kopriisiiniin ugrad1gi 

kaza, harab Karakoy kopriisiiniin 

biran evvel tamiri zaruretini ve 
lstanbulun ihtiya~lar1n1 tek kop
riiniin temin edemiyecegini mey
dana vunnuJtur. 

* Saat 10,30 da kopriiniin tahrib 
edilen dubas1 yerine konmuf ve 
otomobil ile tramvaylar ge~mege 
ba,lam1ttlr. 

Harcirah kanunu 
Y ak1nda Millet Meclisine 

verilecek 

Ankara 15 - Maliye vekaletin
ce haz1rlanan yeni harcirah ka
nunu yakmda meclise verilecek-

tir. Y eni kanun layihasma gore 

harcirah yevmiyesi memurun da

iresince yanya kadar indirilebile

cegi gibi iki misline kadar da ~·· 
kart~:lbilecektir. 

· Ecnebi memleketlerde vaki se

yahatler yevmiyeleri yedi misline 

kadar tezyid edilebilecektir. Y ev

miyeler, karada bet kilometre, de

nizde dort mil bir saat ve 8 saat 

te bir giin itibar edilerek verile

cektir. Mcburi sebeplere miistenid 

teahhiirler i~in yevmiye besap 

ki: «M. Hitlerin teklifleri miiz3• 

ker edilebilir. lngiltere bunun i~ill 
tavassut etmeli ve Almanyadall 
bu gibi hareketlerin tckerriir ~t· 
memesi i~in teminnt almahd1r • 

Almanyan1n cevab1 
Londra 15 (A.A.) - Londr" 

diplomatik mahafilinde ogrenil
digine gore, Almanyamn, Millet" 
ler cemiycti konseyinin yarm Loll" 

drada yapacag1 toplanltya ittirsl' 
hakkmdaki davete cevab1 B. A11e' 

sole gonderilmi~tir. Bu cevab, ~at' 
ta muallak bir kabulii ihtiva eylt' 
mektedir. 

Bu kay1tlar 'unlard1r: 
1 - Biitiin miizakerelcr, tafll 

bir hukuk miisavah esas1 d~" 
hilinde cereyan edecektir. 

2 - Lokarno ile birlikte Hit1e
rin sulh tcklifleri de ayni zamaO" 
da miizakcre edilecektir. 

Geceye dogru bu havadis, Lo~ 
drada resmen teyit olunmu,tur. 

Bir noter tevkif 
edildi 

B. Salahaddinde 3,000 
kiisur lira a~1k ~1ktI 

Adliye miif etti~leri tarafmda~ 
Beyoglu birinci noteri B. Salahad" 
dinin hesabah tetkik edilmit ~8 

927 senesindenberi 3000 kiisur li
ramn a~1g1 bulunmufl'Ur. 

Miifettitlerin raporu iizerin8 

noter B. Salahaddin miiddeiurniJ" 
milige tevdi edilmit u:i:un uzad1Y" 
isticvap edilmit ve sulh ceza hB" 
kiminin kararile tevkif edilrnif" 
tir. 

Tahkikat genitletilmektedir. 

Atatiirk heykeli 
Menemendeki heykeliJ1 
a~ilma resmi diin yap1Jdl 

Izmir 15 (Aktam) - Mell~ 
mende Cumhuriyet meydamnd' 
dikilen Atatiirk heykdinin a~tl• 
ma resmi saat onbefte parlak •e' 
kilde yap1ld1. Vali, kumandanl3J'i 
kaza kaymakam1, binlerce hall' 
merasimde bulundu. lzmirden di 
pek ~ok balk gitmitti. KoylerdetJ 
pek ~ok kimseler gelmi.,ti. Men~ 
men ~ok giizel siislenmitti. . f 

A~1lmn resminde belediye re•5.' 

vali Fazh Giil~ nutuldar soylcd•' 
ler. Vali kordelay1 kesti. Sonrti 
mektepliler, askeri miifrezeler. ~~ 
~id resmi yapblar. G~id resm• iJ. 
saat siirdii . 

talya §·lebi 
Hazine tarafindan hacii 

alhna ahnd1 
lki ay evvel K1zkulc!li a'r1klar1J'J 

'da, Dumlupmar tahtelbahiriillitC 
~arparak hafifce zedeliyen tu,l• 
yan gaz file bi aleyhine haz inecl 
:zarar ve z:ynn davas1 a~1lm1t..tl· 

ltalyan tilebi ge~en giin J{o•' 
t~den limamrn1za gelmit &td&V 
gundan hazine avukah tar. fsff' 
Clan tilebe haciz konmuttur. f'f aJ' 

zinenin istedigi zarar ve :z yt': 
15,000 lirad1r. Zarar ve ziv i .01

, 
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A.K.$AMDAN AK$AMA 

Muvaffak1yet s1rn 

111.~ekoslovakyanm me~hur Bata 
b·Uessesesinin muvaffaluyetini diin 
~~taz izah etmi,tik. Bu muvaffa· 
t 1Yetin sirnm anlamak i~in, onun 
etkilatim ya)undan gormege Iii· 
~llrn vard1r. 

Bata sisteminde hesap i~leri eko
~01llik neticeleri kayd ve tescil ile 

tif a etmez. Orada hesap mua· 
lllelesi ilmi bir kontrol vazifesini 
~olii .. . • tr- r, Bu gayet muess1r b1r kon· 

01dur; ~abuk, muntazam bir va11-

~d1r, {:ahsan adama ilave edil· 
lllia h' 1' . k' .• b· • tr a ethr 1 onun mesa1s1ne t ayna hizmetini ifa eder. Bun
~an ba~ka. hesap eistemi miis-

hdemlerin kara istiraklar1m te-
IQ' ' 1ne de yarar. 

llata sistemini sair biitiin mii· 
~&&eselerden tefrik eden nokta-
Cl.td :r_ • • h . Id ~ n· [· an ·01n a1z o ugu « ma-
t~rn» dir; &iirattir, ilerlemek az
ltt' 1 \'e imamd1r. 

Orada ferdlerin icraat kabili-
~etie · t ''b l · · · · b' fl ve ecru e er1 1~1n gems ir 
:Cl.ha h1rak1lm1,br. Bir ye~ilik 
~ehlikesini goze almak, bir tectii· 

eye kalk1smak salahiyeti yalmz 
~iiesseseyi, idare edenler-c miin
.as1r kalmaz. {:ahtanlarm hep-

~llde bir salahiyet mevcuddur. 
er giinkii ~ahtma hayatt bi.itiin 

~ah,anlar da bu kabiliyeti kuv
\>etlendirmege hizmet edecek bir 
Mt"l l de tertip olunmu~tur. 

~· liayatta muvaff akiyet fed a· 
arhga kabiliyetli ve icraatmda 

~0~una kadar ileri. gitmege miis
lltd kimselere nasib olur. Bundan 

dolay1 yalmz ta nihayete kadar 
lakib edilen ~ali~malara, projele
~~ . 

' Icadlara veya mesuliyetlere 
d~ii.kafat vermek cihetine gayet 
1~kat edilmektedir. Bata muessese
'111de idare sistemi ile hesap tar-
~1 !)\" • k 'k k'JA ~ uessesemn e onom1 tes 1 a· 
~"- dahil miistahdemlerle mUstab
~~ler arasmda bir rab1ta temin 

er. Mesuliyet zinciri hi~ bir 
~0ktada fas1l kabul etmez. Cali
~.ll~~rin zihninde ve kalbinde, en 
ij<;uk ~uaktan en hiiyiik tef e va• 
~l\caya kadar hepsinde bu mesu· 
•}et hissi vard1r. 

d l!ata miiessesesinin hedefi f'ii-
1.!r: 

l - Sair rakiplere iistiin ola

Ctlt surette istihsali.tta bulunmak 

;~ iistiinliigii muhafaza etmek. 

. 1.l suretle miiesseseyi ilerletmek 
'tttkanlarm1 temin eylemek: 

~ 2 - Terbiye ve talim sayesin

~ her fUhe i~in miikemme) bir 

dro haz1rlamak, miiesseseye 

'-l~rbut i'~ileri ve miistahdemleri 
ill" 
1 1.lesseseye bir kat daha fazla 
Q'"l t a.mak, bu sayede Batantn 

~h.kkab1lar1 gittik~e daha ucuz 
d ~ daha iyi; it~ileri de gittik~e 
'tq~a. semereli, daha ~ok kazan-

llga kabiliyetli bir hale geliyor. 

( !;'EDiR DABERLERi 

Yeni yollar 
Hersene bir 

mi/yon liralzk 
yol gapilacak 

!?e.hir medisinin son celsesinde \ hli 
Muh.iddin Oatiindag, vilayet yoll..m ic;in 
yeni bir program hazirliyacagtnl soyle

mi~ti. Y ollar ve kopruler kanum .. gore 
her vilayetin ~ eenelik bir yol program1 

hazulamas1 laz1md1r. istanbul b!:~ se
nelik btr program haz1rlam1'ilti. i.~m<liki 

yeni program, eski programd..tn kalan 
bir seneye ikii senelik in~aat ilave edil

mek suretile tamamlanacaktir. 
Ynei programa girecek olan :, ~lar, 

hiikumet tarafmdan liizum goster:len 

yollarla parti kongrelerinde ortaya atl
lan temenniler goz oniine almarak vila
yet ha!} miihend1sligi tarafmd.an ha:. tr

lanml!} ve vali 0&.iindag tarafmdan td
kik ed.ilmi'iltir. Y eni progrnmda Yi. mi 
be!} seneden beri hie; tamir yuzu ~or

memii;i vilayet !i'oselerile berabct, !)im

diye kadar hie; yol yapilmayan J 0 1ler 
vard1r. 

Y eni programda vilayct miil!.akat1 
arasmdalci yollann birle~mes.inc chm

miyet verilecektir. Her sene yap.lacak 

yol 900 bin lira ile bir rnilyon lira ara

smda olacaktir. 

Evkaf matbaas1 sat1hyor 
On bin lira kadar degeri olan ve 

uzun zamandan beri gayrj faal bir I al
de bulunan evkaf matbaasmm satiln.a

sma karar verilmi~tir. 

Ayazmalar 
Suyun bir musluk 

vas1tasile ak1t1lmas1 
dU$Un.UIUyo r 

Hristiyanlann yortulan miinasebetile 

ayazmalara akm akin ziyaretc;i gelmege 

iba\!lam•\!tir. Ufak bir havuz ic;inde cur

gun bir sudan i~mek, el, yiiz y1kamak, 
beled'.yece tifo gibi sari hastahkldrm ya
y1lmaia noktasmdan s1hhate muz1r go

riilmu~ ve icab eden tedbirlerin almarak 
bu halin onune gec;ilmesi ic;in alakadar
lar noezdinde tetiebbiisatta bulunulmu~tur. 

Belediye bu hususta en muvaf1k ted
bir olarak suyun bir musluk iloe ak.til

masm1 ve kullamlan sulann ayn bir }t:re 

dokiilmesini kabul etmi\ltir. 

Lisan dersleri imtihanlari 
Oniversitcnin lisan derslcri itntiha

nmda muvaffak olama.yan taleben1n di
ger imtihanlara girmelerine imkan 
yoktu. 

Talebe, rektorliige mjraca.tt ede

Tek lisan dersleri imtihanmda muvaf

fak olamad1klan takdirde k~nd;Ierinin 

ikmale kalm1\! telakki edilmelerini rica 

etmi~lerdir. 

Talebenin bu mi.iracaal1 tcke .. u1 et
tiginden rt>ktorli.ik keyfiyeti m.\11rif ve

kaletine bildirecektir. 

Elini makineye kaptirm1~ 
Samatyada bak1r fabrikasmda Ser

gis admda bir adam dun bask1 maki
nesinde elini makineye kaptmn1~1r. 

Sergisin parmaklan ve el kemikleri 

parc;alannll~tlr. Y arah hastaneye kal

Clmlm1!}, zab1ta kaza etrafmda tahlcika

ta ba~lam1~tlr. 

Trabzon yaglar1 
26 dereceli yaglar1n 

sab§ina izin verilecek 
Belediye. Trabzon yag1 adt altmda 

piyasaya c;i.kanlan 28 clereceden a~agt 
yaglan satanlan cezalandmyor. 

Alakahlar bu hususta ticaret odaa1-

na ba~ vurarak bir c;ok Trabzon yag• 

larmm bu derecede olmad1gm1 ileri 
~iirmu~ler ve i~n piyasaya uygun bir 

~ekilde diizelLilmesini jstemi?lerdi. 

Odarnn belediye nezdindeki te~eb· 
busleri net-icesinde 26 dereceli olan 
Trabzon yaglannm da satilmasma mu· 
saade edilmesi kararla~tmlmt\!hr. 

Bu karar bakkallar cemiyeti tarafm

dan memnun!yetle kar~lanmt(!hr. 
Son giinlerde T rabzon yag1 pcraken

de fiiati 1 I 0 - 120 kuru~a kadar c;1k
m1tit1r. 

Halbuki lstar_bul ticaret odas1 tara· 
fmdan c;1kanlan giinliik piya.'la cetveli

ne gore bu yagin toptan fiati 70 - 75 
kuru~tur. 

Yag tacirleri bunun dogru olmadr· 

gm1, T rabzon yagmm top~an fiati 

epeyce zamandan beri 90 - 95 !rnru~ 

oldugunu soyliiyorlar. 
Bu suretle ortaiya tetkike muhtac; hir 

meselc c;1km1~ oluyor. 

~ehir tiyatrosu 
Butc;e ac;1g1n1 kapatmak 

ic;in daha bir ay 
temsil verecek 

Her sene bir n:sanda buradaki foali

yetini tat4l edip Anadolu tumesine c;1-
kan (!ehfr tiyatrosunun bu sene bir ay 
teehhurle mayts ba~mda turneye ._.l.1l

masm1 kararla~ltrm1~hr. Buna seb~t bu 
sene.ki butc;ede c;ok ac;1k bulunma<1 ve 

te~rinievvelden beri dcvam eden tem

sillerin tahmin edilen has1lah temin ede
medigidir. 

~irketihayriye tarifesi 
!?irketihayriye, gec;-enlerde iki vapu· 

runu tarqir ctmi~tir. Miie..'Sese, linde
k:i biitiin vapurlan hirer hirer t..mi1 et
mege" v·e suratlerini arthrmaga tE~eb

bus etmi~tir. 
Vapurlarm siirati zirtt1nld1kt.i.n sonra 

seferlerde icap eden tad1lat y:sp1lacak
hr. Bu sene yaz mevsimind~n it'.barcn 

tatbik edilecek ilkbahar ve yaz tarife

lerinde de gee; en sen eye naz.i Til!l da· 
ha c;ok seferler olacak, Bogazii;inin ge

rek Rumeli, gerek Anadolu s::i.bJler!nin 
bir kat daha ragbeti celbetme~ine c;a

li\!1lacak ti r. 

Guzide bir evkaf memurunun 
tekaOtlOgO 

Eski hir evkaf memuru olan "e en 
sekiz seneden beri valnf paralar miiJiir
liigi.inde ba~ katiplik ed erek namus ve 
istikametile ve eshabt miiracaatc1. hu!'nii 

muamelesile tanmm1~ ve bul..1;-;cl, ~u 
muhitinde tevecciih ve itimadm1 k ... : ;..n

m1~ olan Huseyin Hami son te~ki.atta 

istanbul ba~ mudiir\Ugu levazi.n mii
meyyizligi ve ayniyat muhasiplig .. u, ta

yin edilmi~ti. Y:irmi be~ senesiru jkmal 
ettiginden tekautlugi.inii talep elm;•, la. 

Yusuf Ak~uranm olOmOnOn 
y1I donomo 

Edebiyat fakultesi ve talebe C'emi

yeti mii~tereken, yann Eminonii f lalk

evi konferans salonunda Yusuf Akc;ora
nin oliimuniin yildoniimunii kutlulamak 
ic;.in ihtifal yapacaklardrr. 

16 Mart 
Bugiin Halkev
lerinde merasim 

gapilacak 
I 6 mart istanbulun i!}gallnde ~eh:id 

clfo~en kahraman askerlerimiz ic;ii. her 
sene yap1lan biiyiik ihtifal merasimi bu
gun Eyiipsultanda ~ehidlikte )"t1p1la
caktir. 

$ehidlikteki merasimden sonra \!ebri· 
mizdek.i Halkevlerinde de aync.i. me

rasim yap1larak ~idlerin hatiralan hiir
metle yad ed.ilecektir. Beyoglu Halk

'evinde geceleyin ev ba~karu Ha~im Re
fet Hakarar tarafmdan bir 11oylev veri

lecek ve temsil kolu amatorleri ta1af1n· 

dan dstiklal> piyes:i tcmsil d.ilcektir. * Beyog}u Halkevinden: lst:inbul 
i~galinin y1ldoniimii dolay1sile 16 Mt.rt 
19 36 pazartesi saat 21 de evi,: ;7 sa
lonlannda yap1lacak toplanhda e P.a~

kam tarafmdan bir soylev soy Jen "(·ck 

ve evimiz go:oterit ~besi tarafmdan bir 
gosterit verilecektir. ~agn kartlar•m ev 

clirektoriilgiinden almalanru yurdd1~lar
dan dileriz. 

Civi fiatleri artt1 
Son gi.inlerde c;.ivi fiatleri kilo ba

!}ma 4 kuru~ ftrlam1~hr. in~at ve ta
mirat masraflanna tesir yapacak olan 
bu yiikseli{I hakkmda yap1lan tahkikata 

gore t1e.hrimizdeki baz1 c;ivi mi.ie:osese
lerinin aralannda anla~malan fiatlerin 

artmasmda miiessir olmu~tur. 

Liman han1 
Ticaret odas1 hu:ras1n1 

alamazsa yeni bir 
bina bulacak 

Lki liman sirketi tasfiye heyeti, ~ir

kete aid mavna mu~ambalanni 2 7 00 
liraya liman idaresine ihale etmi~tir. 
Balat atelyesi ic;io yaptlan teklifler kafi 
goriilmed.iginden miizayedesinin deva

mma karar verilmi!}tir. 
T asfiye h-eyeti, liman hanma evvelce 

ihaleyi kazanan B. Mehmed Ali t.ua

f1ndan koyudurulan haczin kaldmh~1dSl 

ic;in mahkemeye mi.iracaat etmi~bir. 

Heyet satl~ muamelesi ancak t-c~cil 

ile tamam olacagrm :ileri siirerek :hale 
muamelesine istinaden boy1e bir haciz 
konulmasm1 dogru bulmuyor ve hamn 
heniiz B. Mehmed Aliye gec;med.ig;oi 

iddia ediyor. Ne olacag1 henuz beffi 

degildir. Ticaret odas1 liman hanttll ala

mazsa ba~ka bir bina tedarik etmege 

i;a h~acak hr. 

Ttbbiyeliler bayram1 bo 
sene yap1lm1yacak 

T e~rihi marazi hocas1 Hamdi Suadm 
olumu uzerine ttbbiyenin I 09 uncu y1l

clonumi.i munasebetile yap1lacak t1bbi

yelil1er bayramm10 bu sene yap1lmama· 
sma ve matem tutulmasma trbbiye!iler 
karar vermi~tir. 

Navlun tarifeleri 
Denizyollan yolcu ve e~ya tarifesini 

tesbit edecek olan kom.isyon n.u.rtm 
yirmisinde toplanacaktir. 

iktisad vekaleti, bir kazanc; dii~ii
niilmeden halkm menfaatini ten.in et

mek uzere azami derecede tarifenin 

indirilmesini emretmi~tiT. 

ISTANBUL HAY ATI 

Ozumunu yede ... 
Aksaray tramvay yolunun arka 

_tarafmda tozlu, toprakh bir mey
danhk. Et, ot, ~iiriik sebze kokula
rmdan insanm adeta beyni g1c1k
lamyor. Her ag1zdan bir f eryad 
yiikseliyor, hep bir agizdan ~ikan, 
~1ghklar biribirine kanftyor; 

«- Kartahn yaprakh puraaaa• 
sas1 vaaaar .• 

«- Haydi baylar, hayanlar, 
buz gibi yagh etler beda va fiatine 
gidiyor .. 

«- Salata var, sogan vaaaaar •• 
1spanak var, pirasa var, ebegi.im~ . 
c1 vaaaarr .. 

Ko"ede tellcri par~alanmlf ko
caman bir dolap. f~inde etleri s1y .. 
nlm1,, rengi mosmor olmu' man• 
da, inek kafalan. Kelep, kelep ba· 
girsaklar, cigerler, yiirek, bobrek 
ve daha neler de neler? .. Velhas1l 
hayvamn viicudundan bir gram et 
par~as1 dahi zayi edilmemii;, hep
si dolabta sahhyor. 

Ortada idam sahbas1 kadar kor
kun~ kocaman hir iskele, iizerinde 
bir siirii ~engeller tak1h ve her ~en 
gelde et, kemik par~alan as1h. 
Sa~1 sakahna kan~1k, ~ipil gozlii 
adam yag, kan, ~amur bulai;1kla
nndan rengi kaybolmu' i~. gomle
giyle terini silerek elindeki koca• 
man sahrt tahtaya vuruyor: : 

«- Haydi bahahm. Haydi buz .. 
gibi etleri ucuzlatduh .. 

Siyah ~ar~afh, tostoparlak bir 
kadmcagtz paytak bacaklarile ka
saba sokuluyor, elindeki ip torha· 
dan sarkan bag1rsak par~asmtn 

ucunu 1sir1p koparmaga ~ah~an 

kopek yavrusunu tekmeliyor. 
«- Oglum, kasabc1, Ka~a veri

yorsun, hem soyle bakahm bu ne 
etidir? .. 

«- Gel bahahm valide. tlzii
miinii yede bagmt sorma. Buz gi
bi et i~te. Ne eti olursa olsun. Al
da tatlt tath ye, hana da dua et. 

«- Haydi ogle ise. Kes bakahm 
l:ana yirmi be' dirhem. Amma yag1 
h yerinden olsun .. 

Y ans1 kemikten ibaret et ~a
murlu bir kag1da sar1ld1. Bayan 
nine onu da torbas1na yerle~tirerelf 
uzaklaf,h. - C. R. 

' 

Batan motor ve kay1klar 
Gec;en futmada limammi.:<h batan 

kay1k, mavna, motorlerin b~~edi:te re• 
simlerinin tahsil edilmemesi ic;in h~le

d1ye, ~ehir imeclisine teklifte bulun· 

mu1;1tur. 

Ancak f1rtmada batan veha sal.ip
leri on b~ gun ic;inde seyni st-fer 
miidurli.igi.ine miirac:latlar ve'lika a1a· 
caklar, bu suretle tekaliften k~rtulabi

leceklerdir. 

Ni9an merasimi 
Adliye nazm merhum Naz1m pa~ 

kcrimesi bayan Samime ile istanbul 
ticaret ve sanayi odaSJ umumi katibi 
bay Cevad Nizami Duzenlinin ni~o 

merasim.i dun .;ii;ilide Tay fur Naz1m 

bey aparhmanmda ailevi bir toplantl .. 

da icra edilrni~tir. 
iki tarafi tebrik eder ve kendilerine 

saadetler dileriz. '--- Ak1amci 
-------===::==--==-=i-=----~a::::::==============================================================================-

bileti; ... Bir )'unanh da memlekelinden 
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Oo be, y1) evvel Yunan 
ordulanmn kap1ld1g1 hiilyaya diitmiif 
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Fenerbah~e 3 -Siileymaniye 0 , &ala
, tasaray 3 -Hilil 0 Be3ikta3 4-Eyiip 1 

GiTTA ALPAR 
MADAM DUBARRY 

FiLMINDE M1#& 

~~~~~ SHIRLEY 
KUCUK 

TEMPLE'in muv~;:kiyeti 
ALBAY 

GUne~ Anadoluyu 2 - 0, Beykoz 
Topkap1y1 2 -1 yendi, lstanbulsporla 

Vefa berabere kald1lar 

MASKELi BALO--------~ 
{GUSTAV FROEHLICH - LIDA BAAROVA 

~1!%imD• Udi Nevres konseri 
Birinci taknnlar ikinci devre 

Iii ma~larma diin tehrin ii~ &tadm• 
da ba,Iad1 

Beylerbeyi - Kas1mpa~a 
Uk ma~ Fener stadmda Beyler

beyi - Kaa1mpaf& birinci ta.knnlan 
araamda oynand1. Beylerbeyi ta• 
lum1 hakim bir oyunla ilk devre
de Nacinin ayagile iki gol yaptl 
ye birinci devreyi 2-0 galib bitir
mitti. 

lkinci devre golaiiz gc~ti. Bu 
Clevrede de Kas1mpafa talumm
dan bir oyuncu hakem taraf mdan 
oyundan ~1kanld1gmdan on kiti 
Ue oynad1. Oyunun sonlarma dog
ru Kas1mpafahlar c-,Ianarak Beyio 
lerbegini 11k1tbrm1tlar ise de gol 
~1karamam1f lar ve 2-0 maglub ol
mutlard1r. 

lstanbulspor 2 - Veta 1 
lkinci ma~ istanbulspor - Vefa 

A tak1mlar1 arasmda yap1ld1. ha
kem bay Cafer idi. lki tak1mm 
kadrosu ~u idi :. 

lstanbulspor: Omsan- Sabih, 
Samih - Enver. Hasan, Orhan - Ni· 
had, Cahid, ~inasi, Ismail, Tevf ik. 

Vef a tak1m1: Hal Uk • Rag1b, 
Siileyman - Mustafa, Latif, Yahya 
• Muhtetem, R1dvan, Gazi, Enver, • 

Ka vi. 
Parayi lstanbulspor kazand1 ve 

Vefa ilk devrede riizgara karp 
oynad1. 

Oyun, V ef amn s1k1 hiicumlarile 
batlad1. Betinci dakikada Gazi, 
kale oniinde kendisine verilen pa• 
a1, onii bombot oldugu halde kale
ye takamad1 vc miikcmmel bir hr-
1at ka~1rd1. Y cdinci dakikadi; ..1a 
lstanbulsporlular bo, kaleye t...;u 
bktalar. 

Bundan sonra oyun miitevazin 
bir tekil a!d1. lki taraf kartihkh 
giizel akmlara batlad1lar. Mama
fih Vef anm akmlan dab a tehlike
li oluyordu. On ikinci dakikada 
lstanbulspor kalecisi Gazinin 11k1 
fiitiinii ancak komere atabildi. 
Bir dakika aonra Vefa kalesi de 
•chlikeli bir an g~irdi. 

Oyun ~ok b12h ve heycanh bir 
treyan takib ediyordu. Yinninci 
C:lakikadan sonra lstanbulspor da
ba hakim oynamaga batlad1. ls
bnbulsporlular iki daf a gol vazi
yetinc 1irdikleri halde bundan ia
lif adc edemediler. 

Nibayet K1rkmc1 dakikada Ga
ai tahat bir ak1nla topu latanbul
apor kalesine tiktJ ve ilk devre 
1-0 Vefanin galibiyeti ile bitti. 

lkinci devrede V ef a daha ha-

kolu kmlan 

--~ ~AM 1n tavaiye ettiii aifnlin 
miihim prolP'anu 

16 Mart Pazartesi 

latanbul - 1 7: Onivcrsitcdcn na

kil - lnl1lap dersi - Esat Bozkurt tara· 
fmdan, 18: Opera musikisi (plak), 
19: Haberler, 19, 15: Muhtelif plaklar 
veya Rctransmi!yon, 20: Trio: Stiid
yo aanatkarlan (Hafif parc;alar), 20,30: 
Stiidyo ork~traa1, 21 : I - Beyoglu 
Halkcvi korosu taraf mdan istiklal 
mar,1, 2 - Bcyoglu Halkcvi Ba~kan1 
Hafim Ref et Hakarar taraf mdan soy
lev, 3 - Gosterit: istiklal piyes1; Bcy
oglu eostcrit kolu tarafmdan, Son hn· 
berlcr, Saat 22 den sonra Anadolu 
ajansmm gazctelcrc mahsus havadis scr· 

wai verilcccktir. 
BiikreJ - Saat 22,45: l\1andolin or-

kc.tra51. 
Budapette - Saat 18,30: Piyano • 

~arki. 
V&Jl<>V& - Saat23: Senfonik kon· 

•er (Mozart, Haydn. Ravel). 
Prag - Saat 1 7, 10: Operet pnr~a

Jan. 22, 15: Pjynno - Kernan. 
Uypzig - Saat 2 I, 10 :. Senfonik 

konser (Bach). 

17 Mart Sal1 

Istanbul - 18 Dans musikisi (pli.k), 

19: Haberlcr, 19,15: Muhtclif plak
lar, 20: Oda musikisi (pluk). 20,30: 
Stiidyo orkcstralan, 21, 30: Son ha
bcr1er, Saat 22 den aonra Anach .. lu 
ajansmm agzetclere mahsus havildis 

1ervisi vcrilccektir. 
Biikret - 21,30: Radyo scnfonik 

orkeatrast. 
Budapette - 20,25 pjyano konseri 

(~ubcrt, ~uman). · 
Berlin - 21, 10: Rus danslan, 21.25: 

<;aykovs.kf nin cKor Yolanda'nm cf

aanesi> opcrasi. 

Bu gece Tepcba~1 tiyatrosunda, n.e~ 
leketimizin en tanmm1~ sanatkarlnrt11' 
dan udi Nevres Miinir Nureddin ,.e 
tanburi Refigin rcfakatJle bir konber 
veriyor. Konserde en me!}hur Tiirk bes• 

tekarlannin besteleri verilecck ve f\1. ..;• 
res tarafmdan memlcket havalar1 v• 
ti.irki.ilcri udla c;almacak ve kcndisi t.·1•• 

fmdan soylcnccektir. 

Bir simit~inin ba§ma 
kepenk dO§tO 

Bogazkescnde oturan eeyyar s:m:Jci 
Sabri, Nccatibey caddcsinden sec;mkt• 
oldugu s1rada Y cnigiin kahvesinin ke• 
pckleri birdcnbire ba!}ma dii,mii~ omu• 
zundan vc ba!}mdan yaralanm1~ttr. Sab
ri hemcn ha!ltaneye kaldmlmt!}ttr. 

Sarho~ berber 
Emin admda bir berbcr diin gee• 

saat 12 ye kadar kafay1 iyice tiitsiilr.111if 
ve sokakalarda nara atarnk siikuneti ih· 
Jal etmcgc ba!}lam1\)ttr. Y oldnn gcc;enle1 
susmasm1 kendisine soylemi,lerse de 
dinletememilllerdir. Polis, Emini Hade 
veremiyecek bir halde karakola g01ur• 

mii~tiir. 
--------------------------------___.....-* Tiirkiyc Turing ve otomob1l klii· 

biinden: Cem:yetimiz.in nisantn 18 joC: 

miisadif Cumartesi giinii ogleden sonrs 
snnt 3 de Berapalasta toplnnacnk s~ ne· 

lik umumi heycli ic;timama merkez ve 
miirakabe heyietine dahil olan mi\etzse• 
selcr ve tesekkiiller rcislerile hami, JT,ii· 
essis, fahri

0 

vc asli azalarmm ve laakal 
elli azaJik !JU'bclcrin hirer muessisJe1ile 

bayanlar komitcsi azasmm te,cifleri r~ 
olunur. 

Beyoglunun merkez yerinde 
Terzi, moda atelyesi, doktor • · 
yaz1hanesi veya ikametgah 

Yul<anda Galatasaray - Hilal a~aA"1da Gune~ - Anadolu rnac;mda 
Var,ova - 21, 10: Opcrct parc;.a!&n. 
Viyana - 2 3, 1 0: ~ark1lar, hafif ha

valar. 

olmaga clveri~li dort odn, mutfak 
ve banyoyu havi bir dairc kirnltkt1r. 
lstiklal caddesi (!;l1k) sinemns1 kar• 
lllsmda 156 numaralt c:lstiklal apar· 
hm11n1 kap1c1s1na miiracnat. rrf" kale oniinde heyecanh dakikalar 

kim oynad1. Bu devrede Istanbul- kemmel kurtan~arma bor~ludur. 
spor iki, Vefa da ii~ 6tol f1raab ka
~1rd1. 25 nci dakikada lstanbul-
11por ~inasinin ayagile beraberlik 
goliinii yapta. Otuzuncu hakem 
Vef a merkezi muavini Latifi dt· 
fan ~ikard1gmdan Vefahlar on kiti 
ile oynad1lar. lstanbulspor son da-
kikalarda galibiyeti temin i~in ~ok 
~ahtb iae de muvaff ak olamad1 
ve ma~ beraberlikle bitti. 

Fenerbah~e 3 
Suleymaniye O 

Giiniin aon ve miihim ma~1 F c
nerbah~e • Siilcymaniye kartJlat
man idi. Fenerbah~e tam talumla 
oynad1. Kadrosu fU idi: Necdet -
Yatar, Fazil - Mehmed Retad, 
Esad, Cevad • Niyazi, Naci Ali 
R1za, ~aban, Fikret. 

Siileymaniye tak1m1 • Mecdi -
Ruhi, Rcceb - Suad, Orhan, Re
tid • Rauf, Ali Muzaffer, Danit, 
Dogan. 

Hakem B. Saim Turgud idi. Pa
ray1 Siileymaniyc kazand1 ve riiz· 
gin arkaaana ald1. Uk dakikalar 
Siileymaniyenin akmlarile g~ti. 
Ondan sonra Fenerbah~e, haki
miyeti ele ald1. 

Neticede F encrbah~e bu ma~1 
3-0 kazand1. Siileymaniycnin kuv
vetli rakibine ancak 3-0 yenilmesi 
kendisi i~in biiyiik bir muvaffak1-
yettir. Siileymaniye bu ncticeyi 
kalecisinin f evkali.de 0 una mu-

Ortakoy 2 - Sumer O 
Di.in T akaim stadmda da ikinci 

devre lig ma~larma devam edil
mittir. Ilk ma~ ikinci ki.imeden 
Ortakoyle Siimer tak1mlan ara
smda yap1lm1tbr. Ortakoy raki
bini 2-0 yenmittir • 

Gune~ 2 - Anadolu 0 
lkinci ma~ da Giinet ve Hilal 

birinci tak1mlar1 arasmd~ yap1l
m1tbr. Giinet takum, rakibini 2-0 
yenmi+tir. 

Galatasaray 3 - Hilal O 
lkinci ma~ da Giinef ve An'1dolu 

birinci tak1mlan arasmda oynan
mtf hr. Galatasarayhlar, rakiple
rinden daha hakim oymyarak bu 
ma{t 3-0 kazanm1tlard1r. 

Alt1nordu1-Karagumruk2 
~eref stadmda da ikinci kiime

den Altmordu ile Karagiimriik ta
k1mlan kar"1Ia,m1,Iar ve {1-1) e 
berabre kalmitlardir . 

Beykoz 2 - Topkap11 
Birinci kiimeden Topkap1 • 

Beykoz tak1m1lar1 da lig ma~lar1-
m yapm1tlard1r. Beykoz Topkap1-
ya, 2-1 galip gelmi~tir . 

Be~ikta~ 4 - Eyub 1 
Son ma~ Bet iktaf ve Eyiip A ta

k1mlari arasmda yap1lm1tt1r. Be
f.iktat hakim bir oyunla Eyiibii 

Iran §ahmm y1JdonOmu 
Korn~ ve dost devlet hanm h1kiim· 

dan R1za ~ah Pchliva Hzi nin 59 uncu 
y1ldoniimii diin 10 da ~ehrimizde Iran 
kosoloshancsind.e biiyiik merasimle kut• 

lulanm1\>t1r. 
~ehrimiz Iran kolonisi dun sabal.i wat 

1 O clan itibaren konsoloshanede t ... ph.n

maga ba!}lam1!}lardir. 1 I de kabul me
rairimi ba!}liyarak ileri gelen lranile1 kon
aolosu, $ahin~hm y1ldoniimiinden otiirii 
tcbrik etmi~lerdir. Hazir bulunan1ara 
bir c;ay ziyaf eti ve'rilmi~tir. 

Gune~ klubOnde konferaus 
Takaim Giine!} kliibiinde her aym bi· 

rinci ve iic;iincii pazar giinleri vcrilmd. te 
olan konfcranslara di.in de dcvam ~dil
mif ve saat 18, 30 da Biirhancddin F clek 
tarafmdan (Olimpiyadlar) mcvzuln bir 
konfcrans vcrilmi~tir. Bu konf crans 
biiti.in sporculan ve spor sevenlcn , la
kadar cttigindcn radyo He her tarafa 

yay1lm1~t1r. 

<;ocuk kavgas1 
Gcdikpa!}ada yedi ya!}lannda Gab

riyel vc lbrahim adlannda ik; ~ocuk 
oynarlarkcn kavga ctmi!}lerdir. Kav
gada Ibrahim ta,Ia Gabriycli bn~mdan 
ag1r surctte ynralam1~hr. 

Gabriycl hastaneye kaldmlm1~. :za
b1ta Ibrahim hakkmdn tahkikata giri!}

mi~tir. 

Bu ma~ta, Eyiip beklerinden 
~iikrii, Befikta~h Sulhi ile ~ar
ptfarak yere dii,milt ve kolu maf
salmdan ~1kbgmdan ha:;taneye 
kald1nlm1tbr. 

, BugUn TURK sinemasm~a 

IBARKAROL 
I ( Venedik $ark1s1 ) 
'-6ustav Frohlich Lida Baarov& 

FRANSIZ 
tiyatrosunda 

Bu ak~am 20,30 dS 
Zozo Dalmas ve KO

finyotisle 

BAY ADE~ 
Biiyiik operet 

Sah ak~am1 Ha~ 
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Kral ve mahsus vagon I 

.___-~~~~-=:::::;::::::::::;.::::_~~~~~~-~~~~:::::'.'.:::.-~~~~--~~ 

~rnendifer vagonlannm ne kadar 

lonforlu ve rahat bir hale getirildiii 

tn.ilumdur; hele Pulman denilen ma

~en koltuklu ge~ vagonlarda seya• 

~a.t etmek pek zevkli bir :11eydir. Bun• 

larin Yllnmda ilk ~mendif er vagonla-

Cocuk gibi bak1lan ikiz 
maymon 

I Su ha.fta ge
en Avrupa ga· 

letelerinde oku-
due;u .• Al .. rnuza gore • 
ttlanyadia Hano .. 

\'erde Par~' hay· 
"anat hahc;esin· 
Qe dogduktan 

~nra oraya ge
tirilrnis ilciz Goril 

hvru~u iizeriod~ 
~limier rniihim 
l>ir t ··b · · · I b ik.i ecru eye g111t1mi~ er u s z may-
~Una b.ir insan yavru:iu gibi bak1lm1ya 
b~~l.anrmi,, hunlara ~ocuk biiyiitmekte 

liYtik. bir meleke sahibi dad1lar tutul-
tr\u~ Yatti.klan oda, zengin bir c;ocu~un 
0 das1 gibi dayah do~eli .•• 

Yavrular temiz ka>ryo1alarda yattyor, 
lltttlannda siislii elbiseleri bulunuyor .•• 

~ri 0.}"1.mcaklarla oynay1p egleniyorlar. 
<tcl1lar her giin geni9 bir bebek araba-

81 i9indc gezmege c;1kanyorlar. Munta· 

~rn saiatlerde yiyor, i~iyor, yat1yorlar. 
~ erneklere c;ok clikkat ediliyor, her sa· 

11.h s1cak su banyosu yap1yor, tak:m 
~dilnri~ siit ic;iyorlar. 

Bu iikiz maymunun s1hhatini giinii gii
ttline itakib ii;.in Almanyamn en mei\lhur 

~0cuk. miitehass1slann1 memur etrru11lf'r, 
Unlar muntazaman IY&vrularm biiyiiyii

flin(i tak.ib ediyor, s1hhatlerine dikkat 
~iYorlar. 
b ~oby ve Pol-in~in :isimleri konmu~ olan 
. u 1k,i maymun yavrusu, bakahm boyle 
2naan yavrusu gibi bakil1p bi.iyiimeleri 
~~ticesi olarak ne ~e'kil alacakLar, bu tec
~beyj yapanlar bu iyi g1da ve temiz ba. 
tni. neticesinde rnaymun yavrulanmn 
h.~Y1~lan iize11inde bir degif!iklik elde 
~ldilip edilemiyecegi hakkmda bir .iddia 
'e . 

ti soremiyorlar. Ve bunu iancak tee• 
'liibcnin neticeainde anhyabilecegiz di· 
>ot1ar. 

Takma di~ler 

b· lhtiyarlarla dii,lerine hastalik giren 
d.lt ~ok k.imse di~lerini c;ektirerek yerine 

il.tnak koydururlar. 

Damak dedigimiz takma di:,Jlerin .;ep· 
~l\i hir icad oldugunu saniyorduk. 
.. lllbuki son senelerde MJS1r mumyalan 
'iat·· d Un e ara,hrma yapanlar, baz1 mum-
)lllann ag1zlannda bugiink.ilere benzi
>en takma di,lc1 bumu~]ard1r. 
lij ICadim M111rda canilerin di:,Jleri soldi
t.: tdu. Di11leri ~okiilmege mahkum olan· 
l.ttn d.ia ihtiiuac1 karstsmda o Zd.manm 'Ill . . ~.1 • 

iinleri takma di~leri yapm1~lardu, 
l 

Yeni bir et yemeii 
~ Dunya eti ta.th tath yenecek bir hay• 
qi\ lt~fetti: Deve kul}U. 

itn~e'Ve ku~unun Viicudu oyle yagh 

~-1!• ki 'imalin soguklanna dayanab.il
ll ~l gibi, Afrikamn 81cagma d.a daya-
a.biliyormu,. 

tit Deve ku~u sene on be,, on alt1 yu
~~ttadan yavru ~1k11rmaktad1r. Bu yav· 
~ "r buyuyiince 50 hatta 60 kilo gel-

ektcdir. 

b Bunu nazan itibara alan Sovyetlerin 
~ieve ku~u yeti,tirmege ba~lad1klanm 

r f rans1z gazetesi yaz1yor, 

rm1n iptidailigi bugiin bize pelc. gii
li.in<; goriiniiyor. 

Yukandaki res1m 1843 sene!inda 
resmi kii~ad1 yap1lan Paris - Roucn fi• 
mendifer hattmda Fransa kral ve 
prenslerine ·tahsis edilen rniikellef ( 1) 
vagonu gosteriyorl 

Elektrik telleri Ozerine ku~lar 
konar. onlara bir §ey olmaz 
da neden bizim dokonmam1z 

tehHkeli olur ? 
Bu nun sebc-

bini anlamak ic;in 
bir lambadan, 

bir elektrik oca• 
gmdan veya bir 
motorden cere· 
y~mtn naa1l gec;tigini anlamahy1z, Bir te• 

f sisatta iki tel vard1r. Biri topraga Y• .nr, 
hirinden cereyan ge~er. Bfr elektirik dlii· 
rnesi kapah vaziyetinde bu iki teli l:irl· 
birinden aymr, fa.kat diigmeyi c;evird.iii· 
miz vakit devreyi kapam1' oluruz) 

Elek:trik cereyam birinci telden ikin• 
ci tele gec;erken lambamn veya oca
gln veya motoriin i<;niden gec;er v• 
boylece 1~1k verir, ocag1 1s1hr yahut 
motorii i~letir. Dikkat etmesek te co• 
reyan gec;en tele tutunsak elektrik ce• 

reyam birim viicudumuzdan gec;er, top• 
yaga vanr vc bu aurt~tle bizi .sarsar. 
Bu sarsmantn ~ddeti o telden ge<;en 
cereyanm voltaj kuvvetine gore de· 
gi~ir. 

Halbuki ku~lar, iizerinden elektrili 
cereyani gec;en tellerin iizerin konduk· 
Ian vakit, viicutlanmn toprakla Dir 
·temas1 olmad1g1 ic;in cerryan onlann 
viicutlanndan ge<;mez ve boylece on• 
Jara da bir zaran dokunmaz. 

Krizantem ci Id hastallg1 
yap1yormU§ 

lngilterede Brighton ~chrinde rnadllm 

Lydia Hawkins isminde bir kadtn evfoe 
bir buket Krizantem koyar. Bir kac; gun 

sonra ellerinin derilerinde acaip bir has· 
tahk ba~ gosterir. Kadmcag1z hek:mden 
hekime kol1-ar· 

Nihayet deri hastahklan miiteh1..»<>ll1 
hir doktor kendisine ,sorar: Eviruze bu 

yakmlarda Krizantem c;.ic;ekleri koy<lu· 
nuz mu~ Madamtn miisbet cevab1 iize

rine hastaltgm bu c;ic;eklerden ile1i gel
digini ve iy~ olmak isterse hemcn bun· 
Ian atmas1m ve hir daha Krizant.:rne el 
siirmemesini tavsiye eder. 

Kad1n doktorun soziinu dinler ve 
1¥ic;ekleri kaldmr, hastahg1 da gec;cr. 

Meger milyonda bir ve belki d~ daha 

az bir nisbctte haz1 insanlann d .. risi 
Krizantemlerden miiteessir olur ve 
Chrysanthemum Dermatitis denen 
boyle bir hastaliga tutulurmu~! 

Kahve 
Tiirkiyede kahve pek eakidir. Bunu 

Rok adh bir Frana1z muharririnin 
1644 te yazd1g1 bir kitaptan anl1yoruz. 
Bu muharrir diyor ki: 

- Baham bu sene Tiirk.iyeden Fran
saya kahve getirdi. 

1644 te Tiirk.iyede kahve bulundu
guna gore biz iic; yi.iz seneden fazla 

zamandir kahve ic;iyoruz demektir. 

Brezilya bol~evikleri 
Brezilya bol~eviklik tahrikal1 arth• 

gmdan zab1ta hemen her giin oteyi be
riyi bas1yor. 

Bu hatfa iic; ki,i tevkif edildi. ~a. 
yam dikkattir. Biri: Oksford mezunu 
Freeman. Meslegi: Milyoner. 11<.·$~ Ledi 
Hansting ve Ledi Marian. 'f,ilj, kan 
iki lngiliz asilzadesi ..• 

AK SAM 

Krrkaga~ta 
miithi~ bir cinaget 
Bir tarla meselesinden bir 
kad1n ve oglu oldiiriildiiler 

K1rkaga~ 14 (Ak.,am) - K1rk
aga~1n llyaalar koyiinde iki kiti· 
nin oliimil ve dort kitinin yara· 
lanmasile neticelenen feci bir 
cinayet oldu. 

Hadise fOyle olmuftur: 
K1rkaga~ta oturan Antalyah 

marangoz Abdullahm kar1S1mn II· 
yaslar koyiinde ve K1rkaga~ - 11-
yaslar yolu iizerinde dort doniim 
tarlas1 vard1r. 

Abdullah bu tarlay1 928 sene
sinde llyaslarda Halil Ibrahim 
kar151 Haticeye satm1i;hr. Sabt 
noterlikte tanzim edilen bir ae
netle tesbit edilmi,tir. Hatice tar• 
laya Amerikan asma ~ubugu dik
mit ve hag yetittirmittir . 

Abdullah bugiin art1k bag olan 
ve k1ymeti yiikselmit hulunan bu 
yeri ge~en sene de llyaslar kO. 
yunden Hafiz Aliye daha yiiksek 
fiate satmtfhr. 

Zavalh Hatice kendi emegile 
meydana gelen bag1n tapu mua
melesinin hatka bir tahi·a ilze- · 
rine yapilmakta olduiunu ititince 
mahkemeye miiracaata karar ver
mittir. Jki giin evvel mahkeme
ye miiracaat etmek iizere berabe
rinde akrabasmdan Akile ve 
oglu yirmi yatinda Ibrahim ile 
K1rkagaca gelmek iizere yo]a ~1k
m1tlard1r. 

Haticenin mahkemeye miira
caat edecegini oirenen ve tarlayi 
b1rakmak istemiyen Haf 1.Z Ali, iki 
oglu Yusuf ve Latif ile beraber 
yolu kesmittir. 

Haticc ve arkadatlar1 her fCY• 

aen habersiz onlerinden g~cr
ken iizerlerine hiicum etmitler, 
zavalb Haticeyi ve oglu tbrahimi, 
yalvarmalarma hi~ ehemmiyef 
vermeden kama ve b1~ak darbele
rile cans1z yere sermitlerdir. Aki
le batmdan vi kolundan ag1r 
yar~h olduiu halde koye ka~a
rak kurtulmu,tur. Katillerde de 
hafif yaralar vard1r. 

Katilleri derhal tevkife muvaf
f ak olan miiddeiumuminin bu 
muvaffak1yeti memlekette takdirle 
kar,1lanm1tbr. 

Hadise memlekette derin bir 
teessiir uyand1rm1thr. Esasen hal· 
k1 ~ok sakin olan Kirkaga~ta yir
mi senedenbri bu kadar acikh 
bir cinayet goriilmemi,.tir. 

Tuzlu bahk 
Yak1nda Avustur
yaya da ihracata 

ba$lan1yor 
Tuzlu balik ihracatim1zda bii

yiik bir inkitaf hatlamtfbr. Ev .. 
velce bizden mal alanlar, Yuna
nistan, Bulgaristan, Romanyadan 
ibaretti. Son y11larda bunlara 
Filistin pazarlar1 da kahlmif b. 

Avusturyanm tuzlu bahk mah
r~lerimiz aras1na ginnesi yolun
daki tetebbiislerdcn iyi netice
ler ahnm•t ve gonderilen niimu .. 
neler begenilmiJtir. 

ttalya hiikiimti, Memleketimiz
den tuzlu balik almak istiyen 
baz1 tacirlerine permi vermiftir. 

Bu suretle ltalyaya mal gonde
rilmesi imkan1 elde edilmi,tir. 
Mevcud mukaveleye gore bldeli hu. 
susi Klering hesabile odenmek 
iizere 20 nisana kadar ltalyaya 
ihracata devam edilecek, bu mal
larm paralar1 ltalyanlarm zecri 
tedbirlerin tatbikinden evvel giim
riiklerimize gelmi~ e~yanin bedel .. 
lerile kars1lanacakhr. 

Yeni anketimiz 

Otuza kadar ~ocukluk, 
ellisine kadar gen~lik .. 
Altm1~ ya11na kadar orta ~ag, 
altm1§1ndan sonra da ihtiyarl1k .• 

Eskl $ehir mecliai azasmdan, 
Turk kad1nlar1 eairgeme demegi 
batkant bayan Rana Sanl Yaver1 

- Benim bildigim bir fey var
.aa 50 ya,1ndaki bir kadin miikem• 
mel gen~tir. Ama ben bugiinihi 
kad1mndan bahsediyorum. Diinii.D 
kad1n1, ~artaf a girdi mi? Amll 
!=OCukluktan tamamile ayr1ld1g1ni 
kerli f erli, tam manasile bir «ha· 
mmefendh.> oldugunu kendisine 
anlatan bir nutukla kartilatirdi. 
Bu nutku evin biiyiigu verirdL 
Ben de ~ar.,.af a glrdigim zaman 
ayn1 sozleri dinledim. Hele evlen.
dikten sonra artik kadm eski ta· 
birle tamamile <rnnunu elemif, 
elegini duvara asmif» ibulunurdu. 
Otuzundan sonra da kad1n ihtiyar 
aay1hrd1. Bugiinkil kad1n matal
lah alhntftnda bile gen~lik noktal 
bazarindan elegini elinden b1rak-
m1yor. 

Kad1nlarm gen~liii gijnden rune 
uzuyor. E:skiden kad1nm ~ocugu 
olunca, otuzu da ge~ince ihtiyar
lamit addedilirdi. Halbuki bugiin· 
kii gen~ ktz yirmi betine, otuzuna 
kadar ilk, orta, lise tahsilini yapl· 
yor, iiniversitede okuyor, otuzuna 
kadar ancak hayata giriyor, ~°'" 
cukluk ve gen~lige hazirbk devri
ni bitiriyor. Otuzundan, tahsilini 
yaptaktan, hayata girdikten sonra 
C:la hi~ degilse 50 yaftDa kadar in
.san Lir gen~lik devresi ge~irmek 
istemez mi?. 

Ben bunun i~in hayab il~ dev
reye ay1r1yorum. Otuza kadar 
anf a nee yani ~ocukluk devri, 30 
ile 50 yat arasmda gen~lik devri, 
SO yat ile altmif yaf aras1ndaki 
Cluruma, tevakkuf, orta ~ag dun.t• 
mu, altmLtmdan sonra da ihtiyar
hk devri .• 

- Bu sozlerinizle milyonlarca 
kimsenin yiireklerine su serptiniz. 
Ellisine kadar gen~lik, altmif ina 
kadar da or ta ya,.. Nef is bir tey 
dogrusu ... 

- Atai1 yukar1 ~imdi hcrkes 
bunu boyle kabul ediyor ... Hem 
mutlaka ihtiyarlamak ta laz1m 
m1? 

Sonra yaf noktasmdan bugiinkii 
Hem yaf noktas1ndan bugiinkii 

kadmlar eskilerdcn ~ok talihli, 
eskiler de bugiinkiilerden ~ok ta
lihsizdirler. Zira eski kadm tu
valetleri kadmlar1 daha yafh gos
terir. Ben ~ok dikkat etmittim. 
Tepede toplanan bir l(ad1n topu
zu bir an i~inde 17 ya.mda bir 
gen~ k1z1 kerli f erli bir kadm ha
line sokard1.. Bilhassa o sa~ tu
valetletlerinin bazilart kadmlara 
10. 15 ya' ilave etmekte hire bir .. 
diler .. 

Halbuki bugiin kesik sa~ kadm· 
lar1 olduiundan f azla goatermek 
toyle dursun, olduiundan dort 
bet yaf kii~k gosteriyor. Sonra 
spor tuvaletleri.. Bir kad1n1n ya· 
flDl kii~iik gostermek i~in, bunlar
dan daha giizel hir tuvalet ola-
maz .. 

- Gen~ligi bundan daha da 
fa:da uzatmak kabil midir? 

- Tahii kabildir ... Bir kad1n 
i~in en miihim •ey ~ocuklugunda
ki ne~esini muhafaza etmektir. 
Eski terbiyenin tamamilc aksine 
olarak hareket etmek fJU"lbr ... 
Mesela eskiden gen~ k1za ~artaf 
hediye edilirken ona ciddiyetin-

Sehir meclisi eski i:zasmdan Turk 
kadmlan esirgeme deme~i reisi 

bayan Rana Sani Y aver 
den giilmemesini bile tavsiye 
ederlerdi. (;artaf oyle 1iyah bir 
kap1 idi ki buradan i~eriye ilk ad1· 
mm1z1 athktan sonra gen~lige, 

~ocukJuk 2aman1mza ait her teyi 
arkanIZda b1rakacak, bir daha 
onlarla hi~ metgu1 olm1yacakt1 .. 
mz. 

Halbuki bugiin ~ocukluk nefe
nizi ne kadar muhaf aza ederse
niz o derece kazamrs1niz. 0 dere
ce gen~ kahrs1n1z. 

Bugiinkii kadmm gen~ kalma
smdaki en buyiik aebeplerden bi
ri de eskisine nazaran daha ei
lenceli bir hayat ge~irmesidir. E~ 
kiden konaklann riitubet kokulu 
.aof alannda ge~cn stlunbh ha ya .. 
ia mukabil bugiinkii kadm bir er· 
kek kadar egleniyor. Balosuna 
gidiyor, sinemaya gidiyor, gezl
yor. Denize girebiliyor, umumi 
meclialere gidiyor, 

Biitiin bunlann gen~lik iizerin
den inkar edilmiyecek, ~ok biiyiik, 
~ok giizel tesirleri vardtr. Sonra 
bugiin arb.k gen~lik hakkmdaki 
telakkiler de dciitmittir. Bugijn 
40 yaf mda bir erkege deli.kanh, 
4j yatmda bir kadana gen~ kad1n 
gozile bak1yorlar .. 

- Kadmlar yaflarm1 aaklama
h m1dtrlar? 

- ltte hen bunlar ic;in kadmla· 
ran ya~Iar1m saklamamalarma ta
raftarun.. (;iinkii 50 yaf mda bir 
kadm gen~ addcdildigine gore ya
flnl taklamasma hi ~liizum yok· 
tur. Madem ki gen~tir. Isler otuz 
be~inde, ister ellisinde olsun ... 
0 halde saklamaga ne liizum var .• 

Bilhassa yaft kiic;iiltup te otuz• 
Clan atai1 indirmege de hie; liizum 
yok.. ~iinkii otuzdan &faguina 
bugiinkii cemiyet ~ocuk, ve gen~ 
lige haz1rhk devresinde bulunlln 
blr insan gozile bak1yor .. - H. F. 

Nobetci eczaneler 
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mal Rebol, Galata: Dogruyolda Mer• 
kez, Eminonii: Sirkecide Be,ir Kemal, 
Kas1mpap: Yeni Tiiran, Hukoy: Ha· 
lic1oglunda Yeni Turkiye, Heybelia· 

da: Tomadis, Buyiikada: Halk, Baka· 
koy: l1tcpan. Sanyer: Aaaf, Tar~bya. 
Y enikoy, Emirgi.n, RumelihlsanndaJci 
eczaneler, Aksaray: E. Pertev, BCfik· 
ta~: Nail, Oskiidar: lttihad, Kadikoy: 
Rifat Miimtaz, Modada Alaeddin, F~ 
ner: c;;;alidi, Sama.tya: Emin Ridvan. 
$ehrcmini: Naztm, Karagiimriik: Sua<\, 
Alerndar: Esad, Kii~iikpazar: H. Hu· 
lusi, $ehzadeba,1: Hamdi, Beya:..1d: 
Belkis. 



Hem hatzrlar, em gii./erzm. 

lmparatori~enin banyosu 
Banyo dairesine s1cak su vermek i~in 
tavan aras1na yerle1tirilen 20 semaver 

azdaha yang1n ~1kar1yordu 
Almanya imparator ve impara

tori~esinin ~ama gelmeleri yak
latm•ttl. lkametlerine bairadei 
aeniye miitiriyet dairesi tahsis 
edilmit ve ~amm en ag1r e&ki ku
matlarile daire siislenmege ha, .. 
lanmtfb. Zaten !stanbuldan mii· 
kemmel sofra tak1mlan, kilerci
ler, :aofracalar da gelmitler orta
daki biiyiik salonda ziyaf et ma· 
aaSJnt haz1rhyorlard1. 

Biiyiik salonun iki tarafmda 
iki daire vard1, biri imparatora, 
digeri imparatori~eye aynlmtf b. 
Fakat dairenin ne kalorifer ne 
de steak au tetrtihah olmad1g1 
i~in tavandan banyo odalarma 
c1cak su ak1tilmas1 diitiiniildii. 
Lakin ne suretle? Bir ~are bu
lundu: Ta van arasma biiyiik, bii
yiik semaverler yerle~tirmek ora
dan atag1 au sevk etmek ve mii
temadiyen bu semaverleri yak
mak, ba,mda Leklemek ! ... 

Belediye reisi buna itiraz etti: 
- Vallahilazim bu masraf ~ok 

biiyiik olur. Bunlar her giin suya 
girer ya efendi? Vars1n ii~ giin 
sonra yani ~amdan gittikten son
ra girsinler. Sehayat bu.. ne 
zarar ... 

Belediye reisinin zihniyetine 
ittirik edilmedi. Tavan arasma 
tamam yinni biiyiik semaver yer
lettirildi. Tecriibeler yap1ld1: 
Tamam! .. 

F akat helediye reisi boyuna 
m1nldamyordu: 

- Efendim, bu is tehlike. Ta-
' van arasmda yirmi sema ver ate-

'i azim bir tehlike. Buraya itfa· 
iye ister, tulumhac1 ister, su is
ter, zabit ister, dii,iinelim bu 
mesele fevkalade miihim. lmpa
ratori~e hammam yapacak amma 
lbelediye biit~esi ne olacak? 

- Ha.roam ~1ple.g1 olacak, de
dim. 

- «.Ayva» ~ok dogru. Valla
bilazim sonra maat yok, hepi· 
miz hammam ~1plak kalacak .. 

Belediye rsisi bir daha tavan 
arasma ~ikti. Semaverleri goz
den g~irdi. Kendi kendine bir 
'eyler soyler gibi ellerile itaret-

.. 

--- Yazan: M. Uyga~ 
~at1rm1t hir ha Ide kald1m. Fe-

na halde hozuldugumu gizliyemi
yordum. Biraz siikuttan sonra: 

- Peki, dedim. 0 halde, bu 
mektuhu kendisine veriniz ... Ha
y1r. .. Si:ze bir iki sabr bir tey ya
zabilirim 7 

Kap1c1 beni ktraat aalonu
na gotiirdii, kalem kagtt verdi. 

- Mersi. 
Alelacele bir f eyler yazd1m. 

Beni kabul etmesini, hi~ olmazsa 
bir cevap vermesini rica ediyor
dum. (;iinkii aylardan beri ken
dieini arayip duruyordum. Onun 
i~in bu kadar azap ~ekiyordum. 
Mektubu kapad1m, Elenaya yol
lad1m. Bekliyordum. 

Salonun nihayetinde, bir ihti
yar bir koltugun iizerine yar1 
yatmtf bir halde kitap okuyor
du. Her fey bana bir riiya i~in
de gibi goriiniiyordu. 

Biraz sonra. kap1c1 ic;eri girdi. 

ler yaparak ye aakahn1 karitb
rarak: 

- Benim bu ife akhm erme
di. Allah encam1 hay1r eyliye, 
diye aoylene. soylene ~ikh gitti. 

Bizim de itimiz bitmi~ti. Erte
si giinii toplanmak iizere ayrildik. 

Gece maceray1 valiyc anlatbm. 
- Evet, dedi, reisin hakln 

var. ~ok dikkat ister. itfaiyeyi 
iyi yerlettirin. Bina eski ah~ap, 
kav gibi yanar. 

- Merak etmeyin. Her tiirlii 
ihtiyat tedhirleri ahnd1. ,,.,,.. 

Tacidar misafirlerin gelmele
rine iki giin kalmith E vvela, ma
beyincileri, hususi hizmet~ileri 

geldiler, haztrlanan miitiriyet 
dairesini gezdiler. E,yalann ne
fasetine, do~emelere bahusus 
ipek hahlara hayran kald1lar. 
·Ba, mabeyinci yalmz bir ~eye 
itiraz etti: 

- Bugiine kadar imparatorla 
imparatori~e ayr1 ayr1 yatmamlf• 
lard1r. Daima b ir odada beraber 
yatarlar. lmparatoru imparato
ri~ giydirir. (Malum oldugu 
uzere imparatorun dogu,unda sol 
kolu kua ve i'e yaramaz hir hu.l
deydi.» 

Belediye resisine if i anlathm. 
- Gordiin mil, dedi, timdi ne 

olacak? 
- Zarar yok, odalar ~ok ge

nif. Bir tanesine iki yatak ya
partz. 

- Ne zarar yok, ya semaver
Ier? 

- Birle,tiririz. Banyo odasma 
da iki banyo kuranz. Oras1 da 
genit··· 

- Lahavle vela kuvvete . .. 
Vallahi hu i!J beni istifa vapb
racak. 

- Merak etme ya ef en di, hep
'i olur. 

Olur amma ne olur, biit~e 
harap ... 

- Camm sik1lma, elbette mii
kaf atm1 goriirsiin. 

- Ora SJ malum ... 
Bu miikaf at sozii iizerine ken

disine yeniden bir can· geldi. 

'I 

CiLVESi 
Te/rika No. 103 ---,·• 

Madam timdi s12e cevap 
yollayacak, dedi. 

- Mersi. 
Kalemi ald1m. Bir kag1dm iize

rine ~izgiler ~izmege batlad1m. 
F ena halde muztariptim. K1-

m1ldayam1yordum. Dii~iinemiyor

dum. Y almz miithi11 bir azabm 
pen~eaindeydim. 

Birdenbire, kap1mn arkasmda 
bir kadm esvabmm hmrhsm1 . 
duydum. Gozlerimi kaldud1m. 
Camh kapmm arkasmda bir ka
d1n vard1. Tammad1m. Fakat bu 
kadtn bana dogru geldi ve giil-
d .. u. 

Bir riiya i~inde gibi: 

- Elena! diye kekeledim, aya
ga kalkhm. Mihianmit gibi ye
rimde duruyordum. Gozlerim 
a~tk oldugu halde, bi~ bir teY gO
remiyordum. Batim doniiyor ve 
diinya karar1yordu. 

Karfl kar,1ya, biribirimize ba-

'Y-or_..-._ 'lllaVIC'rlC'r 

fa yerlettirmege batladik. Erte
si giinii her fey haz1rlanm1t b, 

Belediye reisi 1bu miikemmel 
yatak odas1nda iki yataim ara• 
a1ndaki koltuga kurulmut kopiik· 
Iii bir kahve i~iyordu. 

- Vallahi, bu oda Berlin aa
ray1nda ya var, ya yok... Ma,al
lah kan .. 

Hakikaten oda mabeyincilerle 
Lizmet~ilerin delaletile pek ta· 
bane bir ,ekil almitb. 

Nihayet misafirler bir sabah 
geldiler. Gecedenberi damlarda 
ve sokaklarda bekleyen yiiz bin· 
lerce halkm alln~ ugultulari i~in
de dairelerine yerlestiler. Aksam . . 
imparator tarafmdan biiyiik sa-
londa altmJf dort ki~ilik bir zi
yaf et verildi. Vali, mii~ir ve or
du iimeras1 pafalarla memleket 
etraf1 imparator ve imparato
ri~enin maiyeti res mi k1yaf etler
le hep sofrada idiler. Biz de ta· 
van arasmda imparatori~enin 

banyosuna Sicak su haz1rhyor ve 
deliklerden a'ag1y1 seyrediyor· 
duk. Bilmem ne kadar dalm1uz • • 
Biri haber verdi: 

- Bir koku var .• 

- Yamyoruz .. 
Serna verlerden bir k1v1lc1m Sl~

ramlf. Bir ta rah yakmaya bat· 
lamif h. Herkes telat la tulumba
ya. hortuma yapif h. Su s1k1yor-
lard1. · 

- Amanm, dedim, dikkat. 
Afag1ya su damlar. 

Daha hen soziimii hitirmeden 
belediye reisi nefes nefese kota
rak geldi: 

- Vallahi yatali odas1 harap, 
sular akh. Hiisnii efendi vali pa
fa hazretlerinin tabagma da iki 
damla su diittii. Ne miikafat kal
di, ne bir 'ey.. Fizan, Fizan ... 
diye yolunup durdu. 

A~ag1da Hamicliye ve Alman 
mar,lart biribirini miiteakip ~a
hyor. horralar, ya~alar arasm-

da nutuklar soyleniyorken biz 
de tavan arasmda ~uvallarla, bez
lerle, mendillerle yay1lan sular1 
topluyorduk ! . Hiiseyin Suad 

Yunanistan pamuk 
~ ahyor 

Yunan hiikiimeti muhtelif mem· 
leketlerden 500,000 kilo pamuk 
ithal etmege karar vermi,tir. Bu
nun iizerine ihracat tacirlerimiz 
faaliyete gec;mi,Ierdir. 

Pamuk 39 - 40 kuruf tan mua
mele gormektedir • 

k1yorduk. Bir teyler soylemek is
tiyorduk. Elenamn yiizii biraz 
sararm1~b. (;ehresinde o kadar 
sevdigim o manevi bir ha
va ve if ade vard1. 

M1rildand1m: 
- Mersi Elena, mersi... Sizi 

beklemiyordum ... Arttk gelece· 
ginden iimidimi kesmittim ... Ah 
bu ~ok miithit bir 'feydi. 

Elimi uzatt1m. 0 da uzatt1, 
sonra ~ar~abuk kesti. Oturduk. 

Elena, miitereddit, sordu: 
- Ey? 
Yavat~a cevap verdim: 
- Beni artik gormek istemi

yor muydun? 
Elena biraz bafIDl egerek ag1r 

ag1r: 

- Filhakika, dedi, size bu ri· 
cay1 tekrar i~in geldim buraya. 

Giilerek: 
- Ben ise iseni almaia gel

dim, Elena, dedim. Boyle vadet
memif miydim? Hem bu def a 
ebediyen ... 

0, ba,im sallad1; sakin 1a
kin tebeuiim etti. Parmaklar'i' 
miitereddit bir jest ile biribirine 

01auren1 

Izmir ag1rceza mahkeme
sinde merakh bir 

muhakeme 

bmir 14 - Bundan bir miid· 
~e tevvel T orb ab yolunda Kimil 
admda bir tofor oldiiriilmiiftii. 
Bunun muhakemesi agll' ceza 
mabkemesinde ~ok merakh 9f. 
muttur. 

Maznunlar Recep ve Ahmed 
ad1nda iki eski jandarmad1r. ~im
di ikisi de ~if~idirler. Maznun
lardan Ahmed fUnlar1 anlatmiftll'. 

-Torhahda bir fabrika ile bir 
ev soyulmuttu. Receple hen o 
vakit jandanna idik. Torbah yo
lunda gelen ge~en e~a.s1 tetkik 
ediyorduk. Bu fabrika ile evi 
aoyanlar iki kiti imit ve tofor 
imitler. Torbahdan lzmire git
mekte olan bir kamyon iizerin· 
de iki ki~i gordiik ve bunlar1 in
direrek iizerlerini aradtk, isimle
lerini sorduk. lkisi de Kamil imif. · 
Hien Kamilin iizerinde bir ka
ma ile bir tabanca bulundu. Va
ziyetlerinden fiiphe ettik ve iki
sini de karakola gotiinnek iste
dik. 

0 Strada olen Kamilin koltu
gu altmda bir tabanca daha sakh 
bulunuyordu. Karakola giderken 
birdenhire tabancasmi ~ekerek 
yan tarafa f1rlad1 ve: 

- Y akla,maym yakar1m, dedi. 
Receple hen de mavzerlerimi

zi dogrultarak atef ettik. Vurul
muf, olmii~. 

Muhakeme karar i~in batka 
giine birak1lm1tttlr. 

Kanl1 bir kavga 
Halepte iki aile aras1nda 

~tkan kavgada yedi 
ki~i oldii 

Halep 14-Burada iki aile ara

amda ~ikan bir kavga neticeainde 

yedi ki~.i olmiitti.ir. Kavgah ailele
re mensup olanlar biribirlerine 

mavzerle atef etmiflerdir. Hlen

ler arasmda bir de gen~ kadtn 

vard1r. 

Kavgayi ~tkaran gayet me,hur 

bir can~chr. 
Kas1m ifminde olan bu cani 

vaktile Suriyede bir iki kere tren· 

leri soymaga te,ebbiis etmiftir. 

kavui;urken ha,m1 biraz egdi. 
Binlerce defa opmiit oldugum bu 
ellere bakarken i~inmde yalnc1 
bir act duydum. Onlar1 anum, ta· 
kaklar1m1 oktamalannt istiyor
dum. 

Diz ~okmek, dizlerini opmek, 
yiiziimii· oraya kapamak ve agla· 
ya aglaya ona ~,kl ~oktan og
renmi, oldugumu m1r1ldanmak ar
zusuna kap1hyordum. Fa.kat ya
pamad1m. Agz1m kapah kald1. 
Bu siikutta her hangi bir itiraf
tan daha bilyiik bir tatbhk vard1. 

Elena bir diitiinceden kendi· 
1ini uzaklattiriyormu gibi: 

- Beni kendi halime b1rak
mahyd1, dedi. $imdi ikimiz i~in 
de daha ac1 olacak. 

- $imdi arttk benim olmaktan 
lbatka yapacag1n bir tey yok. 
Senden ayr1lm1ttlm. Fakat her za
man ruhum\lllJ i~inde yafiyordun. 
Az kalsm olecektim. $imdi Ele
na eski bayahm1za tekrar bat· 
hyacag1z. 

- Katiyen! Hi~ bir zaman bu 
olmaz. 

- Beni dinle ..• 

Veno 
tay t>rler 

llkbaharda en ~ok tayor giyilece-kti1· 
Bu moda yazda bi le devam edecektit· 
Goriilen model siyah lipeklidendir. PluP 
'beyaz ipckli pikedir. ~apkas1 has1rd11• 

oniine ayni pikeden biiyiik bir P'-P· LY11 

konmu~tur. 
•1111111u11u11111111ru111111111uu1111111n11u1111 l l lllHIUUUUUUU JJllllfl 

Kuru incir 
Cezair, TUrkiye ve 
Kaliforniya rekabe'" 

te haz1rlan1yor 

Izmir 14 - Ticaret odasma ge

len malumata gore Cezayirde 

kuru incir ticaretine biiyiik eheJJl'" 
miyet veriHyor. 

Son zamanda Cezayirde indr 
hah~eleri viicuda getirilmi~tir. 

Dikimde, yetiftirme, toplaJJl" 
ve kurutmada fenni denemelet 
yap1lmaga batlanm1~tll'. Bu saYe-' 
de yeni yeni yetifen incirler le:t" 
zetli ve giizel olmaga batlamlf" 
tir. Hatta Cezairliler bu incirlet' 
le Tiirkiye ve Kalifomiya incirle
rine rekahet etmege haz1rlanl" 
yorlar. · 

Bundan ha,ka Cezayh·de bit 
incir kongreai toplanacaktll'. 81' 
kongreye Turkiyeden de bir be
yetin if,tirik ettirilmesi mubte
meldir. 

0 gene metanetle tekrar etti: 

- Katiyen! 

Yiiziiniin biitiin ~izgileri bir za'" 
limlik if adesile canlamntfb. Ori• 
bakt1k~a eski o magrur, esrarlt 
kadm1 hahrlad1m. En ~ok aevir 
tigimiz dakikalarda bile bu kil" 
dmdan adeta bir diifman gibi 
korkard1m. 

$imdi de adeta korku ic;indt.t 
yavaf~a sordum: 

- Demek her 'eyi unuttu1' 
ha? 

Cevap vermedi. Hne dogru ejil' ,, 
mit ~ehresinde gozleri bana dol: 
ru kalkh. Ag1r ag1r, dikkatb 
kikkatli bana bakb. 

' Ona sormak istiyordum: Nert" 
' Cle idin? Ne yaptm? Biribirimi:td~ 
uzak oldugumuz muddet~e i~ind~ 
ne gibi arzular g~ti? 

0 da bana bakarken ihtimal 1'i 
bu suallere yiirekten bir cevab b"1-
mak iatiyordu. 

Bu sll'ada aalondaki ihtiyar di
. tart ~ikm1f.h. Y apayalmz kaJn11f' 

bk. Yanma sokuldum: 

(Arkast yar); 
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A$ka kan kan$bnlan zevke zehir katllan bir devrin 
merak uyand1ran maceralan 

Rodrigo Borjia 

,... ~------,~-- -~--~, 1llEltiJ!'t;~~ 

I Qldiiren ve oldiirten \ 1C""C""11!1llll£ 

Sezar, aglayan gitara ;1 

) 

kadar §akrak, Kastan-
yet kadar oynak Liik-
resti, diinyay1 giizelligi 
ileteshir eden bu ka
d1n1 neye gozlerini kan ,) 

1) biiriimii§ bir canavarJ~ 
)) gibi tan1tblar? _ 

e • mu _ a e -r.e ± ~ 

Liikres Borjia 

R<>tnanJarda, tarihi tiyatro eserlermde, macera roinnlannda yazildtit gibi Sezar ve LUkres Borjiya bin"birlerine i.J11c de

iillerdi. Sezar Borjiya balla titreten canavar ruhlu bir adamd1. Adiru ananlar ve duyanlar secdeye kapamyorlarda. Liikres 

kutleyi oniinde elpen~e divan durduran kudretll karde,ine hayrandt. St".2ar da ktz kardCJinin gii.zelligini siyasi entrika
lannll nastl yararu k1lacaguu dii1iiniiyordu. Aralanndaki mubabbet bundan ibaretti. 

~---------------------------------------------------------------------------------------------=· 15 incl as1r sona eriyor. lspanya ta
\anoiJu bir hnsta gibi sars1hyor, hum• 
Illa i~inde ?lkalamyor ve bu hercii 
t'l\.er~ arasmda Roderigo admda bir 
tens ltalyaya ayak bas1yor. 

. Roderigo yinni b~ Y&fmda bir kar· 
dinaidir. Giizeldir, kadmlann gozleri
tii kamllfbracak kadar giizel oldugu 

ltac1ar da ~apkm, u~an ~apkm. Gozleri 
de yiikseklerde, ~ok yiilueklerde, Ro
lllan avucunun i~ine alrnak istiyor ve 
Lir yandan da if1k. V anozza &.dmda 
Lir kadm1 seviyor. Bazan beraber ya
f1Yor, scvdasm1 gizlemiyor; ba.zan ayn
lx1or gizliden gizliye goriifiiyor vc ni
hayet gozi.inii diktigi papal1k koltuguna 
0 luruyor, her tiirlii dedikodunun oa.ii• 
be g~ek i~n de melresini evlendiri
~or. Fakat kadmdnn ii~ ~ocugu var. Biri 
~: Liikres. hcisi erkek: Sezar Borjiya ile 

Catidiya diikii. 
4-\!.r,": 

~itndi, uzak bir tarihin ki.iAii yap
t'ak'fanni kanJhralrm: 

11-1(.1(. 

Madonna Liikres bcniiz on dort ya

~-da, p1rbn.ta gi'bi bir kiz. Bir giin 
~r emretti: 

- Vatikana gel, kendiru go tcr, go
~ler haynm olsun! 

liikres kard~inin emrini yerine getirdi. 

? da esasen kendini g0stennek, be
ttndinnek i9n can atryordu. Bin bir 
'-hlaJuwak, bin bir entrika i~de bil-
~ .. 
UtniiiS olan kJZ1n karu kayruy(lr, caru 

0Ynuyordu. ~n, fub, luvrak, ya~
i:11n iEcvJd ile sarho,tu. Damarlann
~ · lspanyol karu vardL Bumm i~ de 

•tara kadar fAkrak, Kas.kanyct k2dar 
ohl .. 1 ..... _ 

~~u=.================ 
Cifte muselles 

.. Cordugiiniiz tekil iki miisellesten 
~eptir. Her zaviycde ve her bir-

• c.cle bir okta var. Bu ii~ nolrtaya 
1. 2. 3 rakkaml nni koyduk. Geri 

Ito 4 ten 12 ye kadanru siz o 11uretle 
Ylniuz, ki fcldin 6 yanmd n dart 
~ cemettiUiniz zaman has1h cem 
u~ d 26 olsun. 

Sezar Borjia 
0 ak,am Roma nsilzadeleri, cemaat 

biiyiikleri, uznklardan gelen prensler 
artistler Rodrigonun yani papa 6 ma 

Aleksnndrm huzurunda, Vntikanm bii
yiik salonunda lopllll1Jm¥lnrd1. 

Papa 6 mcJ Aleksnndr, muazzam 
tahtmda, beyaz tiiylerden yapilmit: bii
yiik femsiyenin golgesinde, dudakla
r1mn ucuna tntli b"r tebessum iliftir
m.qi, gozlerinde k1V1lc1mlar tfildatara.k ka
prya bak1yor, bekliyordu. 

Uikres airdi... Uikres rakscdiyor. 
Ostiindc hafif, tiiy gibi bir elbise 

var. !nee biiriimciik kwnaf, her adun 
ahfmda ve ~fmda, bacaklanna, kal
~alanna, beline dolaniyor; akar su 11'bi 
dalgalamyor; ~lak ayaklan dibine 
bir ciice k1z ~omelmif ona tapm1r gi
bi baluyor ve aeyredenler zevkten aar
hof oluyorlar ... 

Liikres, on alb yapma basar basmaz 
talipler ~1k1yor. Onlmla evlenme-k isti
yenler pek ~ok. Fakat Papa da, Se
'Zar da tereddiit ediyor!ar, diifunuyor
lar. Nlhayet Giovani Sforza da karar 
luhyorlar. ltalyada da, ecnebi diyar
larda da ismi tanman, bonnet edilen 
bir ailenin ~ocugu. ~1k ve :zarif bir er
kek. Liilnes babaaile kardCJinin evlen
me cmrine de ~i diyor. 

Diigun giiDJ.eri Roma yerinden oy
nuyor. • ~apa her eilmceye iftirik 
ediyor. Diijiinden sonra Sfon:a kansi
n1 .ahyor Pczaroya • bugiin hala mev
cut olan - Sforza sarayma gotiiriiyor. 

Liikresin en mesud seneleri orada 
ge~ptir. 

Pe:zaro ~~ekli bir diyard1r. Sakindir. 
Giizeldir. LUkres bah~elerde 1e%.iyor, 
nt 5eyran1an yap1yor, kolllfulan, kendi 

gibi gen~ prenseslede goriifiiyor. • 
Yer yfu:iinde rabat var nudir? 1497 de, 

evlendiklerinden 4 sene sonra, Roma
da fiskos b8Jlad1, agudan nit:za bir 
dedikodu yayild1: Llikrea kocasmdan 

d ~ ·1-:.' v ' !!J ____ !_ k meinnun egi ... »t •• • • e ~ u-

laima ~d1: Babasile karde,i, koca-
mun aiyasi durwnunu beienmiyorlar, 
ondan tU&>heleniyorlanru, ..• 

Sforza vaziyeti kavraymca meseleyi 
pkmdan anlamak i~ Romaya gitti. 
Papamn gu.ebindcu kurtulmak iPo 
elinden geleni yapacak, o kab yiirekli 
adanun 10nliinu alacaklt. 

4_.¥ 

Liikres, Sforzaya her hangi bir su
retle ibanet ebnediii muhakkakhr. Kar
defile goriifiirken, koca.&tn1n katibi 
Ciakominoya paravanarun arkasma giz
lenip dinlemesini rica etti. 

Sezar, altma, 'elige ve ipege bii· 
riinmiif geldi. Ba~nda elmasb t.iyah 
kadife fapka vard1. K~larm1 ~alh: 

- Kocana seni b1rakmaam1 bir ka~ 
lcere soyfodim. SOziimii dinlemedi. 
~imdi sann emrcdiyorum, kocacdan 
aynlman kocan i~in hayarl1 -olur. 

tlk dcfa Lukres karde~inin emrine 
itaat etmedi. Onun bu hali Sezan fO.• 
putts ve biitiin biitun lnzd1. Dt.:rhal 

Sforzan1n idamma hukmctti. Ya si
lnhla, ya zehirle o1duriilecekti ve bunu 
kendisine haber verccekti. 

Haber verildi ve Liikresle SP.zarin 

konufJllBlnn bitincc, Sforza TiitK•yt"den 
yeni getirttigi bir ab tecriibe etmck 
bahanesile d1~anya fniad1 ve Romadan 

k~. 
LUkres kardC1ile, b basile cl.tnld1. 

bir manasllra kapand1. 
Bir ka~ zaman sonra Sezann, kar

de,i G ndiya diikiinii oldiirttiigunii ha
ber ald1. Bu cinayetten Uikres bi.; 
mesul degildir, bilakis kardCJinin olii
miiDe manastirada .;ok agla.nu~tir. 

Bir sene sonra Sezar onu, ~nc fik

rini sonnadan, beniiz ~ocuk dPnPcek 
bir ya~ta olan Napoli kralman oif una 
nifanladi. Evlendiler. Mesud oldt•lar. 
Fakat i;ok ge~meden, Sez.arla. babas1 
Napoli kralt ile oglunu Romadan mr· 
dUler. Liikres ~k ailad1. Ve bir gun 
kocas1 da kansm1n hasretine darana· 
maytp Romaya reldi. Sezar onu da ol
diirttii. Ondan aonra kad1111 Alfons do 
Ferrara v_erdi. 1S19 seneai ha.ziran .Din 
27 inci giinii diinyaya bir kn: ~oc.uk 

retirirken oldil. 1479 da dogmu1tu. 

Hendese oyunu 

Bu ~ekli bir mukavvaya yap!fhnniz, 
kesinil: ve p~alarla kaimetiiuaviye 
bir miiseUes meydana getirUUz, 

Ho~ bir eglence 
7 tane hnddc, veya fubk veya diig

me, avuca a1gac8k 7 fey ahn, bir nr
kad&fUIJ:z& verin ve bir eline iki, cfiier 
etine 5 tane saklamasuu sayleyin. 0 
gizlice saklastn, aiz hangi elinde 5 
hangi elinde 2 fey olduiunu bilirsiniz. 

Diyeceluiniz ki: SOI elindekini bir~ 

sag elindekini ~ misli arthr. lki yeL.tina 
~. 19 ve 16 bulacak. 

2 X 2 = 4 ve 5 X 3 = 15 = 19 

2 X 5 == 10 ve 2 X 3 == 6 = 16 

Bu besabt ona .zihnen :yaptnruz &on
ra d~Un.iln.iiz ve sonmuz. Sora~gmtz 
yegine sual budur: ff51}i cem ikiye 
kabili taksim mi? .•. 

Hangi elinde 2 hangi elinde 5 fCY 
olduiwtu bu suretlc anlars1ruz. 

Sabur i~i 
Dakikada iki yiiz sayd1gunm farze. 

dersen, bir tirilyona kadar ne liadar 

:zamanda sayabiliri:z? 

Cevap: 9,512 senede. 

Habe~istanda 
Endertada harp olurken mal'Cfal Ba

doglio, gazetecileri cephe 1erisinde b1· 
raktmf. 
Bi~ muhabirler, m.evzu kalmaymca, 

gergedan baklanda ibirer makale yazma
ia karar venni~. Pek tabii olarak her 

biri, kendi g<H-g\i ve duyguslDla gore ger
eedam anlatacakh. 

Alman gueteci: 

- Bat dcdi gergedarun nastl avlan
dtim1 anlata.cai1m. 

Frazwz dedi ki: 

- Ben gergedamn afk1anndan bah-
sedeceiim. 

ltalyan gazeleci susuyordu. Sorclular: 

- Sen gazetene ne yazacaksm?. 

- Gergedan Musoliniye hayran ol-
dugunu yazacagun ! .. 

Ortas1 
- Siz kadmlann boynnip siiriinme

lerfoe taraftar m151mz? 

- Miiteass1plar tarnfd;tr deg"ldir, 
n~ fikirliler ho~ goriirler. Siz h'1nun 

ortasm1 ahn, yalmz bir yanagm1z1 boya
ym I.. 

Hesap oyununun 
halledilmi$i 
G~en hafta-

ki hcsap oyunu
nun dogrusu bu
dur. Ne t1u11f
tan cemetseniz 
65 bu.lurusunuz. 

Sahife 7 

••• 
Bulmaca 

Soldan saia 

I - Hissettirmeden yapmak ( 7) 
T ahammiir ettiren mad de ( 4) 

2 - T elefon nidas1 ( 3) Bir rnkkam 
(3) Bir diinyn (2) 

3 - Mevcut (3) Nota (2) 
4 - Uuzak (4) 
5 - Budala (4) 

6 - Uzun ~ukur ( 6) Bal vcren si
n ck (3) 

8 - Kar, kazan~ ( 7) Dinsiz dran• 
SIZCa> (3) 

9 - Cefa (3) Salcal usturalnma (5) 
I 0 - Alameti larika (5) 
1 I - Binalardl\ tepe ( 4) 
12 - Soz (3) Kok, e.sil (3) Ver• 

mck (3) 

Yukarcla apait 

I - R~d saire konan leap ( 7) 
Seheb (4) 

3 - Ha~ fcklfode daragac1 ( 6) 
Etajer (3) 

4 Kmniz1 (2) Pi~rilmif hPmur 
(5) 

5 Pathcan rengi ( 3) Ccza ya. 
pan (5) 

6 - Basbayag1 (5) 
7 - Edat (2) Berabcr edatt (.3) 

Beyaz (2) 

8 - Pa~alnnm1~ (5) Kuma~ dii· 
zelten steak demir ( 3) 

9 - Nota (2) Beynz (2) Ednt (2) 

10 - Bir yc
mi;i (5) 

11 Nida 
( 2) Uzak r.1dU1 
(2) Nota (2) 

12 - 1stAn· 
bulda me~hur 

bir semt ( 1 I) 

Butun bakahm 
Yinni dort bin + 1 ka~ eder? 
Acele ebneyiniz, hemen 2401 eder 

demeyin. (::iirlku benim sorduium yir

mi dort bin + 1 1025 eder. Haydi 
bekalun, yinni do rt bin + 1 in 1025 
ettigini buh.m ... 

nummuta111wm11mnu11r.w111u11nm111111111u11111111mn1111111111111111111n1111mmnn111mmnn11nnm11mmm1111111111n111111m11111111muuunnm 

Hepsi dogrudur 
inan1n ... 

15 inci as1rda J}'I 

lakab1m alan Bur
gonya kontmm ba~1 
kel oldu, . peruka 
kulland1. Maiyeti 
!hemen taklit eltiler. 
Bundan sonra peru
ka tatmak moda 
oldu. 

Diinyanm en 
§idetli k1~la
ra: 1364 de 

1889 da MiUetin bir §ahe
serini Amerika ald1, fakat 
elde tutmad. Eser §ehirden 
§ehire dola~b. Bu §aheseri 
Amerikahlar hi~ beyenme
diler. Sebebi mi? ~k gii
i;iikmii§. Ebadi 66x55 imi~ .. 

Ren nehri Asleye 
kadar dondu. 1408 
de Tuna dondu, 
iistiinde yaya yu
riindii. 1509 
da Marsilya 
ve Venedik 
laraflan 
dondu. 

Lozan muahedesi 
yap1brken Sen Mar-
ten cumuri¥eti unu
tulmu§... ~u halde 
bu cumuriyetle bu
gi'tn harp halindeyiz 
demektir. 



~1rtistler nasil dinlenirler? 

Bir kO§ede Bedia F erdi yiin 
Orerken, Otede V asfi ile Hciz1m .. 

Bayan Bedia motosiklet, Ertugrul Muhsin yaprak sigaras1, 
Behzad pul, Hazim araba, Vasfi giivercin merakl1s1d1r 
Bilmem hi~ dikkat ettin iz mi?. 

Tepe bat mdan g~erken bazan ~e
h ir tiyatrosu bah~csinin demir 
parmakhklar1 oniine b ir kalab ahk 
y1g1lm1fllr. H erkes mcrakla i~eri

ye bakar .. . Parme~~l-rile birbirle
rine bir teyler gosterirler ... Ba
zan scsler: 

- i~te bak Hazim .. 
- ~u Bedia degil mi? .. 
- A ... Behzada b ak yabu ... 
Boyle giizel havalarda artistler 

prova zamanlar1m bah~ede toplu 
br ha.Ide beklerler ... Biitiin tiyatro 
be.h~edcdir... Bu adeta bir mek
tepteki teneffiis snatine benzer .. 
Artistler dersleri biten ~ocuklar 
gibi zil ~ahnca bahi;eye firlarlar 
ve biraz nefes alirlar ... Hatta ba
zan ~ok giizel havalarda piyesle
rin baz1 sahneleri di~arida, a~1k 

havada tekrar edilir. Bunun i~in 
bu saatlerde tiyatronun bah~eai
nin onii daima kalabahk olur ... 
Halk adeta bir tiyatro seyreder 
gibi icer iye dikkatle bakar ... 

Artistler hu teneffiis saatini na
s1l ge~irirler? .. 

lstc giine, e kartt oturan bayan 
Bedia Fcrdi elinde tif, yamnda 
yiin i~i ... Galatasaraym ibilmem 
kactmc1 sm1fmda olan oglu Sinaya 
Sart - Jn rm?Zl bir }(azak oriiyor .• 
~iinkii Sina miithi,. bir Galatasa
rayhd1r. 

Sahnede daima karft karfiya 
oymyan Vaafi R1za ile Hazim ha
kiki hayatlarmda da iki ahbap 
~avufturlar .. KarfI kar~1ya takJit
ler yaparlar, birbirlerile fakala
f.1rlar... Lakin Hazim provalar
dan ekaeriya nefesiz, son derece 
yorgun bir halde ~1kar . . . Soz soy
lemege mecali yoktur. Gunefe 
l~arfl sessiz sessiz oturdugu da 
~ok goriiliir. 

Arkada doktor Emin Belig ga
zeteyi a~mlf, iki gece evvel oyna
d1ldari bir piyesin tenkidini oku
yor. Ara 11ra giiliimsiiyor. 

Daha arkada konufan iki artist: 
- Yahu.. Iliiyiik Behzadm bu 

miithif pul merak1 ne olacak? 
G~enlerde pek k1ymetli bir pul 
bulmuf .... 

- Y almz pul meraki olsa gene 
iyi ... Lakin fimdi iistada yeni bir 
merak ar1z olmuf .. , Kumat doku
mak merak1.. Evine b_ir tezgah' 
kurmuf ... Hazim i~in bir paltoluk 
kumaf dokuyormuf ... 

ltte «pat pat pal» bir motor 
aeai... Bu bayan Bediamn koca11 
bay Ferdidir. Motoaikletle konser
vatavardakl deraine gidiyor. Fa
k&t tiyatrODUD oniinden g~erken 
t.ir kere korna ~ahn1r, ve uzaktan 

Galip siyah kadife ceketile bah~ede 

Vasfi ile Hazim prova saatini bah~ede beklerken birbirlerile ~akala~1yorlar 

ogluna yiin onnekte olan bayan 
Bediaya foyle bir aelam c;ak1hr ... 

Akfam prova bitince bay Ferdi 
gene motosikletle gelecek ve ka
r1s1m makinenin sepetine yerlet· 
tirecektir. Eger hava ~ok giizel 
ve riizgars1zsa eve gitmeden evvel 
foyl bir Maalaga kadar da uzam
labilir . .. 

Hollivuddaki artiatlerin olduiu 
gibi bizim de artiatlerimizin haz1 
meraklari vard1r. Mesela Behzad 
pul ve kumaf dokumak merakhs1-
d1r. Vasfi R1za giivercin healer ve 
otomobil merakhs1d1r. Hazim ara
baya merakhd1r, arabaa1 da var
d1r. Bedia F erdi kocas1 gibi mo
tosiklet tiryakisidir. Hatta Bedia 
ile kocas1 ilk def a olarak biz de 
motosikletle bir Avrupa tumesi 
yapm1tlard1r. Ertugrul Muh1in 
yaprak aigarasm1n en iyi cinsleri
ne merakhd1r. Galib, artiatlerin 
kulland1klari biiyiik boyun hagla
rma ve gayet orijinal kadif e ye
leklere merakhd1r. Bu boyun hag
lar1, ve kadif e yelekleri fevkala
de bir ev kachn1 olan Galibin zev
cesi kendi elile diier ... 

Goriiyoraunuz ya .• Hepsinin hi
rer merak1 ve husuaiyetleri var

~eye, 1iinefC, biraz hava almaga 
~ikm1tlard1r. 

Kimisi mayosunun iizerine ince 
pardosiisiinii foyle bir g~iriver
mittir. 

Bu 11rada on dakikahk ho~ vak
tini bile evinde g~innek istiyen 
ve diinyan1n en miikemmel koca
larmdan biri olan l Galih: 

- Ben timdi geliyorum .• diye-
rek kartidaki apartiman1na gider. 

Nihayet uzun hir zil aesi .• 
Vaafi Hazim, Hazim Vasfi: 
- Haydi.. . Prova bathyor •• 

derler .. 
Bedia yiiniinii b1rak1r, Galib ev

Clen doner, baletler kotarak i~eri 
girerler, bah~e botahr ve parw 
makhk oniinde toplananlar da da
g1hr.. ltte artistlerimiz bot- za• 
manlarmda boyle dinlenirler. 

H.F. 

Kimsesiz k1z ~ocuklar i~in yard 
Galatada kimsesiz c;ocuklar J9Jn 

tic; acne evvel ac;1lan yurda yahuz erkek 
c;ocuklar ahmyordu. Kiz c;ocuklar ic;in 

de bir yurd ac;1lmasma ihtiya~ goriil

mii~tiir. Bu yurd ic;in ayri bir proje 
haz1rlanmaktadu. 

Projenin kabulii ve tahsiaat aynlma4 

ei anca.k gelece.k. acne biitc;eaile kabil 

olacakhr. 

d1r ... Ve artistlerin biitiin husu- · ================== 
siyetlerini de ogrenmek i~in bu te
neffiia saatlerinde tiyatronun bah
~esine gitmek laz1md1r .. 

Mesela Bedia yamndaki arka
aa, Iarma: 

- Ge~en seneki motosiklet •~ 
yabatinin tad1 damag1m1zda k al
cli.. Gene motosikletle bir seyahat 
Claha yapmak niyetindeyiz ... der .• 
Methur artistler kendi aralarm
da ._akala~a, giiliife, muhabbet 
ededursunlar. lfte ellerindeki ma
yo ~antalarile balet k1zlar1 da 
geldi... Onlarm da oteki salonda 
provalar1 vard1r. Baletler de ken
di batlarma hirer alemdir... Te
neffiia zamanlarmda onlar da a
yaklarmda li1tik ayakkab1lar bah-

15 Tip 
as1 karikatiirlerinden 

No. 6 

Diktator 

PAZARTESI • KONU$MA A"Rl: 

Tiirk eliti nas1l yeti~meli? 

D emokra t h ir cemiyetin b el k emigi, 
o cemiyctin i leri okur yazanlarmdan 
k atmc; olan clitidir. Elit, her medtni 

m emlekette use, jimnaz, aten gibi nyn 

ayn isimler alan o rta ogretim miiessese

lerinde yeti~tirilir. Bu miiesseselerde ve· 
rilcn terbiye ve bilgiye toplu kiiltiir: 

Culture generale denir. 
Toplu kiihiir nedir; bunu ac;1lam11k 

ic;fo en ktsa &"oldan gidelim: 

I Ier insanm, geriye, la cinsinin rn~n

felerine kadar uzamp gidcn bir h11ynt1 
'\'ard1r, buna nesil hayall diyebiliriz. 
Bir de kcndi ultistu j]e ba~hynn, dogum

dan oliime kadar siiren bir ya~ay1~1 var
d1r, bunu da ferd hayah diye isimlen
dircbiliriz. Bir kay1s1 c;ekirdeginde, na· 

s1l biitiin bh kay1s1 dnsi kuvet hal1nde 
mcvcut ise, bir t ek insanda da biitiin hir 
insanl1k oylece va rlagtm gizlemcmil!tir. 

l ~te toplu k iiltiir denilen ~ey, bir f t>rd

d e biitiin b ir fosanl1k tecriibelerini yeni

d en ve k1sa miiddetli hayatmda tf'k1ar 
ya~atmak ; ona, d iiniin ~uurunu '\Percrck 
bugi.in kendini, milletini ve insanlig1m 

a nlam a imkanlanm buldurmaktir. in
sa nl1gm gec;mi~ za manlan nt ogret t>n ta
rih ; iistiinde ya~ad1g1m1z d iinya ve !lnun· 
la alakah varl1klar hakkmda bizi .-ydm· 

lat a n cog rafya; miicerred di.i\liinii~e ah~

tiran matema tik ; goriip tamd1g1m1z mc..d
di v arlikla r iizcrinde hakimiyetimizi ku
ran ve onlann kanunlarm1 bize tamtan 
fiz.ik, ,imi v e tab iat ilim leri gibi miisbet 
bilgiler; hayi\ t ve kainat kar~1smc;...ki 

duygularmuz1 ya~atan gi.izcl sanatlar ve 

nihayet h ep sine toptan b ir bak1~la ma· 
na vermege ac;l1~an filozofi, toplu kiil

tiiriin ba~hca unsurlan m bize verir. 
Modern hayat, medeniyet ve bi.gi 

yolunda o kadar ba'} d ondi.i riicii bit c;a· 

buklukla yiiriiyor k i bugiin elit rdreuk 

yetit tirilmesi ic;in bir vas1ta telakki "di· 
lea toplu kiiltiir, ba~ka b ir soyleyj,Je 

orta og ret.im, bclki yak1n bir gelecekte 
tibk1 ilk ogrctim gibi umumi vc mcc· 
buri olacaktir. M esela lsvi<;re bu il1ti· 

yac1 fimdid en d uymuftur. Bir W.etr 
clobeli, h a tta bir asans0r memuru, bir 

t elefoncu olmak i~n bugi.inkii ilk C:gre· 
timin bHgi ve m eUk e iyetcr aay1lm1yor. 

Bu ii;;lere girecek a d amlar; d iinyada olup 
biten ii;ileri, kamb iyo v e posta miin .. se· 
b etlerini, en c;etrefil m akilerin, h ie; d e
g1lae nas1l i~ledigini b ilm clidirlcr. I fatta 
bir k mm iilkelerdc, ilk og retimin arka

emdan h em en m eslek h aya tma giri,in, 

o memleket genc;ligini tch1ikieli yapt1g1· 

m, i!f bulumunun sert c;arkla n dC .... ~una 

vaktinden once atilmak ncticesindc l ir 
tak1m ~i.iksek fiki rlcri yabanc1 bir tarz· 
da anhyarak cemiyete a si unsurlar y e
ti,tirdigini ileri siircnler v ard tr. 

l lclc askerligin v e m odem o rd t.& .• rm 
git gide makineletmesi, onlan k u!lana

cak nefe rlerin basit bir ilk tah sille bu 

iflcri yapam1yacaklanni gosteriyor. A <>· 
kcr olmadan once alacaklan bilgilerin 
fimdikiinden daha ileri ve daha etn..fh 
olmas1 zarureti, asnn miihim terbiye me· 
eelelerinden biri olmu,tur. 

Goriiliiyorki toplu k iiltiir, medeni-

yet ilerledikc;e genc;l.ik ic;in, bugiiniin ilk 
ogretimi yerini tutacak bir onem almak

ta ve o tcrbiye ile yugrulmayanlarm d1· 
~rdan basit goriilen itleri bile yapam1· 
yacaklan bir fikir· halinde ortaya at1l

m1f bulunmaktad1r. 

Onlar boylecc fik.ir yuriitc dursunlar, 

biz bu mcselede ne haldeyiz, onu di.ifii· 

neLim. Daha diin <lenecek. bdar yakm 
bir tarihte, 1924 yihn<ladtr k.i ancak tcd· 
riaatm tevhidi davaam1 halletmif bulu-

dlimde eksik adamlann toplanJ11ll51
' 

tamam adaml•r» 

« V e1·em ez. Bin yanm adam, bir tall' 
adam degildir.» 

nuyoruz. Bu yoldaki orta ~aglik izl.;ri c!e 
ancak Cumuriyet devrindc kald1r1ltr11~ 
bulunuyor. O ndan once, mcmleketin 

ilim, politika, ekonomi sahalarmda 11iil· 
letc ba~ olacak adamlnn, ayn ruhta ku· 
rulmu~ miiesseselerde yetiljtirilirdi. Bir 
aynlagan timsali, mektcp ve m'!drc•e 

idi. Yiiksek tahsil gayct dar, ona hazW 
lay1c1 okullar ~ok az ve c1lizd1. Medrest• 

ilim namma orta ~ag hirafelerini ogre· 
tirdi. Mcktepler arasmda da toplu kiJI• 
ti.i: veri~ bak1mmdan birlik yoktu. )'a· 

banc1 millctlerin memlcketim":t.d.: ,e 
memleketlerindc orta ogretim kurulll' 
Ian, biz1m Jdadiler, sonra sultan.ler ,e 
daha sonraki liseler, ayn bir tip olall 

b . e 
Galntasaray, hep ba~ka ba~ka ter 1' 
esaslarile Tiirk genc;ligini ycti!jt:rirdi. , 

Bu aynl1k mcselelerinin bugiiu heP91 

halledilmemi~ bile olsa ~ogu ortad 1111 

kalkm1~t1r. F akat onn mukabil, bu toll 
mcdeni di.inyada kendini hissettiren bir 
biiyuk mesele kar1pm1za dikilmi~ bu· 
lunuyor. Bir c;ok memleketlerde ort• 
ogretime girmek isteyenlr, bu miiessese· 

lerin alam1yacag1 kadar c;oktur ; en zeo· 
gin devletlerin bile mali kudretlenoi. 

mancvi imkanla n m B¥cak kadar ta~loll 
b ir ihtiya~, orta ogretim kurumJanOI~ 
kap1s1n1 zorhyacak bir izdiham halioJ 

alm1~ttr. 

Bizde de ayni ha!, ayni ihti.rac; b11t 

gostcrmi~tir. H albuki biz, a ncak son ofl 

iki y1l ic;erisinde lise ogrctimini csnsb 
surette korumak ic;iin ugra~marn i1nknll 
bulmu~ ve onun keyfiyetini istenil.:n .;e 

laz1m gelen ~ekilde yukseltmk ic;in c;a• 

h1jmaya koyulmu!f iken bir de boyle «;"~· 
luk vc j£diham kars1smda bulunmaJ1l1t ' 

devletin bu yolda gUc;liiklerini biisbiitiill 

arttmrn~ oluyor. $u varki keyfiyct rrie• 

selesi hallcdilmedik9e k emmiyetin el eJ11' 
miycti olmad1g1 bir p rensip olcHak or· 
tava konmustur. isabetli goriislcrile bit ./ . . il 
c;ok karanliklan aydmlatan f smet lnon ' 
bu hakikatin matematik ifad esini ..,;er· 

mi~tir: 

«llimde eksik adamlann toplan~sa, 
tamam adamlar veremez, Bin yarun .,, 

bin cahil, bir yanmdan daha f aydah ola• 

maz; fakat daha zararh olur. Bin yanf11 
adam, bir tam adam degildir.» . 

Bu dii.sturun da nnlattag1 h akik .. t, .)'~~ 
her vesile ile k endini gostercn toplu };u 

ti.ir meselesi, T iirkiyenin haya t mesele• 

lerinden biridir. H er vesile i le diyorur1'
1 

Mcsela bas.it bir edebiyat meselesi, nie11'' 

leketin ileri du~i.inenlerinin dilinde b :r all' 
la~ma noktas1 bulamad1 arap sac;ma do' 
niiyor. I lie; biri, obiirile anla~cak miir 

terek bir noktn bulam1yor. G oru;; tari' 

lanndaki aynltklar pek tabji oJ.n,.kl• 

bcraber, gordi.igiimiiz ba~kahkla1 s0' 
rii~lcrdc degil, esaslarda, anit ~izgilercl• 
ve prensiplerd edir. 

Unutm1yalim ki bu meseleler he: i•: 
m nn, bir cdebiyat ve bir soz rncscle~ 
olma:i:. D ogrudan dogruya m.illctin ha• 
yatma dokunacak davalarda ortnf.t ~·· 
kabilir. 0 zaman, toplu kiiltiir b irliginitl 

k uvvetsizliginden d ogan bu mdi ,.e 
·· ··I · b" bi11 

esasstz gorui;i enn zarannt 1r an 
diisiinmek, insana korkudan bask.i ri' 

ve;ebilir? Onun ic;indir ki yannt~ Tiir~ 
eliti, biitiin insanhgan oz t ccriibelcri cJe• 
mck toplu kiiltiirii, kendi milletinfo fla' 
yah ve ihtiyac1 bak1m1ndan kuvvetli bi~ 
surette alm1yacak olursa, pusula kuilall' 

masm1 iyi ogrcnmemis kaptanla rm eli11' 

memleket gemisi tesli~ edilmi~ demtktift 

Hasan Ali Yii~ 

Girosunda Sevrden Lozana piyesini temsil eden halkevi temsil kolu ~enclerl 



lQ 1Ylart l:l'JO 

M. Hitler Rayih~tagda Lokarno muahedesinin hiikmii kalmad1g1m ve Renin i~galine karar 
verildigini bildiren nutkunu soylerken 

Alman piyade askcrleri Saarlandeye giriyorlar 

Alman askcrleri Kolonya sokaklarmda dola~ayorlar 

Kolonyada gen~ bir Alman klZI 
penceresioden gen~ askerlerle 

konUfUyor Atman siivari askerleri Koblense giriyor 

Alman c;ocuklan motosikletli bir askerle konu~uyorlar 
Fransaz piyade askerleri istihkamlan i~gal etmek iizere Me~ ~ebrir.den hareket ediyorlar 



Bir senede Avrupada 
dort milyon yeni abone 

kaydedilmi~tir 

Bir ~ok milletlerin ittirikile 
diinya radyo birliii her .enc bir 
veya iki defa toplan1r:. 1935 a. 
ne1ide birlik Vartovada toplan
mif h. 

Bu aeneki topluluk 29 milletin 
i.zalarmdan miirekkeb bir heye
tin huzurile g~en aytn 22 sinde 
Pariste toplanarak 4 giinliik bir 
faaliyette l>ulunmUflur. 

Diinya rad yo birliii A vrupa ve 
Amerikadaki son telaiz vaziyet
lerile abonelerin mikdan iizrin· 
de incelemeler yapmitbr. Re.mi 
i1tatiatiklere nazaran yer yiiziin· 
de radyo dinlcyicilerinin biiyiik 
bir 1iiratle artmakta olduiu I~ 

riilmiittiir. 
1935 y1hnda Avrupada 

27 ,560,00 ne balii olmuttur. 
ikcn bugiin dinleyici mikdan 
24,560,000 ne balig olmuttur. 

~u halde bir sene zarfmda Av· 
rupada radyo aboneJeri dort mil· 
yon fazlalatmtfhr. 

Bir evde vaaati olarak dort 
kitinin radyo dinledigi kabul ecli
lecek oluna .aon bir sene ~inde 
AVTUpada on alb milyon yeni 
radyo dinleynin ilive edildiiini 
kabul etmek liz1md1r. 

Diinya radyo birliiinin batkan
hima bu def a Be~ika radyolar1· 
nm teknik miidiirii Raymond 1e
~ilmi,tir. 

Miizakerelere ittirik cdenler 
arasmda Amerikanm en biiyiik 
radyo teaekkiilii olan «National . 
Broadca'Sting Company» in mii· 
hendislerile «Radio Corporation 
of Africa» sosyetesinin batmii· 
hendisi Jollifec bulunmaktad1r. 

Ayni zamanda g ne Pariste 27 
tubat tarih'nde i inci bir beynel
milcl topl nb daba yap1lm1fbr. 

Bu i~fmaa 16 s1 Amerikan 
radyi so yet lerine mensub ol'
m k iizere 43 milletin delegeleri 
ittirak etmi tir. Cin, Siam, M1s1r 
ve Hindlilerin de girdikleri bu 
tCtplantida k1sa dalgah radyola· 
nn vaziyeti gorii~iilmiiftiir. Dokuz 
giin lliiiren i~timam s<>nunda ne
ye karar vcrildigi heniiz bildiril
mit degildir. 

Ancak fUrasml ogrendik kl 
radyo tekniginde giiniin en biiyiik 
roliinii olmiyan bu luaa dalga 
konferansma biz iftirik elmit bu
lunmuyoruz. ANT EN 

Kzsa dalgalarin 
,ali~ma saatleri 
K.. dalpla radyo makineleri olJ.a. 

lar giiniin gayri musait aaatlerinde ea 
uzak ndyo iatuyonlann1 dinleyebi· 
lirler. Bunlardan en mubimlerinin haa· 
gi aaatlcn:le ~al'!bklann1 afllitya 7 .. 

zayoruz: 
49,83 m. Berlin DJC; aaat 19 - 23,30 

ve 24,05 - 5,30. 
49.67 m. Boston W I X AL Pazar• 

Ian 23 - 2: Sah ve Per,cmbe 2 - 4. 
49,59 rn. Daventri GSA I - 3. 
49,42 m. 'viyana OER 2 saat 16 dan 

sonra Viyana postasmm programml 
na eder. 

49,2 Bound B ook \V 3 X AL Pa

21 

Cumartesi I den 

m. Pit bur \V 8 X K 4 - 8 
m . Tok)'o JVP Salt, Cuma 

HBP Cu· 

ELL'IS PARKERiN HATIRALARI 
Amerikan1n en kuvvetli 

adam1n1 nas1I d0Qram1~1ar 

J\tcodan maratandiz trenine 
athyan ,.h11n da paltoauz l'oriil
diijiine aore her iki tahstn bir 
adam olma11 muhtemeldi. Mutf ak 
ta bulduium h1r1izlardan birine 
aid olan f&pka ilkbahara mahsus 
olduguna gore boyle bir havada 
boyle f&pkamn giyilmesinde dahi 
bir gayri tabiilik olduiunu diiliin· 
diim. Nihayet fU ncticeyi .buldum. 

Ayalcta duran National Broadcastings miidiirii Hom, oturanlar soldan sata 
do~: Bel~ika radyolan miidiirii Raymond, N. B. C radyolanrun idare meclisf 

izasmdan doktor Jordan, R. C. A ba1 miihcndis jolliffcc 

H1r11.zlar giinetli bir havaya 
mahsua elbise ile yola ~ikmitlar 
ve 1onradan tipili bir haYaya tu
tulmu,Iard1r. Cinayet 2amanmda 
Nev Yor.kta ha va gii.nefli ol
duiu giin daha cenupta Niyujer
~y ve Filadilfyada kar f 1rt1nas1 
olmas1 h1r11zlarin dogrudan dog
ruya Nev Yorktan geldiklerine de
lalet etmektedir. Teknik ko~e 

istasgon tesbit 
makanizmasi 

Son sistem radyo makinelerinde din
lenmek jstcnen istaayonlann kolayl1k
la bulunabilmcsi ic;in gayet pratik usul
ler tatbik edilmi~tir. Blr istasyon din
fcnirken ik.inci bir postaya bulmak ~n 
ayar akrebi yerinden kmuldatihnca ia
tasyon olmiyan yerlerden &Jereb yii
riitiildiiiU zaman kulag1 tahrit edecek 
giiriiltiilerle botlultlardan gelen baval 

parazitler kulai1 rahat.iz eder. 

Umbast ve hassasiyeti fazla olan 

rnakinelerde istuyon aralanndaki bu 

giiriiltuler tahammiil edilerniyecek de

Tecede ~oktur. Bu bi~m makinelerde 

<linlenen istasyon ~ok iyi ayar edilme
digi takdirde parazite benzcr gii1ultii• 

ler cksik olmaz. 

Daha has as bir surette ayar edile· 
bilmesi i~in makinelerin ayar iskalalan 
iizerine bir makanizma konulmuftur. 

Bu i~ i~in kullantlan rnakanizma ba
Zl mak'nelerde bebegi oyn yan bir 

oz, baz I nnda az hb ~ow 1 n brr 
1 k hnl nde veya derece iizcrindc ha
Tck t eden bir .ibre olarak ayar akala-
1 nnm ii t veya yan klSlml nnda bu

lunm k d1r. 

Her h ngi bir istasyon aranirk~n ses 

di.i me ain n1r1lmasma ihtiyac; yoktur. 

Bu ayar rnakanizmas1 istasyonun en 

iyl bir vaziyctte nyar edildigini ken· 

dill w "ndcn gosterir. Binaenaleyh istaa

~on olm1yan yerlerden ayar akrebi y\i· 

riiti.ildi.igiinde parazit dinletilmemi, olur. 
olur. 

lstikbalde butiln radyo makinlerine 

bu tertibatm konacag1 zannolunuyor. 

Berlin - Laypzig 
radyosunda 
konu~ma 

Siz diyeceksiniz ki palto teda· 
riki her kesenin harci deiildir. Bi
naenaleyh cebleri delik olan h1r
s1zlaran paltosu.z bulunmalarmda 

Giin g~tik~e fennin mucizele- f&ftlacak birJCy yoktur. F akat 
rini andiran yeni eaer ve ketif- bunlardan biri nasal olup ta Iuka 
lerile kart1lat1yoruz. Her ge~en olan ilkbahar tapku1n1 boyle bir 
,Unii teknik ileminde bir yeni· mevsimde giymiftir? Riveri1ide de 
lik takib etmektedir. oyle kit ortasmda liiks f&pka gi-

Motorsiiz ~an tayyarelerden, yecek 1erseriler yoktur. 
aya giden yolculardan bahaede- Bu diitliinceler tahkikatam i~in 
eek deiiliz. Anlatacagtmiz ha· yeni bir hath istikamet a~ti. Acele 
dise inaan akhna hayret verecek Riverside demiryolu i1ti1yonuna 
kadar miihim ve yenidir. kottum ve cinayet gece1i NevYork-

1 Mart 936 taTihinden itiba- tan gelcn trenlerden yabanc1 .ai· 
ren Almanyamn Berlin ile Layp- malarm indiiini goriip gormedi-
zil' tehirleri arasmda yeni bir te- iini sordum, 
lefon hath a~ilmtfltr,, Bundan ta- - Hangi tren? 
oii ne olabiliri, diyeceksiniz, Biz- Diye sordu ve elime bir tren 
de de Ankara ile Istanbul ve tarifesi tutu~turdu. Bu tarifeden 
baz1 diger fe'hirlerimiz arasmda cinayet zamamnda, ogleden sonra 
telefon tesisah vardir. Fakat Ber- ve ak~amleyin Nev Yorktan Ri-
Iin • Laypzig arasmda a~ilan te- verside U\: tren ugrad1gm1 anla-
lefon hath, biitiin diinyadaki te- dim. 12 ve 4 treni cok erkendi 
lefon hatlarmdan bamba,kadir. Eger 9 treni ile gelmit olsalar U\: 

Yukariya koyduvumuz r im- saat paltosuz tipide beklemi~ ol-
deki b'nn yeni a~ilan istasyonun malnr1 laz1md1. Olsa olsa on biri 
Berlindeki ki.,midir. Binanm iis- kirk ge~e treni ile gelmif olmah· 
tiinde, ve sag tarafmda bir oto- d1rlar dedim. 
matik telefon reseptoriinii elinde Biitiin etvar1 nazar1 dikkati ca· 
tutan bir adam goriiyorsunuz. Bu lip hususiyeti haiz e~hasm inip in 
adam Laypzig'deki bir arkadati· mediklerini sordum. 
le konu~makta ve kar~ismda bu- - Hay1r, dedi. Lakin size cli,n-
lunan perdenin iizerindelaypzig- den geldigi kadar yarchm etmek 
deki arkadatmi gormektedir, Di- isterim. 
ger taraf da arkada~mi ayni va- - Rica ederim, yard1m ediniz, 
ziyette gonnektedir. dedim, on biri kirk g~c treni ile 

Resim kompozisyonumuzdaki yabanc1 adamlann gelip gelme-
~iincii reaim Liypzigde bulu- diklerini ve gelmi,ler i1e ka~ kiti 
nan adamtn Berlindeki arkada- olduklar1n1 ogrenmek istiyordum. 
tile goriitiirken ~ehresindeki en Bunlar1 ogrenmek i~in bir ip ucu 
ufak mimiklerini gostermekte- ve vas1ta biliyor musunuz? 
dir. Bu, Berlin telefon odasmda- latasyon miidurii ccvaben dedi 

ki ekran (perde) ii%erine akae- ki: 
den ~ehrenin fotografadir. - FiladilfycRlaki demiryollan 

Goriiliiyor ki Almanlar radyo • muhasebe bii~·osuna neye miira-
Televizyon ileminde miithit bir caat etmiyar.sunuz? Burada tren-
inkili.b yapmitlardtr. Bundan eY· den inenlerden toplad1g1m1z bi-
vel de radyo • televizyon po.ta- Ietleri or&ya gonderiyoruz. Hanri 
Ian vard1. Bu poatalar ayn, ay- trenle Riveraide ka~ kiti seldiiini 
n makinelerle ~ahtiyor ve din- oradan miikemmel 1urette oirene-
lenilen bir orke1tran1n veya gO.- hilirsiniz. 
terilen bir piyeain arti1tleri de Bu cevah1 ald1ktan 1onra hi~ 
goriiliiyordu. vakit gaybetmeksizin Filadilfyaya 

Fakat otomatik bir telefon ma· gittim ve demiryollan muha1cbe
kineainin numaralarm1 oynatta- cisini gordiim. Tesadiif ettigim en 
i1n1z takdirde istediginiz adam1 zeki adamlardan biri idi. Ziyare-
ka111n1zda gormek ilk def a vaki timin maksadim anlatbg1m za-
oluyor. ~unu da okuyucular1m1za man pek miiteheyyic oldu vc cina· 
5oyliyclim ki yiizlerce kilometre yet gecesine aid trenlerin bilet tor· 
uzaktaki arkada9m1 gormck ve balanm istetti. 
onunla goriitmek. Ankarada her Bu sirada bana dedi ki: 
hangi birile goriifmekten ~ok - Taliiniz varm1f, Biz biletleri 
pahah degil, U\: bu~uk mark, yani bir ay muhafaza ederiz. Bir iki 
bizim param1zla 140 kurut ka- giin daha gllmemit olsamzd1 ara-

,_..._d=a=r:....:d=-=1:.::.r•:..__ __________ _1.....=d:.:cig~1::n::1z=--:b:..:i:..:le:..:t:..:le:..:r.:.i bu lam 1yacaktm1z. 
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Biletler kii~iik kii~iik torbalara 

konulmut ve torbalarm iizerine 
hangi trene aid bulunduiu itaret 

cdilmittir. On hiri knic g~e treni· 
ne aid torbay1 bulduk. Burada 
River1ide i~in yedi bilet vard•· 
lkisi Bordentovcrden verilmitti. 
Kalan bcti de Niyujeraey1itiden 
verilmit ti. 

Bet biletten biri iizerinde River
uzerinde Niyojerseysiti matbu oluP 
Riverside el ile yaz1lm1fh. 

- Bu f arklar nedcn net.et edi• 
yor? 

Diye aordum. 
Muhasebcci fU suretle izahat 

verdi: 
- Ozcri matbu olm1yan bilet· 

lere biz (Yabanc1 biletler) deriz. 
Bunlar muntazam istasyonu olrni· 
yan noktadan vcrilir. Her balde 
bu biletler Nev Yorktan verllrnis 
olmahd1r. Bakmiz dort bilet Ne\I' 
York f ehrinin feribot araba va• 
puru iskelesinden verilmittir. Fa· 
kat ancak Niyujerseysitiden rnu
teberdir. 

Binaenaleyh bu dort biletin 1a· 
hiplcrinin Nev Y orktan geldikle
rine hiikiim edebiliriz. 

Sordum: 

- Bu biletleri kullananlar hak· 
kmda malU.mat edinmek kabil lllj. 
dir? 

Muhasebeci biletleri evirip ~e
virip muayene ettikten sora de
di ki: 

- Bunlarm hepsi ayrti zamanda 
z1mbalanm1fhr. Bunu isbat i~in 
ibana izahat verdikten sonra ya· 
z1hanesinden biiyiik bir kay1d def· 
teri ~ikararak tetkik etti. Sonra 
bana donerek dedi ki: 

- Z1mbalar on biri Jnk ge~e 
trenini Niyujerseeysitiden Fren· 
tona getiren kondiiktor D nniso
nundur. Bu adam hatbm1zm en 
m "k mmel kondiiktordiir. Ken· 
disinden istediginiz malumab ala
bilirsiniz. Frentondan sonra trcn
de Oveu vazifeyi almu;\:ir. Bu da 
fena bir adam degildir. 0 da ha
tirlo.r. Bu gece saat be~te her iki
sini de yazihanemde sizin ile gO
ri.itmek iizere ahkoyacagun. 

Gece saat be~te tekrar muhasc
becinin yanma geldigim zaman 
kondiiktorleri orada buldum. De
nnison iri boylu ve teeni ile ha· 
reket eden bir memurdu. Fakat 
:zeki olduiu gozlerinden anla,1h
yordu. 

Dort bileti kendi1ine uzattik ve 
bunlar1 kullanan yolcular hakkin
da hahrmda ncler kald1gm1 sor• 
duk. Ka,lanm ~atarak tetkike baf' 
lad1. 

Kendi1ine yard1m i~in dedim lei• 
- Belki hatirlan1n1z, o 1ece 

Niyujerseyde haYa tipili ve timal· 
de giinefli idi. 

Kondiiktor ~ok diiJiinmeden de
di ki: 

- Evet evet, vallahi iyi hat1r
lad1m. Biletler dort gen~ adam1n 
elinde idi. Dordii de yepyeni pa•· 
kalya elbisesi giymi,lerdi. Palto
lar1 yoktu. Trende ba,ka yolcu ol
madigmdan ve yapacak batka bir 
it bulunmadigmdan bunlarm ya· 
nma sokuldum ve biraz 18.f atmak 

istedim. Refakatimden memnun gO
riinmediler. Hi~ biri benimle uzull 
boylu lrnnu~mad1. 

(Arkas1 var) 



Amerikada on 1r u~u 
milyon .i§siz nas1l ya§1yor? 

Amerikan servet ve refah1n1n timsali 
Ian yUksek binalar1n yan1nda hesab
s1z sefalet yuvalar1 peyda olmu!?tur 

Duvar fllnlar1run yap1§tlrdd1~ tahtaJar iizerinde geceJiyenler 

Cihan ikti.adt buhran1 Ameri· mittir. Amerikanin servet ve re-
bdan batlamittL Nihayet bulmut fah1n timsali olan ve milyonlari 
i~in sene evvela Amerikada ikti· toplayan aparbmanlarm yanmda 
-.di veziyetin diizelmeai bekleni- hesabs1z 1ef a let yuvalar1 peyda 
tor. Amerika cumur reisi M. Roo.z:· e>lmu,tur. 
~eltin milyarlar .arfederek ikti1a· Nev Y orkta aokaklarda ya tan, 

~oplri karit hrarak yiyecek bulmaga 
1 
~ahtan yiiz binlerce insan vard1r. 

~I Taziyeti dii.zeltmek ve kallnn· 
tnayi temin etmek i~in yapbg1 mu• 
&zzam •avata biitiin diinyamn all· 
kadar olma11nm aebebi budur. 

Amerikada vaziyetin ne kadar 
ai1r oldugunu anlamak i~in blla 
bu:rada on bir bu~uk milyon ifliz 
'amele ·~ olduiunu aoylemek kifi-
'..J• 'ltr. 

Bu on bir bu~uk milyon inaamn 
~oiu aile reiaidir. Binaenaleyh bu 

~~ adamlar1n para kazanamama1i 
)iiziinden bunlann ellerine bakan 

diger bir ~ok milyonlar dahi a~lik 
Ye 1efalet i~inde aiiriiniiyor. 

Yakm zamana kadar diinyamn 
en zengin ve mesud diyar1 aay1laa, 

Amerika da bugiin diinyadaki se

f aletlerin en dehtetlisi hiikmiinil 
aiiriiyor. Coklere ser~eken ve bat-

lar1 ile bulutlar1 yarari o muhte
tem ve liiks aparhmanlarm yanm
da ve dibindeki pencereleri camsiz 

Ye kap1lar1 a~ik hanlarda ve inler
de yiiz binlerce erkek ve kadin 
l'e ~ocuk sefaletin son drekesinde 
Lulunuyor. 

Vaktile Amerikamn aervet me
aelesi ve istihsal kuvveti ve zirat 

mamulah tiikenmcz 1ay1hrd1. mun~ 
tazam aurette ve ol~iilii iJ!etirken 
Lakikaten bu aervet ve istihsal A· 

nierikadan bafka biitiin diinyayi 
a~indirmege yard1m ediyordu. 

F akat umumi harb biitiin diinya• 
n1n giditini bozdugu gibi Ameri
ltanm iktisadi aistemini de zivana .. 
110dan ~ikard1. 

Amerikada muvazeneyi bozan 
umumi harbde Amcrika f abrika
larmm ve tarlalarmm evveli. iti

lif ordularmm ve sonunda da ken. 
di ordularmm iatesini ve levaz1-
rn1m temin i~in haddinden f azla 
istihsal yapmlf olmas1d1r. 

Az zamanda ~ok para kazan
ll'laga imkan veren bu hal biitiin 

lrliistahsilleri ~1ldirtm1thr. Hububat 

Sokata atdan gazetelerde i~ 
ilanlarma bakanlar 

Bir i~siz ~opler arasmda yiyecek anyor 

petrol, komiir, kereste vesair iatih
aalit ol~iisiiz ve plan11z alabil

digine artmithr. Halbu ki bir aiin 
bunlara ahc1 bulunamamtfhr. 

Bu and a Amerika ref ah tan yok
sulluga ve sefalete diiter, netice
ainde fabrikalar, ticaret miiesse-

aeleri, demiryollan, vapur kumpan

yalan, bankalar ve biitiin iktisadi 
daireler ameleye ve miistahdimine 

genit mikyasta yol vermi,Ierdir. 

Bu aefalet, Londradan sonra diin-

yanm en biiyiik tehri olan Nev 
Y orkta en ziyade kendisini goster· 

1, idare haneleri oniinde binlerce 
insanm ~uralanarak it bekledikle
ri goriiliir. Kttm en tiddetli giinlc
rinde barakalarda yatan ibinlerce 
aile vard1r. 

Baz1 kimselr eski bir kamyon 

veya otomobil alarak bir arsaya 

gotiirmiit ve biinu ev gibi kullan

maga ba,Iam1tlard1r. lfsizlerin se

f ale ti ~ok miidhittir. 

M. Roozvelt bu aef aletin oniine 
ge~mek i~in memleketin iktisadi
yattm tenaik etmek istiyor. En bii· 
yiik maksad1 iktisadi tetkilatta 
birlik bir plan vucuda getirmektir. 
$ukadar var ki bir tarnftan mem· 
leketin iktisadiyatm1 saglam esas
lar iizerinde diizeltmege ~aht1rken 
diger taraf tan bir ~ok unsurlar ve 
e.miller lrurmakta oldugu ibinayi 
tmelinden y1k1yor1ar . 

Zirai istihsali tahdid ederek 

fiatleri diizeltmek ve tanzim etmek 
fizere yaphg1 plam iii mahkeme 

bozdu. Senayii tanzim i~in kurdu
iu milli kalkmma ida.resini de gene 
bu mahkeme altiist etmittir. 

Bunlar kaf i degilmit gibi umu

mi harbe ittirak eden muhariblerQ 

bundan be~ sene sonra Odemek 

iizere verilen ve miktar1 milyarla

ra balig olan honolarm timdiden 

tediyesine kong're karar vererek 

reisi cumurun kalkmma plamna 

gayet biiyiik bir darbe indirmittir. 

Bu sene Amerikada mebusan 

ile cumur reisi yeniden intihab 

edilecektir. Bu intihaba kadar M. 

Roozveltin Amerikanlarm yeni ikti-

1adi binasm1 kurmak i~in esash 

bir if.CY yapacag1 beklenmiyor. <;un
kii biitiin Amerika on bir milyon 

itsiz ameleden ziyade parti ve in
tihab menf aatlerini diitiinmekte
dirler. 

Ferdi von Statzer' in iki vasf1: <;ah~ta 
temizlik ve vuzuh, ifadede kibarhk 

l1tanbul konservatuar1 albnc1 
komerini piyano muallimi F erdi 

von Statzere tah1is etmiftir. Bu 
ko111er Statzer'in memleketimize 
seleli apg1 yukan ilk resitah ••· 
.,..Iabilir. Her ne kadar timdiye 
bdar aanatkir1 muhtelif vesile
lerle dinlemit ve takdir etmit iaek 
de ,bir konserin program1m bath 
bapna doldurdugu vaki degildi. 
Bu itibarla bu konserin piyano 
meraklilar1 nazarmda biiyiik chem• 
miyeti vard1. 

Biitiin piyanistler programlar1-
m tanzim ederken muayyen ii~ 

don membadan eser a~erler. 
Onun i~indir bilumum piyano re
aitah programlan biribirine ben
zer. F akat bunlartn i~inde Stat
zer' in halka takdim ettigi eserleri 
~almaga cesaret bulanlar ancak 
faimleri her giin dilden dile ge
zen beynelmilel ,<>hretlerdir. ~im
diden aoyliyebilirim ki konser
vatuar1m1z1n Cemal Retitle be
raber yiikaek piyano simflanm al
mif olan F erdi beynelmilel bir 
,Ohrete aahip olmaga namzettir. 
Cartamba aktaml kendisini din
leyenlerde b1rakttg1 his budur. 
$uurlu ve muannit denilebilccek 
muntazam mesainin sanatkan ne
relere gotiirebilecegine Statzer 
canh bir misald1r. Talebesi ken
dinden omek alsm. 

Biri Bethofenden digeri Cho
pinden olmak iizere programda 
goriilen iki sonat piyanistik 2or- · 
liiklardan mada if adede isabeti 
bulabilmek i~in ruhi olgunluk isti

yen iki eserdir. Birincisine ~afak 
aonab ismi verilmittir. Bu taf ak ke. 
limesinin burada manas1 tamamile 

tasavvufidir. Asli bir kuvvetin in
kitaf 1m if a de edcr. Bestekar eae
rinde iki hareket gostermittir. Bu 

yukariya dogru ~i.ktf hareketleri 
durgun ve hikmetle dolu ag1r ha-

ne ile biribirine .baglamttbr. ltte 
bu eaeri Statzer tam manaaile ifa

de etmeye muvaffak oldu. lnter
prefation da bu dereceyi bulmak 

i~in sanatkarin aahrlar arasmdan 
okudugu belli idi. 

lkinci biiyiik eaere gelince, Cho
pinin mariz ve oliimii daima kar
f llIDda goren dehasmm, dunyada 
azab1 ifade eden taheseridir. Sa· 
nat baftan afag1 esrarengiz bir 
kuvvetin teairi altmda kalan bii
yiik adamin ~ektigi iztirab1 anlahr. 
Eaerin lnterpretationunda isabet 
olmad1g1 takdirde manas1zhk ve 
bayahga diif.111ek pek l:olay oldu
gu i~in piyano konserleri program• 
larmda goriinmesi artistin kiiltiir 
ve olgunluk seviyesini ol~mege 

medar olur.Statzer bunun felsefe
sini tam olarak ka vramit ve o su
retle s:ahfm•thr. 

Programda gori.ilen iis:iincii e
hemmiyetli eser Balak1redin Fan
taisie Orientale'1 idi. Bu bestckar 
milli rus okulunu lruran betlerden 
ve halk tiirkiilerini sanat musiki
sinde kullananlardan biridir. Ese· 
rinde de bu tiirkiiler ne kadar bii· 
yiik ve tiikenmez bir hazine oldu
gu ~oriiliir. 

'f.:f.¥-

Statzerin eserlcri anlayit vc ifa
de editini yukar1da anlatbm. ~im· 
di as1l piyanist taraflar1m tetkik 
edelim. Burada da kendisini tak· 
dir etmek ve allu~Jamak bo;·cum
dur. 

Evvela ~ah~ta temizlik ve viizuli 
en gii~ ge~itlerde bile her sesin la· 

ne tane ~1kmas1 sanatkarm temiz
lige ne kadar ehemmiyet verdigi
ni gostcrir. Buna piyanodan ald1-
g1 sonoriteyi de ilave etmek gerek
tir. Hem pianissimodan hem hat 
fortissimoya kadar biitiin nuance
larda muvaffakiyet elde etmi~tir. 

tfadede kibarhk ikinci hir vas
f 1d1r. Chopin gibi bir heste!rarm 
eserinde miibalagaya diifmek ne 
kadar kolayd1r. Statzer tam olcrii
yii muhafaza etmittir. Oslubun 
temizlik ve asaletini de ilave ede
cek olursak, piyanistimizin pek 
parlak bir istikbale malik oldugu· 
DU aoyJemek kehanet o}maz. 

Ekrem TektC11 

Ankara 12 Halkevin'Cle Erzurumun kurtulust~nllll 18 inci . 
yildoniimii miinaaebetile Erzurumlular bir gece tertip etmitler ve 
milli oyunlar oynanmithr. Resimde y1ldoniimiinii tesid (;den Erzu
rumlulardan bir grup goriiniiyor. 

Biiyiikada'n1n en temiz haval 1, en 
giizel manzaral1 yerinde sat1l1k ev 

Biiyiikadada Nizam cihetinde ~amlar is:inde en temiz havah ve 
en miikemmel manzarah bir yerde biiyiik bahcreli, genit tara~ah> 
i~i d1t1 boyah, mutamba dot-eli bir ev aatihkhr. 7 oda, banyo, 
akar aoiuk ve steak .~ tertibatt, bol suyu, bina d1t1nda aynca mut· 
f ak ve ~1 odas1, ii~ bin metreye yakm ~icrek ve yemit bah~eleri, 
bin kok kadar yetitmit bag1, bir ~ok yemit aga~lar1 vard1r. Fazla 
tafailat i~in (Aktam) gazetesi ilin memuru Nureddine miiracaat. 

lstanbulun 
yer sahlbl 

Telefon: 24240 

en gUzel sayflyeslnde lyl blr 
olmak lsteyenler lqln mUs
tesna blr f1rsat I 



1s an~ lr oca ar1s1n1 
balta ile ag1r yaralad1 

Ka~arken bir kuyuya dii1en koca kur
tanld1 fakat delilik alameti gosteriyor 

Selanikte, ~ok vahtiyane bir ci
nayet irtikab edilmif, k1skan~ bir 
koca, namusundan fiiphelendiii 
zevcesini balta ile oliim <lerecesin
de yaralamithr. Bu faciamn kah
ramam, Teohar T okath nammda 
gen~ bir tacirdir. Tokath, bundan 
on dort ay evvel Anna nanunda 
~ok giizel fnkat fakir bir k1zla 
evlenmi~tir. 

tlk aylar biiyiik bir saadet i~in· 
de ge~mi{.tir. Fakat aradan bir 
miiddet ge~tikten sonra Tokath, 
giize l ka nsm1 manas1z sebepler
le klskanmaga ikide bir dovmege 

velhas1l gene; zevcesine cehennem1 
bir hayat yatatmaga hatlamttbr. 

Gen!r kadmm kocasmm bu tid
detli sahnelerine ve dayaklartna 

itirazs1z ve tikayetsiz boyun egme
si Tokathnm fiiphelerini daha zi
yade kuvvetlendirmi~ kar1smm 
kendisi evde yokken bafka erkek
lerle aldatt1g1 zehab1q1 kati bir 
kanaa\ haline sokmuftur. Bu miid
det zarf,mda Anna gebe kalm1' ve 
sekizinci ayma basm1tt1. Bir ak
f&m gene T okath, evine ~ok ktz· 
gm olarak donmiif, dostlarman 
kendisine bir takam ~.iipheli teYler 
soylediklerinden bahsetmif, zev
cesini bermutad dovmiittiir. 

Zavalla kad1n, h1~!nra h1~kira 
kocasma sadakat teminabm tek
rarlamif, kendisinin aleyhinde 

bulunanlar var ise bunu k1skan~
l1kla yaphklaram, namus ve iffe
tini lekeliyecek en ufok bir hare
kette bile buhmmad1g1m, zaten 
gebelik vaziyetinin yerinden bile 
kumldamasma mani olduiunu 
tekrarlam If tar. 

Tokath, bu teminat iizerine ya· 
bf1r gibi olmut ve kar1 koca uyu
mak i~in yataklarma ~ekilmit-ler
dir. Halbuki Tokath, gebe karISi 
uyuduktan sonra ayaktannm ucu
na basarak yatagmdan kalkm1f, 
mutfaga giderek bir giin evvel bi
letmit oldugu ~ekici almit zevce
sinin yanma donmiif, kudurmut· 
~asma bir tiddetle zevcesinin ba
.f.ID& ve viicudiiniin muhtelif yer
lerine indirmege batlam1tbr. 

Katit koca yatagmda yatmakta 
olan zevcesinin yaralarmdan kan· 
Iar f1~k1rd1gm1 goriince dehtetli 

~ ~~ . J ~· 

Anna Hastanede hasta yatagmda 

bir korkuya kap1lm1f, katil balta· 
y1 elinden att1i1 gibi, evden ~ak· 
mif, var kuvvetile kopnaga bq
lamathr. Bu firar esnaamda aiz1 
a~ik bot kuyulardan birine diit· 
miittiir. 

Yarah kad1n1n feryadlannt du· 
yan komtular jandarmalara ha
ber vermitJerdir. Jandarmeler, 
kanlar i~inde yiizen kad1m huta· 
neye kald1r1rlarken, katilin de ta
kibine ~1km1tlard1r. 

Jandarmalar, bot ve metruk ku· 
yunun dibinden boguk ~aler 1el
digini duyunca kuyu batina k0t
mutlar ve Tokathy1 ~ikann1~lar
d1r. 

Batinda ve viicudiiniin muhte
lif yerlerinde on derin yaras1 bu
lunan gebe kadmm vaziyeti ~ok 
vahimdir. Katil koca, cinnet ali
metleri gosterdiginden miitahe
de alt ma ahnm1,br. Bu aile f aci
as1 ~ok derin bir teessiir uyandir
Mif lar. 

AKBA 
Ankarada her dilde gazete 

mecmua ve kitaplan bfttlln 
mektep kitaplan ve k1rta1lyeyi 
ucuz olarak A K 8 A mftesae
aelerindc tedarlk edebilirainlL 

Telefon : 3377 

Cerna' Nadir __ , 

Karikatur Albumu 
Mevcudu tiikenen « Cemal Nadir 

Karikatiir Albumii » tekrar basua· 
rak sab~a ~1karilm1~tir. Muallim 
Ahmed Halit kitapl:anesinde bulunur. 

Fiati 50 kuru~tur. 

Nil COCUKLARI 
lskender Fahreddin 

- Onun benden batka kimaeai 
yoktur. Ben kadmlan daima affe
derim.. (;iinkii onlar yaptiklar1n1 
~ar~abuk • itiraf ederler ve nadim 
olurlar dedi. 

$abaka, Firavunun k1z1ni ken-
di askerlerile korumaia karar 
Termitti. 

- Merak etme Nara! diyordu. 
Mu1ra biiyiik bir ordu ile 1eldim. 
Ben, evlenmek istediiim bir ka· 
tl1a1, kotay kolay hasmunan eline 
iliiturmem. 

Halbuki Mikerinoa, iki memle
.. et ara11ndaki isayifi tmin etmek 
l~in $abakamn doatluiuna daima 
muhtali-ti. Onu bi~ bir veaile ile 
ilaraltmak istemezdi. Kefrenin 
Gzerine bir ordu ile yiiriimeyi Ha
•et kralana tavsiye eden bile o 

degil miydi? ~abaka M111r tahti
n1 devird.ikten ve Mikerinosu hii· 
kiimdar y~ptiktan so11ra tekrar 
M1s1r topraklarmdan gidecekti. 

Te/rilca No. 88 --
Aralarmda boyle bir anlaflll& 
yapm1ttard1. Bereket venin Id 
Kefreni bir Habet ordusu deiil, 
bir kad1n parmag1 devirmitti. 

Mikerinoa o po kendisini tel>
rike 1elen halka ve miaafirlere: 

- Yaln1z beni deiil, benimle 
beraber bir batka11n1 daha teb
rik etmeli... Alk1tlamah1m1~ I 

Diyordu. 

Y eni biikiimdar1n bu .Ozleria
den herkeaten ziyade Anako alm· 
m1f tl. Anako yeni biikiimdar 
i~in kendiaini biiyiik ve 1ar11l
maz bir destek 1a11yordu. 0, 
Mikerinoaun doatu ve adam1yd1. 

F akat, Mikerinoa herkesi fiiphe
ye ve meraka diltiiren bu ikinci 
tah11n ad1n1 ,Unet batmadan On· 
ce aoylemiyeceiini bildirdi. 

Mikerinoa zabitleri ve onu ae
venler aaray1 doldururken, biz 
tarftan da prenae. Niranin cel
latlar1, adamlar1 kimaeye 1oriin-

Ahmed Nadir pijamu1 •1rt1nda 
radyoya yaklaftl. Sabahleyin er
kenden Paris radyosunu bularak 
gayet yavat ~almaga batlar, Ma• 
cideyi boyle uyand1nrd1. 

Gene oyle yaptt ... Guzel bir ke
man konseri varda. Radyoyu aon 
derece k1sarak ~almaga ba,.Iach. 
Macide gozlerini uiutturarak ya
takta dogruldu: 

- Bonjur Jorg Valter .. 
Ahmed Nadir bu «Jorg Valter» 

ismine hi~ f&fmad1. Macide roman 
merakhs1 bir kadmdt, Hotuna gi· 
den romanlardaki kahramanlar1n 
ismini hayatta kendi tamd1klanna 
takard1. Ogiinlerde «Zambaklar:. 
admda hir roman okuyordu. Jorg 
Valter «Zambaklar» romamn1n 
kahramana idi ... 

Macide giiliimsedi. Kocasma: 
- Biliyor musun, dedi, Jorg 

V alter de kar1s1 Joneti boy le rad. 
yo ~alarak musiki ile uyand1nr. 

Ogiinden aonra art1k Ahmed 
Nadirin ad1 Jorg Valter kalm1fta. 
Tamd1klan bile onu hoyle ~ag1ri
yorlard1 ... Ahmed Nadir de bun
dan memnundu. Macidenin ~ok 

i~in hayat ~k tabu birtey haline 
girdi... Macidenin hi~ bir teJine 
dokunmamitb. Odas1, romanlan 
olduiu gibi duruyordu. Kans1mn 
hahraun1 yad etmek i~in hatti 
bazan hizmetciyi Dolli diyo de ~a· 
g1rd1g1 olurdu. 

(;ok def a karISmm odasma ka· 
pan1r, Macidenin hahratari i~ine 
gomiiliir, burada dalgm saatler 
ge~irirdi. Birgiin gazetelerde bir 
ilan gordii. Ne zamandanberi oku
mak istedigi me~hur «Zambaklar.» 
romam lngilizceden terciime edil
mitti. H emen ald1. Okumaga bat· 
lad1. 

llksahifede Jorg Valterin yani 
Macidenin kendisine ad1m takbg1 . 
adamm hayabndan bahseden sa
brlar1 okurken gozleri yat-ard1. 
Vatter kitapta ~ok iyi bir adam 
olarak gosteriliyordu. Li.kin sa· 
hifeleri ge~tik~e gozleri fal tafl 
gibi a~1hyordu. 

Valter iyi fakat ~ok saf, hatti 
biraz aptal bir adamd1. Kar111 
kendisini dostu Eduard Armstrong 
ile aldatiyordu. Eduard yani Fe
rid ... 

aevdigi bir romanm kahramamna KarLai sabaha kart1 ruyasmda 
benzemek ona epiyce bir gurur atikmt goriirken Valter yani koca 
veriyordu. Birgiin kar1s1 anneainin onu radyo ile uyand1r1yordu. 
yan1na, yani Bursaya gitmitti. Bir ' «Zambaklar» daki kadm da ~ok 
hafta orada kald1. Bir hafta i~in
de Ahmed Nadirin Macideyi neka
dar gorecegi gelmifti. Macide o 
a1rada gene: 

- Jorg Valter de anneainin ya· 
n1ndan donen kan11m boyle aa· 
b1ra1zhkla kartilar ... Bonjur Jori 
Vatter .. demitti ... 

Macide evdeki hizmetci Miini
reye de Dolli adm1 takmaftL Bu 
Dolli «Zambaktar» romanandaki 
hizmetci idi. 

Bundan hatka Ahmed Nadirin 
evine gelen arkadat larmm da hi
rer ismi vard1 .. Meseli Feridin I... 
mi Eduard Armstrongdu. $ekibin 
ad1 da Marlovdu ... 

(;ok samimi yatarlardt... Ek
aeriya alay olaun diye birbirlerini 
Macidenin koyduju iaimlerle ~
iir1rlard1. 

- Na11l11n Jorg Valter? •• 

- Te,.ekkiir ederim Eduard 7. 
- Sigara i~er miainiz Marlov? •• 

- Dolli .• Bize kahve getir ..• 
o\Ujl. 

Kar11 bir otomobil kaza11nda ol
diikten sonra arttk Ahmed Nadir 

meden ka~1p gidiyorlard1. 
Mikerinoa, kiz kardetine Ha

bet tahtmda yer ayiracagma ale
nen aoyleyen ~ahakaya tetekkiir 
etmek, ve Niranm son def a al· 
nmdan opmek iatediiini 1oyledi .• 
bu haberi ~abakaya aotiirdiikleri 
zaman, Nara, Habet krahn1n ya· 
n1nda duruyordu. 

- Beni 7aln1z birakma, ~aba· 
kal 

Habet kral1, bu haberi 1etl
ren zabites 

- Pekl, mii1takbel kar1mla 
birlikte 1eliyorum. 

Dedi.. zabif, krahn ceYalnni 
kendinden once Mikerinoaa yetit
tirmitti. 

Nara korku Ye lleyecan ~inde 
titriyordu. Firavunun aaray1n:
tfa o pne kadar bu derece beye
canli bir hadiaeye hi~ kimae f&• 
hit olmamiftl 

$abaka aevgiliainin elinden tut• 
tu .. aaray u9aklar1 yol g&terdi
Ier.. Pren1e1 Nara, Habef krah· 
n1n g&teritli viicudu yamnda ain· 
mit ve kii~iilmiittu. 

Nlra. kardetinin bU%Uruna ~i· 

roman okurdu. Kocast kendisini 
radyo ile uyand1rmca gozlerini 
uguf turarak yatagmdan kallnyor 
ve onu okudugu romanlardan bi
rinin kahramamna benzetiyordu. 

Hizmetclteri Dolli iae miitema-
diyen hanunm1n itiklarma moa
yodan gizli olarak mektuplar ta· 
flyordu. 

Ahmed Nadir Zambaklar ro
manm1 okudukca ~ileden ~1k1-
yordu. 

Birgiin «Zambaklar» daki kadm 
kocasma: 

- Ben anneme gidecegim .. Bir 
hafta kalacag1m .. 

Diye itlkile beraber seyahate 
~1k1yordu. Kocas1 g\iya onu anne
sinden doniitle heyecanla, aab1r-
11zhkla kartihyordu. 

Kadm onu gene bir roman kah
rama!lma benzetiyor: 

- 0 da boyle kar11m1 iskelede 
sab1rs1zlikla kar91tar ... diyor ... 

T1pkt Macidenin Buraadan, 
aneainin yanmdan doniitiinde aoy
lediii gibi. .. 

Bundan sonra Zambaklardaki 

karken, vicdan1nm kanad1gm1 
duyuyordu. Bu kadar aail ruhlu 
bir karde, i~in, o, neler diitiin
memif, ne oliim ve itkence ka
rarlar1 vermemitti ! 

••• 
Prens Nara, karde~in

den ayr1hrken" 
Mikerinoa M111r tahbna otur

muttu. 
Anako yeni Firavunun aaim· 

Cla ayakta duruyordu. 
Mikerinosun 1olunda yerde 

oturan bir kad1n vard1: Titana. 
Aayah kad1n1n bacaklar1nda I&• 

nhydL. ~olde dolatbi1 koylii k1ya. 
fetile 1roriiniiyordu. 

Nira, $abaka ile biiyiik aalo
na girdiii zaman, Titanamn Ma· 
11r tahtl ymnda otrudugunu hay
retle 1ordii. 

Sabakamn yii.zii giiliiyordu. 
Hiikiimdara doiru ileriledi

ler ... 
Mikerinos Habet krahn1 gO

friinioe ayaga kalkmit ta. ~ab aka 
yeni M1111· hiikiimdarmi aelim· 
lid1. 

- Kiz kardetinizle birlikte •i· 

kadan kocasanin oteki arkadafl 
Marlo'v ile Eduard yani iki ittk 
lrirgiin Valterin yani kocanm e.ill" 
de birbirlerile kavga ediyorlar, 
Hatti doviitiiyorlard1. 

Birdenbire Ahmed Nadirin ak
Ima geldi. Evet, Feridle ~ekip bir
giin kendi evlerinin balkonund• 
birbirlerine hirer tokat atm1t-lar
d1. Ahmed Nadir okdar ~ok 1sraf 

ettigi halde iki arkadatmm nedell 
doviittiikterini bir tiirlil ogrenea 
memifti. ~imdi senelerden sonr• 
«Zambaklar« romam ona her terl 
ogretiyordu. 

Hizmetci Dolli miitemadiyell 
~ki a"1kma mektup gotiiriiyordu. 

Ahmed Nadirin hatmumda bir 
'ey parlad1. Evet ... Birgiin sokak 
kaptSlnID oniinde hizmetci Muni· 
reye rastlamlftl. Miinire beyi gO
riince sonsuz bir telafa diitmiif• 
bir kag1d1 hemen mantosunun ce

bine koyarak uzaldatmtf.h. 
Bir roman, bir roman miiterec• 

cimi onun bafllllD i~indeki biitilJI 
a,k ruyasm1 y1km1,, hayatma ber
bat etmitti. Romanm sonunda k• 
ca yani Valter iki gen~ arkadatIDI 
oldiiriiyordu ... 

Lakin hayattaki roman boyle 
bitmedi. (;iinkii Ahmed Nadir ~ok 
~elimsiz, zavalh bir adamd1. Son
ra, biraz korkakh. Arkada,Iara fr 
ridle ~ekip iriyar1 aporcu insan
lard1 .. 

Hali baz1 dostlan Ahmed Na· 
dire « Valter» derler. 

(lJir yildiz) 

AK~AM 
Abone Ucretleri 

SENELlK 
6 AYLIK 
3 AYLIK 
l AYLIK 

Tilrktve Ecnebl 

1400 kuruf 2700 kunif 
750 • 1450 » 
400 » 800 » 
150 » 

Posta jttihadma dahil olmayan 
ecnebi memlckctlcr: Scncligi 

3600, al ~1 aylig1 1900, ii~ 
aylig1 I 000 kuruftur. 

Adrea tebdili j~in yirmi bCf 
kuru,luk pul gondermek liz1mdir. 

Zilhicce 22 - Kas1m 130 
S. lmaak Gun91 0Ale lkindi Aktam Yal• 
!-:. 10,15 11,55 6,26 9,28 12 1,31 

4,31 6,9 12,23 15.14 18,17 19.~7 

zi tebrike gelirken, diinyada boy· 
le bir saadeti ba,ka kimsenin id· 
rak etmedigini samyorum. Mii· 
saade ederseniz, memleketimo 
prenses Nara ile beraber gide
cegiz ! 

Mikerinos gozlerini aiizerek 
giiliimsedi: 

- Sizinle daima doat kalmak 
niyetinde olmasaydam, benr ol· 
diirtmeie tetebbiia eden hemti• 
remi aize vennezdim. Onu aff e
diyorum. Ben de aizi tebrik ede
rim, ~abaka ! 

Mikerinoa bu aozleri aoylerkeD 
goziiniin ucile kaz kardetini te
cessiia etmekten de geri durmu
yordu. 

Nara bayalacak gibiydi. Cok 
.a1k1lm1f, 1ars1lm1f bir halde, diz• 
lerinin iizerinde aendeliyordu. 
kardetinin yiiziine bakam1yordu. 

Mikerinos, arkada duran iri 
bir zabiti yamna ~agararak: 

- Parus! dedi - Karna.ka ni~in 
gitmittin? 

Kefrenin hassa kumandalU 
olan Parua yeni Firavuna cevap 
verdi: (Arkas1 vad 
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Anla§mazbg1n tetkiki Li- Alm_an o~du~unu~ 
h d• .1 k elbzse s1par1~lerz 

ey IVaDIDa Verl ece Terziler sipari§lere yeti

(Bat tarah birinci aahifede) 
)'ine murahhas gondermck tekli
f ini kabul ettigi haber veriliyor. 
Y almz baz1 tartlar ileri aiirmek
tedir. Murah&11 Almanya hariciye 
bezarcti hukuk miitavirlerinden 
doktor Gausdur. Doktor Gaus Lo
lrarno paktinm tanziminde bulun
llluttu. Bugiin yola ~1ktii1 haber 
ahnmitbr. 

Diier tarf a tan M. Ribbentrop 
ile M. Dikhofun da Londaraya 
1elmeleri bekleniyor. 

Kon•ey yarin (bugiin) aaat on 
befle toplanacaktir. Bu toplanti
da miihim miinak(lfalar olacagi 
ve •ali giinii bir karar verilecegi 
tahmin ediliyor. Alman murah
ha.n, Sovyetlerle bir muahede 
yapan Franaanin bu muahede ile 
Lokarno miaakini daha evvel 
bozJuiunu iddia edecektir. Bu
nun iizerine Franaiz - Sovyet mu
ahedeainin Lokarno miaalnni bo
zup bozmadigi i,inin tetki.ki La
hey daimi adalet Jivanina have
le edilecektir. 

Fransa neler istiyecek? 
Paris 15 (Aktam) - Fransa

nm, Frans1z - Sovyet paktmm Lo
karno misakm1 bozup bozmad1g1 
meaelesinin tetkikinin Lahey da
imi adalet divamna havalesini 

tcklif edecegi samhyor. Frama, 
divanm karari beklenirken Ren
deki nskeri ifgalin daha ziyad.a gc
ni,Ietilmemesi ve bilhas~a istih
kam yap1lmamas1 i~in tedbirler 
ahnmas1m istiyecektir. ., 

Klering anla~malan 
bozulmuyor 

Londra 15 - Almanya ile y'a· 
p1lm1t klering anlatmalarmm ta
tili fikri bir tarafa b1rak1lm1tbr. 

Pariste M. Flandin 
bekleniyor 

Paris 15 (Aktam) - M. Flan
dinin bu hafta i~inde Londradan 
gelmesi bekleniyor. Hariciye na
z1r1 gelir gelmez kabine toplana
cak ve naz1rm verecegi izahab 
diliyecektir. 

Bir Frans1z gazetesi 
ne diyor? 

Paris 15 (A.A.) - Bu sabahki 
gazeteler M. Flandin ve Van Ze
land1n Milletler cemiyeti konse
yindeki nutuklar1 hakk1nda uzun 
makaleler yaz1yorlar. M. Flandi

nin iptida Milletler cemiyeti kon
aeyinin bir karar vermeaini, 1on
ra Lokamoyu imza eden dev
letlerin toplanmas1m istemesi 
umumiyetle taavip ediliyor. 

Petit Parisien diyor ki: 

«Alman teklifinin tetkikinin 
Lokamoyu imza eden devletler 
toplanb11tndan Milletler cemiyeti 
konaeyine naklinin menf aatleri 
meydandad1r. f.: .::etler cemiyeti 
konaeyinde Fran11z tezini miida
faa i~in 1ailam istinadgihlar bu
labilir. Konaey azu1ndan ~oiu 
Almanyan1n hardcetinin aulh po
litikas1 i~in ne kadar biiyiik zara
r1. oldugunu tamamen takdir et
mektedir. Bu hal bu devletler ta
raf 1ndan hi~ degilse Almanyanm 
hareketinin tiddetle mahkum edil
mesini, ihtimalki istikbaldeki teh
likelerin oniinii almak i~in bir taz
yik makinesi bulunmas1m miim
ltiin k1lacakbr. 

M. Flandinin, Almanyamn Lo
lr:amo mi1akm1 bozmak ve asker-

tetkinin Lahey daimi adalet diva
mna havalesini teklif edecegi aa
mhyor. Divan Fransa lehinde ka-
rar verirse Lokarno misakmm 
yard1m hakkmdaki ahkammm 
derhal tatbiki laz1md1r. 

Bu tasavvurlarm Milletler ce
miyeti konseyinde ne fCkil alaca
i1 heniiz belli degildir. F akat 
Franaa, pazarhkla bir uzlatmay1 
kabul etmekten ise konseyde yal-
mz batma kalmas1m tercih eder. 

Tamamen hakh bir davada Mil
letler cemiyetinde magliip oluraa 

Fra.nsaya kendi kuvvetine ve itti
faklarimn sadakatine istinad et
mekten batka yapacak fCY kal
maz.» 

M. Hit1er Berline dondO 
Berlin 15 (Ak~am) - M. Hit-

ler Miinihten buraya gelmittir. 

Miinihte 300 bin kiti oniinde soy
ledigi nutuk ~ok alk1tlanm1tbr. 

40 tren Miinihe civardan halk ta
f IMif hr. 

Fransan1n ~ark cephe
sindeki tedbirferi 

Paris 15 (A.A.) - Parlamen
to ordu komisyonunun ~ark cep

hesinde ahnan tahaffuz tedbirle
rini tetkik etmek iizere gonderdi-

gi heyet cepheyi dolatm1' ve her 
tarafta alman tedbirler hakkmda 
memnuniyet gostermittir. 

Arsenal tak1m1 
(Batt taraf1 birinci 3ahifede) 

Londraya gitmit olan Zeki R1za, 
diin tehrimize donmiittiir. Zeki 
Riza, Londrada iken en miihim 

lngiliz lig ma~Iannda bulunmuf 
ve mukemmel intibalar edinmit
tir. 

Zeki R1za, lngilterenin methur 
Arsenal tak1m101 f.ehrimize getirt
mek i~in orada miizakereye girit

mif ve Arsenal tak1m1 lstanbula 
gelmegi e~as itibarile kabul etmit
tir. 

Arsenal tak1m1 kati cevab101, 
bu ay sonunda bildirecektir. 

Fenerbahce antrenoru 
kahyor 

Fenerbah~e fotbol ankenorii 
M. Elliotun vazif eainde ipkas1 te
karriir etmittir. 

lngiltere futbol f ederaayonu, 
timdiki antrenoriin ehliyet ve li
yakati haklunda ~ok miikemmel 
teminat vermittir. 

F enerbah~nin, bugiinkil futbol 
antrenoriinii muhafazaya karar 

vermesinden cidden memnun ol
duk. Zira M. Elliot az bir zaman 

zarfmda F enerba~e takun1n1 Tur· 
kiyenin en kuvvetli ve en verimli 

bir takun1 haline 1okmuf.lur. Bi
rinci devrede F enerbab~enin al
d1g1 iyi neticeler bunun en bariz 
bir delilidir. 

3000 lngiliz liras1 
(Bat taraf1 birinci sahifede) 

albnda 3000 lngiliz lirall dolu bir 
kiip aakh oldugunu hiikumete ha· 
ber vermit ve gosterdigi yer bu

giin bir heyet huzurunda kazilm1t-
1a da heniiz bir fCY bulunamamif· 
br • 

Muhbirin dedigine gore paralar 
on bet sene evvel Ankaray1 terke

den Mihal isminde bir Ruma ait
tir. Saffet kendisini Seli.nikte iken 

ramn yerini tarif ede-

§emiyor, terzilik dersi 
a~ilacak 

Berlin 15 (A.A.) - Alman or
dusu elbiae siparitlerini yapacak 
ki.fi miktarda terzi bulamamak
tad1r. Alman terziler sendikas1, 
~1rak yetittirmeye mahsus den
ier tertibine aleli.cele karar ver
mittir. 

Yiiz kadar tchirde askeri terzi 
yetittirmeye mahsus dershaneleri 
idare etmek iizere usta terzi haz1r
hyacak bir mektep a~1lm1t hr. 

OrtaAvrupa 
Pe$te konu$mas1 

mUnasebetile 
ne$redilen teblig 
Pette 15 (A.A.) - Avusturya 

batbakan1 ~utnigg ile hariciye 
naz1r1 Valdenegin Petteyi ziyaret
leri hakmda netredilen tebHgde 
deniyor ki: 

«Avusturya batbakan1 ve dit 
bakanmm iki giinliik ikameti u
mumi siyasi vaziyet hakkmda gO
riitmek f1raahn1 varmittir. 

Hiikiimet reisleri ve dit lbakan
lar1, bugiinkii vaziyet hakkmda 
Roma protokollan dairesinde 
noktai nazar taatisindc bulun
mutlar ve iki hii.kumetin miitalaa
larmm biribirine tetabuk ettigini 
miitahede etmif lerdir. Bilhassa 
iki hiikiimctin de aralarmdaki 
siyasi miinasebata esas olan pren
siplere bagh 1hulunduklar1 sabit 
olmuttur. lki komfu ve dost mem
leketin devlet adamlari arasinda 
miizakerelere Roma protokolunu 
imza etmit olan ii~ devlet arasm
da yap1lacak Roma miizakerele
rinde devam olunacakbr. 

Miizakerelerin biiyiik bir k11-
m1 ekonomik meselelere inhisar 
etmit ve bir tarz1 halle iritmek 
~in icab eden eaaalar tesbit olun
muftur. Bundan sonra Tuna hav
zas1n1n umumi ekonomik vaziyeti 
tetkik edilmiftir. 

ltalya bitaraf 
kalacak 

(B8f tan.ft 1 inci aahifede) 

ayrilma havas1d1r. Buna da Habet 
harbi miinaaebetile halyaya kar
fl tutulan diitmanca yol sebeb ol
muttur. 

Hiikiim siiren karit1khg1 en iyi 
gosteren Almanyas1z ve zecri 
tedbire tabi bir ltalya ile Lokamo 
miaak1ndan bahsedilmesidir. Boy· 
le bir misak F ranaa ile lngiltere 
ara11ndaki llrf as:keri el birliiini 
devam ettirmek i~in yar1yabilir. 
Bu elbirliiinden, ki.nunuevvel
de lngiliz gemilerinin Akdenizde 

topland1i1 zamandanberi bahsedili
yor. Bir k~ giin evvel de petrol 
ambargosu miinuebetile yine bu 
el birliiinden bahaedilmif, fakat 
muvaff ak olunamamitbr. 

Afgan hariciye veZiri 
Moskovada 

Mo&kova 15 - Afgan hariciye 
veziri F aiz han buraya gelmif, 
istuyonda meraaimle kart1lanm1t
tir. lzvestiya, Sovyet - Afgan mii
naaebatmm inkifaf ind an bahse
derek F aiz hanm seyahatinin bu 
miinasebati kuvvetlendirecejini 
£oyliiyor. 

Man~oride ~arpt§ma 
Londra 14 (Akpm) -Ma~u

ri hududunda Japon askerlerile 
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Habe§istan mii§kiil 
vaziyette 

(Ba~ tarafi 1 inci sahifede) I 
Bu maksadla ltal)•a ile m iizakere
ye girifmiflir. lmparatorun, hima
ye kabul edildigi takdirde maddi 
ve manevi vaziyetinin ne olaca
gim sordugu bildiriliyor. 

Adis Ababa 15 (A.A.) - Saray 
mahfelleri, Ha bet is ta nm eski Ro
ma el~iai Afevork Jesus'iin 'imal 
cephesinde lmparatorla goriiftiik
ten sonra diin buraya dondiigiinii 
bildiriyorlar. 

Afcvork, bugiin Cihutiye gide
cek ve oradan miihim diplomatik 
hir vazife ile Avrupaya gitmek 
iizere vapura binecektir. Baz1lari, 
kendisinin Cenevreye, diger baz1-
lar1 da Habe, katolikleri namma, 
ltalyan • Habe~ ihtilaf ma bir su
reti hal bulmas1 i~in miidahale 
ctmesini Papadan rica etmclt iize
re Va.tikana gideceiini tabmin 
ediyorlar. 

Londra 15 (A.A.) - Eski Roma 
seliri Jesii.Un lmparatorla goriif· 
tiikten aonra huau•i bir vazile ile 
Avrupaya hareketi iizerine Adis 
Ababada bir ~ok 1ayialar JolQft-
yor . ..... . 

ltalyanlar ilerliyorlar 
Londra 15 - Royter ajans1 bil-

diriyor: ~imal cephesinde ltalyan I 
taarruzu devam ediyor. Bir kol 
Noggaraya yaklafiyor . . italyanlar 
Alkadara mmtakasmda hi~ bir 
mukavcmete rastlamadan ilerli
yorlar. Bu kol Sudan hududu bo
yunca ilerlemekte v~ dordiincii 
l:ol ordunun sag ccnahm1 te~kil et
mektedir. Kolordunun merkezi 
Uoldebba mmtakasmda, Takaze 
nehrinin garbinde ilerliyor. lkinci 
kolordu Semien daglannm fimaln· 
de Tzellmenti mmtakasmda iler
liyor. 

Sol cenahta birinci kolordu A
,anghi golii m1ntaka11na dahil 
olmuttur ve ilerlemekte devam 
ediyor. Bu kolordunun daha kirk 
kilometre kadar kolayca ilcrliye
cegi, ondan sonra lmparatorun 
bizzat kumanda ettiii daihk mm
takaya varacai1 tahmin ediliyor. 

Mologetta ordusu 1alah edil
mektedir. Bunun kumandas1m 
Dessie valisi ras Ebada deruhte 

etmittir. • 

Ras Mu1ugetan1n 
hatalar1 

Londra 15 - Habet menabiin
den gelen haberlere gore on bef 
giin i~inde timali tarki cepbesin
de miihim muharebeler bekleni
yor. ltalyanlar Ambaalaciyi, ru 

Mologetamn yanhtlan yiiziinden 
ele ge~inni~lerd ir. Ras Mologeta 
taarruz edilecek yerde ~ekilmif, 
~ekilcek yerde taarruz etmittir. 

Ras lmru ve Ayelu ~.imalde Sci-
re mmtakasmda clan ~ete barbi 

ile ltalyanlar1 ugrafbriyorlar. Bir 
~ok ltalyan miifrezeleri taarruza 

ugramit br. Ceteler Adu a • Asma• 
ra yolunda bile taarruz ediyorlar. 
Adigrat yolunda miitemadi hil· 
cumlar yap1hyor. 

lmparatorun cepheye gelmesi 
iyi tesir yapmithr. 

Bir ltalyan tayyaresi 
dO~OrOldu 

Adis Ababa 15 (A.A.) - Roy· 
ter ajans1mn beyamna gore bir 
ltalyan tayyaresi timal cephesinde 

Habct karargahm1 bombardunan 
ederken diitiiriilmiiJ.tiir. 

ltalyan ucaklannan 
bombard1man1 

Makalle 15 (A.A.) - ttalyan 
u~aklar1, civardaki ormanlarda 
biiyiik diitman kuvvetlerinin sakb 

oldugunu ogrenerek Koaram bol
geaini bombard1man etmitlerdir. 

Filhakika yangm bombalarm1n 
tesiri altmda dii~man ormandan 
~1karilm1thr. U~klar diitman1 

mitralyoz ate{.ine tutarak takib 
etmi~ler ve ag1r zayiat verdirmit· 
lerdir. 

M1s1r heyeti Habe~ler
den memnun degil 
Kahire 15 (A.A.) - Habl~is

tanda bulunan diger bir Mts1r uhe 
hiyc heyeti buraya donmiittiir. 

Ahrar gazetesi, bu heyct azasm1n 
Habe~ler tarafmdan haydud mua• 
melesine maruz b1raluld1g1n1 ve 

Habet zab1ta11nm kendilerini mU. 
temadiyen tarassut altmda tuttu
gunu yazmaktad1r. 

Man~urideki Sovyet 
tebaas1 cag1nlmad1 
Moskova 15 (A.A:) - Kokutau 

ejans1 Man~urideki So,·yet tabaa-

smm memleketlerine gonderilmeli
te olduiunu yazmitbr. lzveatiya 

gazetesi selahiyettar hir menbada• 
ald1g1 malumata atfen bu yolda 

hi~ bir haber vcrilmedigini yaz1• 
yor. 

C•i kurbanlan 
Jammu - Katmir 14 (A.A.) -

Son ~·ilarda ii~ii lngiliz subay1 ol
mak iizere 86 kiti olmiittiir. 

Ankarada bir ~Okiintii 

Ankara 12 (Huauai) - Bir ka~ 
ciinden beri yagan yagmurlar1n 
te1irile Bent dereai taraflarmda 
baz1 ~iintiiler olmuf, bu arada 

rin vaziyeti tehlikeli gOriinclii
iiinden 14 ev belediye tarafmdan 

tabliye edilmit ve miihiirlenmif• 
tir lnsnca zayiat olmamif br. 

ta oca"' 1 1ahas1 
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Her tarafta agni derd 

Kiibik nam1 alt1nda bir 
§eye benzemiyen binalar 

lzmirin tan1nm1~ bir mimar1 bu sene 
ac1 ac1 §ikayet ediyor 

Izmir 
tam) -

.(Ak- miihendi5 olduiu halde bizi buzu
Son 

zamanlarda ve 
bilhnssa miil

hakatta (kii· 
bik) nam1 al-
tmda goriilen, 
fakat hi~ bir 
f.eye benzemi
yen baz1 bina

lara sarfedilen 

milyonlara ac1-
mamak elden 

gelmcz. izmir
de bu gibi ga-

Mimar Necmeddin 
rip mimaride Emre 

yap1lm1~ binalar pek o kadar ~ok 
degilse de Anadolu vilayet ve k.a
zalarmda. hadsiz, hesaps12d1r. Bu 
mesele hakkmda izmirin ve Ege 
mmtakasmm tanmm1~ mimarla
rmdan bay Necmeddin Emre ile 
gori.i~tiim. Zaman zaman bu me.. 
sele iizerinde ii;lemi~, izmirde u
zun miiddet belediye fen heyeti 

resliginde ve vilayet mimarhg1n
da ~ah~arak memlekete pek {:Ok 

giizel eserler kazand1rmif. olan bu 
zat; in~aahn kontrolsuzlugunun 
memleket hesahma bir ziya oldu
gunu soyli.iyor ve diyor ki; 

- istanbul gazeteleri, hir ka~ 
mimara miiracaat ederek lstan
bulda son zamanlarda yapilan bi
nalarm giizelligi ve ~irkinligi et
raf mda yaz1lar yazd1lar. Bence 
bu, derdin en hafif tarafma temas 
mahiyetindeclir. Biitiln Tiirkiye 
i~indeki in~aat fecayii o kadar bii
yiik bir yarad1r ki lstanbuldaki 
yap1larm giizellik ve ~irkinligi 

bunun yanmda agza hile alma
maz. Bilhassa bu senelerde Ana
dolu ~ehirleri!1de ~ok fazla yap1 
vard1r. Bunu, lzmirden dahile 
sevkedilen in~aat malzemesi mik
tarile de tesbit edebiliriz. Biitiin 
bu yap1lar hir tak1m acemi ve 
ehliyetsiz kalfa1ar elinden {:ikl· 

yor. 

· Bilhassa son zamanm modasi 

olan kiibik in~aat bu adamlann 
elinde gi.iliin<; ve feci bir hal ald1. ' 
Hi<; bir fehirde mahalli ve karak
teristik yap1 ,.ekli kalmad1. Bu i'
leri kontrol edecek salahiyet sa
hibi belediye fen heyetleri, bele
diye mimarlan mevcut olmad1g1n
dan bu anar~i biitiin lliddetile de
vam edip gidiyor. Tiirkiye ,ehir
lerinden ancak ii~ tanesinde lruv
vetli fen heyetleri vardtr. Bunlar 
da Ankara, Istanbul ve lzmirdir. 

Izmir ~ehri; bunu da yapma
maktad1r. ~u halde biitiin Tiirki
yede ancak iki tehirde kontrol 
1.oevzuu hahatir. Tanzimahn ili
nma kadar hi~ bir Tiirkiye ,ehri, 
int.aat itinde bu kada.r. bafl hot 
b1rak1Imam1ttl. Her tehlrde mi
mar ha.,1lar ve bunlann halifeler1 
bulunurdu ve hepsi hulunduklari 
~hrin en buyiik ricalile beraber 
tetrifata dahil olurdu. Buna mu
kabil ~.imdiki imar te,kila1Im1z bu 
ii~ ~ebir istisna edilirse imzaun1 
zor atan belediye kalfalarmm 
elindcdir. 

Bundan tam on be~ sene evvel 
lstanbulda iic;, dort miihendis ar
kada,la heraber, o zaman mevcut 
olan muhendis - mimar birliginin 
bir muhtITasm1 ~ehrernini olan bir ..• 1• ••••• ,..,. 1•• 

rnna. bile kabul etmemifti. Bu 
dert, o zamandanberi niikaeder, 
durur. 

Bunun oniine ge~mek i~in ne 
yapmah?. 

Hiikfi.met bir kanun net-rederek 
avukat barolann1 a~masayd1, elin
de diplomau olm1yan miitetabbip
leri doktorluktan, diplomasaz her· 
berleri di~ilikten menetmeseydi 
hi.la kuvvet macunu ile ahreti boy
hyanlar1, ~ene kemigi k1nlanlar1 
gormekte devam edecektik. Mii
hendis ve mimar harolan lCfkili 
hakkmda kabul edilecek bir ka-

lzmirde modem ve giizel bir aparllman 

nun bu ifi kokiinden halletmege 
kafidir. 

Bizde boyle hir kanuna ~ok lii
zum vard1r. Tahsil gormii9, yiik
sek zevatm bile boyle bir mecbu
riyet olmad1k~a evini yaphrtrken 
bir mimara miiracaat liizumunu 
hissetmediklerini goziimiizle go
riiyoruz. Size evlerini kalf alara 
yapbran ve (kiibik) nam1 altmda 
ucubelerde oturan sayISIZ doktor 
ve avukat gosterebilirim. Bunlar· 

. dan birini tamyorum: Cetme pla
jmda ~amur, betonarme karma 

• 

' ' l 

Iz mirdeki kubik eserlerden biri 

kar1,tk bir ev yapttrd1. Bilahare 
istanbuldan gelen ve miihim hir 
mcvki i~a.l eden bir misafiri, bu 
kitanenin hangi mimar tarafm
dan yapdd1gm1 sorunca mal 1ah.i
bi verecck cevap bulamam1.fbr. 
olmamlf deiildir. 0 zat; bu vesile 
Maamafih, bu sualin bir faydau 
ile bu it i~in bir mimar1n lizun 
olacagmt ihtar etmittir. 

Dr. FETH i 
LABORATUV ARI 
CERRAHPA$A HASTANESI 

BAKTER1YOLOGU 
Kan, idrar, balgam, cerahat, me. 

vad1 gaita gibi bbbi tahlilley ve biitiin 
biyolo f.k teamiiller eayet dikkatle 
yap1hr. 
Beyoglu : Taksime giderken Me~elik 
:iokag1 F erah aparhmani Tel. 405 34 

A KS AM 

1 - It ar1yanla.r 

M0REBBfYE - Avusturyal1 tecril
beli bir matmazeI aile yanmda cocuk 
bakmak icin milrebbiyelik anyor. Mii
racaat: Beyoglu Hava sokak Hayri Bey 
apart.Iman No. 3 - 3 

Y ~IM 19 - Miikemmel esk.i ve 
yeni okur yazanm. Tahsilim varc:Ur. Her 
hangi bir miiessesede ve ticarethanede 
katiplikle i~ anyorum. Adres : Eyiip 
Camiikebir caddesi Tiiibentciler sokak 
No. 16 da Mustafa. 

EHEMMiYETSfZ, AZ BiR OCRETLE
Ticarethanelerde, yanhanelerde, ma~a
zalarda hesab ve yaz1 i~Ierinde gun 
aljm vah~mak istiyorum. ~amda (AH) 
riimuzuna mektupla miiracaat. 

BiR TORK BAY AN i~ ARIYOR -
fyi bir maa~la icabmda di~anda gide
bilir. Ak§amda (GF) riimuzuna mek
tupla miiracaat. 

TECROBELi ve PARlSLi - Bir 
Frans1z bayam 3 ya§mdan itibaren 
-;ocukJar nezdinde miirebbiyelik anyor. 
Adrcs: Beyoglu Salaz agac1 caddesi 
32 numarada Madam Mari. - 6 

45 Y A,SINDA - Bir Frans1z Bayani 
dart ya~mda ve daha biiyiik c;ocuk
Jara miirebbiyelik yapacak bir i§ an
yor. Ak~am gazetesine A. G. rumu-
zuna mektupla miiracaat. - 1 

STENODAKTiLO - Kati derecede 
Frans1zcaya, a~ina ve muhabere usii
Jiine vakif Stenodaktilo bir Alman Ba
yarn ticarethaneler nezdinde i§ anyor. 
Ak~am gazetesine F. F. riimuzwia 
mektupla miiracaat. 

~ ARIYORUM - Askerligimj bitir
dim, mi.ikemmel daktilo, eski ve yeni 
tiirkc;e bilirim, tahsilim iyidir, istenile
cek evrak1 miispitem mevcuttur. mii
essese, ticarethane ve yaz1hauelerde 
daktilo i~i anyorum. Gayet ehven ~e
raitle c;ah~mm, ta~raya da gidebilirim 
Adres: istanbul Sultanahmed Divanyolu 
caddesi 102 No. evde Mehmed Ziya-
ettin. - 1 

HAST ABAKICI ARANIYOR 
~i§li ~ifa yurdu ameliyathane i~lerini 

bilir bir hastabak1c1 istiyor. - 1 

ACELE - 160 liraya satrhk Ariel 
marka molosiklet tecriibe icin .Sehza
deba§1 Feyziye caddesi 10 No. h kah
ve sahibi ismaile rniiracaat. - 2 

SATILlK DENiZ MOTORO - Ga-

' 

. 

. 

. 

BOGAZi<;I - Y enimahallede denize 
naz1r maruf Fmldak gazinosu kirahkttr. 
Adres: Beyoglu Kiic;iik Parmakkap1 21 
bay Hilmi. - 9 

SA TILIK - Bogazic;i ve Marmara ya 
nezareti kamileyi haiz ilc; kath, her 
katta dorder oda, aparliman biciminde, 
200 metre murabbru bahc;eli, terkos, 
elektrik, hamamb bir ev, gene yamnda 
iic; odali ufak bir evle beraber ta~raya 
azimet dolay1sile sabhkbr. lc;indekilere 
miiracaat. Adres: Cihangir camii yarun
da Piirtelali Hasanefendi Vi~ne sokak 
No. 16. - 12 

MAKTUEN 1300 LiRA YA ACELE 
MOCEDDET KAGiR SATILlK EV -
Koska caddesinde .Sehnameci sokagm
da 3 oda, elektrik, ve marmaraya 
nezareti fevkaladesi olan ev sabl1kbr. 
Ayni caddede 16 numaraya miiracaat. 

- 8 
BOYOKADADA - SatilJk ko~k 

aramyor. Deniz kenarmda ve bahc;e 
ic;inde kiic;iik bir ko~kii olup ta sat
mak isteyenlerin 22244 Telefon numa-
rasma muracaatlan. - 8 

K1RALIK - 3 odaJ1 bir apartiman 
tarasah, banyo ve saire mil~temilati 
ile miikemmel manzara ve kalorifer, 
hem ucuz kiraya verilecektir. Cihan
gir Mesadet apt. 2 

KiRALJK DEPO - Kabata~ tram
vay caddesi ve bir tarah deniz her 
ilje elveriljll depo kirahkhr. Talipler 
Kabata§ tramvay caddesi 136 Bay 
Aliye miiracaat. - 1 

ACELE SATILIK HANE - BeyJer
beyinde Havuzba~mda 6 oda 1 sand1k 
odas1 2 sofa 2 hela 1 mutbak ve 300 
ar~m arsa, sarn19 ve terkosu havi hane 
satiltktir. icindekilere mi.iracaat. - 1 

1300 LlRA YA - Kabata~ta Beytii1-
malc1 yoku~unda 6 numarah elektrik 
ve terkosu havi dort odalt hane sati
hktir. Gonnek i9in civanndaki bakkal 
Bay H ahza miiracaat edilmesi. - 4 

3500 L1RA YA - Zeyrekte 1 No. lu 
Hane acele satihkttr. On iki oda, ah1r
Jan beton, konforii, nezareti fevkala
dedfr. Zeyrekte 4/1 numarab kasap 
Raife miiracaat. - 2 

A CELE SA TlLIK Beyoglunda 
Tarlaba§l Hiiseyinaga mahallesi Keres
teci soka~mda 23 No. Ju kagir fie; kath 
ve her katmda mutbak, elektrik, terkos 
ve aynca kuyu ve sarmc1 oJan ev 
2500 liraya sabhkt:Ir. Yanmdaki ko-
miirciiye miiracaat. - S 

SA TILIK ARSALAR - Erenkoy Su-
adiye yolu iizerinde Tunuslu arsas1 is~ 
mile tamnm1~ biiyiik arsa ifraz edilerek 
iki~er doniim hirer evlek olarak satil-
maktad1r. Liman i§leri umu~ miidiirliigil 
kontrol kaleminde Emin Aliye miira
caatlan. 

yet ehven Jonson spor deniz motOrii 
sattl1ktir. Sultanahmed At meydam 12 - 6000 LiRA YA APARTIMAN - Be-
14 - 16 numarah lmaathaneye milracaat. yo~'lun:ia tramvaya i~<i dakika mesafe-

- 1 de milkemmel gune~li ve havadar, fev-
--5-A-1-1-L-IK_l_N_EK_L_E_R ____ _,(J,,.... v_ii_s_a_g_tl-- kalade irad getirir bir aparuman acele 

makta, diger ii9ii nisanda doguracak satihktrr. Muracaat: Beyoglu istiklal 
caddesi Rumeli Han kar¥1smda Hasan

halde, 6 tanesi de dilve olan 12 inek 
sat.Ihkbr. Sanyerde siib;ii Kiryakoya i<imaLpartnnam No. 133 birinci kat 

miiracaat. - 5 
SIRASERViLERDE KiRALIK DA!RE
Denize fevkaliide manzaral1 havadar 5 
odalJk bir daire 1 Nisanda kirahktir. 
Siraserviler 97 numara Siimer apart.i-
mam daire 9. - 2 
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<;OK UCUZ - Her tiirlii ticarete 
elveri~li KtRALIK DOKKAN : Vitrini, 
elektri~ ve suyu vard1r. lstenilirso 
yamda ve arkasmdaki biiyiik bahc;e 
de verilir. Karakoy Topc;ular Necatibey 
tramvay caddesinde No. 114-116. lsti
yenJerin menfaatleri ic;in dogruca sahi· 
bine miiracaatlan. - 2 

A CELE SA TILIK HANE - Aksaray 
lnebey mahallesi Mustafa Kemal cadde
sinde bir dakikahk Tiryaki Hasanpa~a 
sokagmda 24 No. II ciimlesi geni§ ola
rak ye-di oda, G.9 miitfak ve 160 ar~ID 
bah9eyi havi k:rrk dort lira ldra getir· 
mekte olan kagir miiceddet hane dort 
bin liraya acele satthktir. i9indekilere 
miiracaat. - 4 

5 - Mitteferrik 

ALMANCA DERS - Bir Alman 
bayan ders ve konversatiyon veriyor. 
Akljamda «H. A. 19,. riimuzuna mek-
tupla miiracaat. -

FRANSIZCA DERS - Eger kendi
nize kolayca bir i§ bulmak isterseniz, 
Eger bulundugunuz i~te siiratle yiiksel· 
mek isterseniz bir ccnebi lisaru o~reni
niz. Bir Frans1z bayam c;abuk ve emin 
bir surette frans1zca ogretir. Ak§arnda 
«F. D.~ adresine mektupla miiracaat. 

-2 
BiR ALMAN MUALLiMESl - gayet 

ucuz fiatle Almanca dersleri veriyor. 
F 10 rumuzuna mektupla miiracaat. 

-1 

ALMANY ADAN MEZUN - bir Fizik 
mi.ihendisi Fizik dersi veriyor. Alman
cadan Tiirk9eye terciimeier de yapar. 
.Serait ehvendir. X R X rumuzuna 
AK$AMA ve yahut Beyaz1tta Milliyet 
k1rtasiye dukkanma miiracaat. - 1 

SERMA YEDAR ARANIYOR - ser
mayedar bir arkada~a ihtiyac1m vard1r. 
Elimdeki i~ kurulu ve mii~terisi haz1rd1r. 
isteklilerin AK~AM'da (L K) rilmuzuna 
mektupla miiracaat. - 1 

Mektuplarimz1 ald1nmz 
Gazetemiz idarehanesini adrea 

olanaik gosterilrni~ olan karilerimizd~n 

T Y - F D - G F - OV 929 
A~ 114 

na.mlanna gelen mek.tuplan idare-

hanemizd>?n old1rmalan mercudur. , 

DOY<;E ORIENTBANK 
Dresdner Bank §ubesi -
Merkezi: Berlin -Tiirkiyede ~iibeleri: 

istanbul (Galata ve istanbul) 
Depo: Tiitiin Giimruk 

izmir 
Her tilrlii banka muamelab 

Zayi: 
lstanbul seyrii sefer.inden ald1g1m 

2964 numarah plakam1 zayi ettim. Ye
ni.sini alacag1mdan hiikmil yoktur. 

Yemi~ iskelesinde arabac1 ~ifman 
tbrahim 

SA TILIK PiY ANO - Az kullaml
m1~ mi.ikemmel bir Concert piyanosu 
Hardman markah ii9 pedalh, formasa 
biiyiik, acele sattl1kbr. Miil a ca at: Be
yo~lu bahk pazar Duduodalar sokak 
No. 26 dukkanmda. 

UUUlnlt.IUIUllUllUUWUlllllllllllMlllllfllltllllllUllllUlllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllWllllUllllllllllllllWlllllllll~I.._ 

SA TILIK PlY ANO Amerikan 
markah 88 tuljlu k1ymetli bir piyano 
piyanola nakil dolayisile elden acele 
sabhktir. Ortakoy Sebek tramvay du
rak yerindeki fotografc;1ya miiracaat 
ediniz. - 2 

125 LiRA YA - <;ok giizel bir pi
yano iskemlesi ile beraber acele sa
tJlkllr. Miiracaat: Beyo~Iu Hamal ba~1 
Tekir sokak Ferah apartimanda No. 6 
ic;erde 4 ilya. - 2 

4 - Kirahk-Satlh.k 

BEKLEYENLERE - Kopruden iti
baren Marmara ve Bogaza kar~1 man
zara itibarile daha bir e~i buJunm1yan 
25 metrelik cadde uzerinde her odas1 
deniz ve giine~ goren geni~ tarac;al1 
Deniz apartimanmm en giizel daircsi 
bo~ahm~hr. Acele etmezscniz tutamaz-

- 1 

Her sabah a~ karnma 
bir kahve ka~1g1 ahruz. 

Kab1zl1g1 
defeder. 

Haz1ms1zl1g1 
Mide ek~ilik ve 

yanmalar1n1 
giderir. 

Ag1zdaki tats1zhg1 
ve kokuyu izare eder. 
~i~esi 75 ve 120 Kr. 

HOROS 
markah ambalajina 

dikkat. 
DEPOSU: 

MAZONveBOTTON 
Ecza deposu 

h Bankasi arkasmda 
Nn_ 12. Bahcekam. 
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Romanya Seyrlsetaln ldaresl 
Hareket edecek vapurlar : 

ROMANY A vapuru 18 Mart <;ar
fainba saat 14 tc (Kostence) ye 

PELE.s vapuru 18 Mart <;ar~amba 
•aat 14 tc (lzmir, Malta, Marsilya 
Ve Barselona) ya 

Romnnya Scyriscfain idaresinin va· 
l>urlarilc seyahat eden yolculara Roman -
r.a thncndiifer iic:-etlerindc % 50 tcnzi
~t Yap1hr. Biitiin Romanya, Polonya ve 

Una limanlan i~ir. ve Turkiye - Ro
~banya hiikiimetlcri arasmdnki itilaf mu· 
ti ince merkezi ve farki Avrupa i~in 
ten2:ilatli fiyatlarla ~ay1 ticariyc sevk l'h nakledilir. F azln tafsiliit i~in Gala ta l hrninda Merkez R1htim hamnda kain 
stanbul umumi acentalagmn miiracaat. 

Telefon 44827 /8 ....___ ________________________ ~ 

Shipping and Trading Co. 
kayri - Araboglu ve pen"ki American 
Export Linea The Export Steamaip 

Corporation NEW • YORK 
Her on giinde bir Nevyork ile Iims• 

111rn1z araamda rnuntazam poata: 

\' lier ayin I 0, ve 25 inci giinlcri New• 
0 rk" dan harcket. -Y akmda New-Y orkdan gelecek va• 

Purlar: 

Exchange vnpuru 14 marta dugru 
Examelia vnpuru 25 m:ir•a dogru 

Exmoor vapuru 7 Nisana dogru 
Yakmda N<"tv - York, Fladclfiya ve 

Boatona i~in yolcu ve c11yay1 ticariye 
alarak harcket cdccek vapurlu. 

Exchange vnpuru 18 marta dogru 
Examelia vapuru 29 marta dogru 
Exmoor vapuru I I Nisana dogru 
Kumpanya, miitterilerinin menafiine 

<la.ha iyi h iz.met vc fevkaliidc scri po1ta
l~r tnktim cmelilc lskendcriye vcya Mar
•.lyada aktanna aurctile ve dogru kono
•1inento ile Nevyork i~in mezkur liman
l'lrdan muan en uirihlcrde hareket eden 
eltspre1 ve liiks vapu1larma yolcu ve ct·· 
~ayj ticariye kabul edeccktir. 

Bu vapurlar Amerikan1~. dahilt ve 
biitun viliiyetlcri ilc Kanadl'l, Golf, 
Mckaika vc Loa Angelos ile Sar. Fran· 
•:ako Seattle v~ire biitiin limanlar i~n 
dogru Kon~mcnto ilc c,yay1 ticariyc ka· 
hul eder. 

Fazla tafsilat i~in Galata'da Tahir han 
{ii;iJncli kat Hayri - Araboglu ve teriki 
rnilracaat Td: 44991 -2-3 

Sa~larm tabll renklerinl iade 
eder. Kumral ve siyab olarak' sabit 
ve tabil renk verlr. Ter ve y1kan· 
makla dahl kat'Jyyon c;1kmaz, daima 
sauit kaltr. YegAne zarnrs1z ve 
tamnm1' markac11r. 

1NG1Llz XANZUK ECZANES1 
Beyo~lu • l stanbul 

Ilk mekteplere mahsus 

YARDIMCI 

TARIH HULASASI 

AK~AM K.itaphanesi ne~riyatmdan 
olan bu ~ok faideli kitap yalmz 
ilk mekteplere degil herkese tarihin 
hiilasalarm1, oziinii ogretiyor. 

Fiyeti her yerde 

10 kuru~tur. 
Fazla para vermeyiniz. 

Tevzi yeri: AKSAM matbans1 

AK~AM 

BARA 
0 

BIRE, 
1000 
VEREN 

Sahifc 15 

TEL·AViV 
( Fili1tin) 

ARK PANAVIRI 

TARLADJR 

T~fsilat it;in: fstanbulda, Benci

bara hanmda 13 - 14 No. larda 
G. 'BLUM Telefon: 20494, bilet ve 
nakliyat i~in « NAT A » seyahat 

acentahklnnna miiracaat. 

Basm Kurumunun ~1kard1g1 

I lnhisarlar U. MUdi1r/i1Jti1nden: I 
~artname ve niimuneleri mucibince 2300 kilo muhtelif cins matbaa 

miirekkebi pazarhkla sahn almacakhr. Vermek isteyenlerin 1/4/396 
~aryamba giinii saat 15 de % 7,5 giivenme paralariyle hirlikte Ka
bata~ta Levaz1m ve Miibayaat ~ubesindeki ahm komisyonuna mii
racaatlar1. «1206» 

* Levaz1m ve miibayaat ~ubemizin Kabata,daki yeni binasma ta~mma-
siyle degi~en telefon numaralarmm katalogda yaz1h bulunmamasm
dan dolay1 arayan ve arananlarca mii,kiilata ugran1ld1g1 goriilmek
tedir. Bundan sonra &fag1da yaz1h telefon numaralar1 nazar1 dikka-
te ahnarak miiracaat edilmesi ehemmiyetle ilan olunur. «1294» 

Levaz1m ve miibayaat fubesi miidiirii, ahm sabm komisyonu reisi. 
49367 Oogru telefon 

~ube miidiir muav1m, 
rilk ve ambar amirlikleri. 

44688 Santral 
mubayaa ~efleri, mes'ul muhasipler, Gum· 
44688 Santral 

* 1970 kilo miistamel kanevi4f e par~a-
lan Adana mah 

6000 kilo JSkarta kanevi~e 
500 » » ~ul 

2000 )) » kmnap 
20/3/936 cuma saat 11 

1200 » )) ~uval 
4235 » » lp 

100 » » marka bezi 

3000 )) yamalrk kanevi~e 
500 » » ~uval 

2000 » )) ~ul 23/3/936 pazartesi saat 11 
300 » k1I ~ul 

3144 » mamul kasmh ipi 

Yukar1da cins ve miktarlari yaz1h e'ya hizalarmda yaz1h giinlerde 
pazarhkla sahlacakhr. lsteklilerin bunlar1 gormek iizere her giin Ah1r
kap1 yaprak tiitiin deposuna ve pazarltk i~in de tayin olunan giin ve 
saatte % 15 teminat paralarile birlikte Kabatattaki ahm aabm ko 

misyonuna miiracaatlar1. (1209) 

.... 

-

.. 
• I 

Al anag1 
n gUzel blr 

a matand1r 
Bliti.in soyl vlar1m1zla gazctecile· 
rimizin resim albnmu i~indedir· 

<;IKTI 
·i!m=-• 50 KURUS ---• 

Um mEmlak 
centesi 

Bah~ekap1 T A~HAN No. 29 

EHVEN ~ERAITLE 

" EMLA iDARESi 
J(iRAIJI( AP ARTl~1AN 

" 
E~il""AK 

ALil\i ve SA Tl1\11 -1 
TELEFON: 20307 

Istanbul Ziraat Mektebi 
Sat1nalma omisyonundan : 

9/Mart/936 Pazartesi giinii yap1lan eksiltmesinde ihalesi yap1lamt• 
yan, Istanbul Ziraat Mektebi ~in satm almacak bir adet 22 lieygir 
kuvvetinde 4 zamah ve 2 silindirli Dizel sistemi motoriin ~tk eksilt
me miiddeti 10 gun daha uzablarak 19/Mart/936 Per~embe giinii saat 
14 de b1rak1lm1,br. 

Eksiltme Istanbul Kiiltiir Miidiirliigu binasmda Liseler muhasebe
ciliginde toplanan komisyonda yap1lacakbr. Tahmin bedeli 1920 lira 
ve ilk teminat 144 lirad1r. 

Eksiltmeye gireceklerin kanunen laz1m olan vesikalarla beraber 
tamnm1" bir fabrikay1 Tiirkiyede temsil ettiklerine dair 2490 say1h 
kanunun 2 ve 3 cii maddelerinde ynz1h vesikalar1 haiz bulunmalari ve 
belli giinden evvel mektepten ahnacak yaz1 ile ilk teminah Liseler 
muhasebeciligi veznesine yabrmalan ve tartnameyi mezkur Muhase· 
becilikten abp gormeleri ilan olunur. «1254» 

~-------------------~-------------------------------.. I Devlat Oemiryollar1 ve Limanlan iflatme Umum id resl ilAnl 
Muhammen bedeli 61250 lira olan ta.kriben 875 ton muhtelif profil 

demiri ve demir lavha ile muhammen bedeli 46000 lira olan ta.kriben 
575 ton demir koprii malzemesi 24/Nisan/1936 Cuma giinii aaat 15,30 
da 11ra ile ayr1 ayr1 ve kapah zarf usulile Ankara' da tdare hinasmda 
satm ahnacakhr. Bu ite girmek isteyenlerin birinci k1aim i~in 4312,50 
ve ikinci k1s1m i~in 3450 lirahk muvakkat teminat ile kanunnun tayin 
ettigi vesikalan ve tekliflerini aym gun saat 14,30 a kadar komiayon 
Reisligine vermeleri laz1md1r. 

~artnameler beheri 230 kuruta Ankara ve Haydarpap veznele
rinde sablmaktadll'. « 1190» 

Akay Direktorliigiinden : 
Biiyiikada iskele pasajmda 3, 11 numarah diikkanlar bir sene miid .. 

detle kiraya verilecektir. 
A~ik artbrama auretile ihalesi 20/Mart/936 Cuma giinii saat on 

hette ldare merkezi bina11nda ~fler Enciimeninde yap1lacakt1r. Is· 
teklilerin (22,5) lira muvakkat pey ak~elerile yaz1h vakitte Enciime
r.e gelmeleri. (1322) 

Oskiidar Tahsil Direktorliigiinden: I · I Kadikoy Ziihtiipafa mahallesinin ~iftehavuzlar mevkiinde eski 1/1) 
Senelik muhammen Muvakkat yeni 2/2 numarah bina ve fazla bah~e mutasarnf1 Fatmamn borcun .. 

> 

I · I istanbul beledlyesl llinlar1 

kiraH teminati dan dolayi ayn1 mahalde 14 <loniim iki evlik 250 ziirradan ibaret fazla 
Oskiidar<la Tembel Hac1mehmed mahallesinde De- bah~esi 5800 lira kiymet iizerinden miizayedeye vazedilmifti. Bu keN 
mirciler sokaginda 71 No. kagir diikkan 108 8,10 re ihalei kat'iyesi icra k1hnacagmdan talip olanlann o/o 7,5 pey ak• 
Cagaloglunda Cezrikas1m mahallesinde Hilaliah- ~eleri ile birlikte ihalei kat,iyesi olan 21/3/936 giinii Kad1koy Kazasi 
mer sokagmda Had1mhasan pata medresesinin 5 ldare Hey'etine miiracaatlan. (1321) \ 
numarah odaa1 24 1,80 

Yukar1da semti senelik muhammen kiras1 ve muvakkat teminab ya- Istanbul Milli Emlak Mi.idUrlUfUnd n: 
zih olan mahaller 937-938 senesi may1s sonuna kadar kiraya veril- Tophanede To~ular caddesinde 359 No. lu diikkan y1lda 144 H ... 
mek iizere ayr1 ayn pazarhga konulmuftur. ~artnamesi levaz1m mil- ve 361 Nol lu diikki.n da y1lda 180 kira ve ii~er sene miiddetle Lir 
diirliignde goriiliir. Pazarhga girmek isteyenler hizalarmda gosteri- ay i~inde pazarhkla ayr1 ayn kiraya verilecektir. lsteklilerin ve 'e. 

S11hibi : Necmcddin Sadik Jen muvakknt teminat makbuz veya mektu'bile beraber 24/3/936 Sah ~aitini anlamak isteyenlerin 13/4/936 Pazartesi gijnii Jiaat on d0rde 

_ _ u_m_u_m~i_o_e_,A.;riy._a_t_m_u_du..:i·· r .... u_: _E_n_ia_T_a_hBJ-·n~L..!gu~··:.::n::ii:..:•:a:a:t~l:.:S:_:d:e:.;D:,:a;im:;.i .;e;n;.cu:··m;;e.;n;;d;e.;b;u;.l;u;n;m;a~l~1d;1~r~. -·(~l)~..;(~1;2~70~)·)·-·~k~a·d~a~r~Y·u·· z·d·e·7·,5·pe·y·ak-~e.lerile miiracaatlan. M. (1338) 
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Sinek, tahtakurusu, pire, gOve ve butun ha~erat uyanmadan ~imdiden yuvatar1n1 yeni icad Fayda Pompas1 ve 

FAYDA 

\ 
'\. \' 

\ 

ile T AHRiP EDiNiZ 

r; 
. ~ / 

"/ 

Dr. HAZDM 
Cerrahpa~a hast. sab1k cilt, Zuh. Mut. 
B. 0. ingiliz sefareti kar~1S1 No. 26 

--•KANZUK--• 
OKSURUK $URUBU 

................... 1111 

6 R i Pi N 

• 
I -I 

Ba1, dif, agr1lar1, nczle, lnrg1nhk ve D1Dtmekten mlltevellld blltfta 
11brablarm ba1lamaa1 ile beraber aklan1za &elen Uk laim olmahdar. 

Mideyi bozmadan, kalb ve bobreklere dokunmadao 

I En seri tesir, en kat'i netice I ................... .-
TEKBiRVAZO 

A'IK BEYAZv1YU"USAK. , 
BiR CilD TEMIN , , 

ETMELIDIR , , 
AKSI TAKDIRDE 

au $AYANI 
MAYERIT TEM· 
• 

LIFOEN HEHEU 
•• • 

IUCiUNl>EN IS· 
• • • 

TlFADE EDINl1 

YuzUniizdeki aiyah benlerden, a~lk 
mesamelerden ve .sair gayriaaf maddeler• 
den kurtulmak iateneniz; cildinize 7'9Di 
ve eaaa bir l(iizellik veriniz. Hemen bu
giinden itibaren bir vazo beyaz renkteki 

(yag11z) Tokalon kremi satin ahn1z. Terkibinde taze kaymak ve muAffa zeytin• 
yag1 ile cidden mukavvi ve beyazlahc1 ea.ir bir~ok c:.evherler mevcuddur. Bunlar. 
aiyah benleri eritirler. A~1k mNUneleri kapahrlar ve en aert ve aolmuf ciJdleri yu
mufahp gen~Je,tirirler. Yalmz bir veya iki giin zarf1nda yaphg1 taY•ni hayret tesir 
ve gosterdiii biiyiik farka ppcakaanrz. Bir hafta aonra, teniniz ~1k, nennin ve 
yumupk olacak ve biitiin doatlannazm g1pta ve takdir nazarlanm celbedec.ektir. 
Her vazo garantilidir. Memnun kalmadaitntz takdirde, ald1g1n1z vazoyu latianbul 
622 numarah poata kutuau adre.ine ademi memnuniyetinizin sebebini de zi"krederd 
iade ediniz. Verdiginiz paranan iki miaJi geri verilecektir. 

tiirk Hava Kurumu 
Biiyiik PiyangosU 

$1mdlye kadar blnlerce kl,lyl 
zengln etml,tlr 

61nc1 ke1ide 11 Nisan 1936 dad1r. 

Biiyiik ikramiye: 200.000 Lirad1r . 
Ayr1ca: 30.000, 20.000, 11.000 11.000, 

10.000 111ral1k lkramlyel~rle 10.000 
llrallk lkl adet mUkltat vard1r. 

Saglam irat anyanlara 
lstlklAI caddeslnde ~ok satlam ve 

temlz blr blna sat1llkt1r 
Beyotla latiklll caddesinin en 1erefll •• itlek yerinde altnida 
magazasa bulanan ~olr aaglam, temiz blr bina 1abhkbr. 
Paralana1 ••ilam lrada yabrmak fsteyenler i~in m01tuna blr 
faraatbr. Fazla tafaillt i~ Bah~ekapada Ta1handa 29 aamarada 

Umum Eaalik Aceatuiae •llrac:aat. T elefoa 20307 _,____, 


