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Hangisine inanmal1? 
ltalyanlara gOre Habetler 15 bin kiti 
kaybettiler. Hahet tebligine gOre 

zayiat 75 Olii, 130 yarab ! 
liabe1ler muntazam bir surette ~ekiliyorlar ve Garajjam 
dagiarmdaki yeni mevzilere yerle1erek harbe haz1rlamyorlar 

Eritre cephesinde bir ltaryan bataryas1 
c londra 18 (Aktam) - Eritre dogm olduiu belli deiildir. 
L:f heiinde bet giin ~iiren muhare- Ortada muhakka~ ol~n bir. te~ 
"i"'er hakkmda hemiz etrafh taf· varaa o da Habe9lenn '1ddeth bi.r 
d~ a..t ~hnamam19hr. Bu muharebe- mukavemetten sonra yirmi kilo-
b·· 1k1 taraf da karftsmdakilerin metre kadar geriye ~ekildikleri-
d~Yiik zayiata ugrad1gm1 iddia e- dir. Adisababadaki Royter muha· 
'Yor. Bu iddialarm ne derece (DcvamJ on ii~uncii aahifcde) 

A.lllerikada yeni bir sulh 
konf erans1 toplan1yor 

l<onferans diinya sulhiinii kuvvet-
lendirmek i~ini gorii~ecek 

~lll~.ndra 18 (Ak9am) -Ameri
~ik turnhur reiai M. Ruzveltin Ame
~it a hiikumetlerinden miirekkep 
~bb'~lh konf erans1 toplamak te-

ll .. 
~Ollf au alaka uyand1rm19tir. Bu 
lelld~rana diinya sulhiinii kuvvet· 

\r 'tlnek yollarm1 ar1yacaktir. 
~· ti>l"e t•ngtondan gelen haberlere 

~ .... Atnerika biikumeti Milletler 
tbd 'Yetine rakip bir tefekkiil vii· 
'i)~.tetinnek niyetinde degildir. 
l'et1e 11 

• Milletler cemiyetini kuv· 
~ ~d1rrnek istiyor. Bunun i~in 
ler erika hukumetlerinden Millet
' tern· 'Col\f 1Yetine dahil olanlar da bu 

M. Ruzvelt 

~ tranata bulunabileceklerdir. 
tiiti ltterika, konferans1n Arjanti
lol>l lttctkezi olan Buenos Airesde 
~ ~lltna~1n1 iatiyor. Konferans
~ "'••ikay1, Hariciye nazm M. Hull temsil edecektir. 

Cnebi prof esorler Veznedar el an 
b~ d d llnden itibaren tiirk~e bulunama l 
ers Vermege ba§ladilar 

f {)ttiyer • 
e10rl . siteye ahnan ecnebi pro-
~~ 

1 
eri :rnuka veleleri mucibince 

l enede t·· k .. w kl l;lll Ill.. ur ~ ogrenece er ve 
turl Uddetten sonra derslerini 

(~ 1 flu .~ arak vereceklerdi. 
ler t~l!ddet bittiginden profesor-
if\· Urkre .. ~ d.kl . . . 
~111. h ~ ogren 1 er1m 1spat 

butt h a:zirhklara batlam1tlard1r. 
... Ukuk f k"Jt . 1!td a u es1 prof esorle-
.:a en_ LY• 
qe .. , 1

..... 0 •rf ilk def a olarak 
4.ll tU k r ~e olarak vermittir. 

1000 lirahk bir a~1gi 
oldugu da anla~ild1 

Ortadan kaybolan deniz rusu· 
mu veznedan Remzi elan bulun
mam1~tir. Veznedarm ortadan kay
holdugu zaman yamnda 1588 li· 
ra 38 kuruf para olduiu anlat al· 
mttbr. Bundan batka da evvdce 
1000 lira kadar bir a~1gi olduiu 
goriilmiittiir. 

(Dcvatru on ii1:uncii aahifcde)' 

lzmirde bir dagda 
hey/an ba~ladi 

~imendif er hatlar1ndan biri 
tehlikede, kullandmayacak 

Izmir 18 (Aktam) - Aydin de
mir yolunda lzmirden ilk iataayon 
olan Kemer ile ikinci istasyon Kt· 
z1l~ullu araaanda ve demiryoluna 
~ok yakm daida heylan ba9lam19· • 
tlr. 

Buradaki iki hattan biri kulla· 
mlmayacaktir. Fen heyeti hatti 
teblikeli gormiittiir Diier hat 
da makasla idare edilecektir. 

15 bin lira 
isteniyor 

Deniz ticaret mU
dUrlUgU ile belediye 
aras1nda bir dava 

Bir hafta evvelki hrbna yiiziin· 
den belediye ile deniz ticaret di
rektorliigii arasmda bir dava ~ik· 
mak iizeredir. F1rtma gecesi ye
rinden kopan Unkapan1 kopriisii· 
niin a~1lan k1sm1 deniz ticaret 
direktorliijiine aid atelyenin oniin
deki direktorliige aid motorii ~a~ 
mak auretile batirmitta. Bu yiizden 

(Devam1 on uc;i.incu aahifede) 

Tiirk ku§u 

Pazar giinii iki plin0riim\iziin 
ADkaradan Eskitehire kadar mu
~aff akiyetli bir seyahat yaptig1ni 
yazmithk. Bu u~uta ait iki reaim 
<lerce'diyoruz. :Yukar1da bayan 
Sabiha plinorde, atai1da hare
kete hazirlamrken tayyareci kiya
fetile goriiniiyor. 

:x-=:-: s rr= 

KOc;OK ILANLARI~UZI 
okuyunuz! 

0 sUtunlarda istedlglnizl 
bulmak ihtlmall ~olctur 

Telefon : 24240 ( ldare) - 24249 ( Tahrir) - 24248 ( Matbaa) - 20113 ( Kli~e) 

F1rt1nadan sonra 'iddetli 
yagmur ba,1ad1 

Baz1 evler y1k1ld1, baz1lar1 da bo~alt1ld1, 
__ nehirlerin ta$mas1ndan korkuluyor 

r 

Mersinde karaya otoran Alman band1rah Makedonya vapuru 
ve f1rtm esnasmda dalgalar vapurlari a~rken 

Diin oileden aonra lstanbula ve . 
civar yerlerde tiddetli bir yagmur '""· ilillllliillllicilliiiiaiilia.,., Yeni 
yagmaga hatlamittar. Yagmur fa-
11la vermeden devam ediyor. Bil
haasa saat on dort bu~ukla on alb 
araunda tiddetli bir sagnak ha
lini almif, sokaklar1 seller kapla
mtt-br. 

Kandilli rasadhanesinin verdi· 

KARiKATiiR 
MOsabakam1z: 
Me~hur 15 tip! 

- <;ocuguna ltalyan • Habe, haberlerini okutmal ••• 
- Korkar mi dersin? •.• 
- Hayir, mi.ibalagay.a. ah,1rl ••• 
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POLiTiKA 
------------·-----------ltalyanlann ilerle

mesi uzun zaman 
ve bol masraf i~idir 

ltalyan ordulan, c;;etin bir c;;arp1~ma· 

dan sonra, fimnl c;;ephcsindc Makallenin 
a~1sma dii,en yiiksek biT dag1 ele ge· 
prdiler. Bu harptc, Habc,lerin cpeyce 
insan kaybettikleri nnla~11iyor. Bir ta· 

raftan halyanlann en miikemmcl oldii
riicii silahlara malik olduklan, digcr 
taraftan HnbCflerin bi.iyiik bir ces rctlc 
bu c;;elik vc nlev cehenncmine aaldardtk. 
Jan goz onune getirilecek olursa, her c;;ar· 
p1,mada Habe~lerin ag1r zay1ata ugra· 
malar1 tab.i olur. 

ltalynnlar bu yeni zaferden c;;ok se· 
vindiler, Roma bayraklarla donand1. 
(ok zor, y1prnt1c1, nankor bir harbe gi· 
ri~i~ olnn ltalyanlann, maneviyatt yiik· 
acltmek i~n her firsattan istifade etme· 
sini tab:i gormelidir. Afriknda harbin 
devam1 1talyada lialkm iirnidsizlige di.if• 
memesile miimkiindiir. Bunun i~ndir ki 
b1r dag tepcsinin zapti bi~e rnilli hcyc· 
cani nteflendirecek bir vesile olur. 

Bu yeni z.a.f erin askcri mahiycti, Jtal. 
yanlann yagmur mcvsimini ge~rmek 

i~n hakim noktnlan elc g~rmek iste
Jndcrindcn ibarettir. ltalyanlann cAm· 
ba • Aradam> dag1m almalan, ~melde
k.i HabCf kuvvetJ.erinin birlikte ve ko
layca harCket ctmelcrinc engcl olaca\t .. 
hr. Bu surctle halyanlar, ani Habcf bas
lunlanmn onunc gc~mif o)uyorlar VIC 

arkalanndaki yoUan daha rahat inpya 
chvam edeceklerdir. 

halyan erkam harbiyeai Habef1stan 
j~crlcrinc doiru yollan yapa yapa iler
lemck niyctindcdir. Her yol bittik~e, 

kamyonlar ve tanklar ilcriy-e geldikc;;c 
ycni bir muharebe vcreceklcr, bu 8\1• 

rctlc Habef kuvvctlcrini imhaya ~hp
caklardir. 

Tayyarckri, tanklan, a&'ir toplan olan 

halyan ordusuna hiicum edecck HabCf 
l:uvvetlcrinin galebcsi gii~tiir. Fakat, bu 
tarzda ilcrlcyif c;;ok uzun z.aman vc bii
yiilt para ister. Biitiin mesek italyanm 
bu masrafa ne kadar miiddet dayana· 

bilecegid:T. Politikaa 
•m11n11nu111n11~n1mruunnn1mnttun11n1wrmnun1HU-

Dorduncu pamuklu 
fabrikasr 

Ankara 18 - Malatyada kuru
lacak dorduncii pamuklu fabri
kas1 i~in mahallinde tetkikat ya
pan heyet vazifesini bitinni~.tir. 

Fabrikanm en ekonomik ~htma 
tarz1 teabit edildikten sonra in9a-
1ma batlaacakhr. 

Ba~vekil geliyor 
Ba~vekil General lsmet lnonii

niin cumartesi giinii tehrimize 
gelmcsi muhtemeldir. 

Yeni Amerika sefiri 
Y eni Amerika sefiri Mee Muray 

bu sabah ekspresle tehrimize gel
mittir. Sefir istasyonda aefaret 
erkam ve tebrimizde bulunan bir 
~ok Amerikahlar tarafmdan kar
t1lanm1thr. 

Kiit;iik haberler 
Ankarada hiikUmet merkezine 

layik bir posta saray1 inta11 karar· 
lathrilm1f.hr. lmar miidiirliigii bi
nanm yerini tetkik ile metruldiir. * Tunceli vali muavinlijine 
Mugla valisi Cevad terfien tayin 
edilmi?tir. * Ekonomi bakanhg1 miiate
tari Faik Kurtoglu haftaya mem
leket i~inde tetkik seyahatine ~1-
kacaktir. * Buna emniyet miidiirii Ara
Ian Kartal kaymakamhg1na tayin 

edilmittir. * Tiirkiyeden ihra~ edilecek 
yumurtalann kontrolu nizamna
mesi Vekiller heyctince kabul e
dilmi~tir. * Halk f1rkas1 umumi kitibi 
Recep Peker bugiin Ankaraya dO
necektir. * Ziraat bakam Muhlia tehri-

elgrafiar ) 
Fran 1z - Sovye pakt1 

Baz1 sag cenah mebuslar1, paktin 
Frans1z - Alman ihtil8.f1n1 tacit 

edeceQini iddia ettiler 
Paris 18 (Aktam) - Medis 

bugiin toplanarak Frans1z • Sov
yet ademi tecaviiz pakti hakkm
daki miizakereye devam etmittir. 
Miizakerenin uzun siirecegi anla
tilmaktad1r. Ciinkii bir ~ok meb
uslar .Oz alm1tlard1r. 

Bugiinkii toplanbda daha ziya· 
de aai cenaha mensub mebuslar 
.Oz almitlar ve paktm aleyhinde 
bulunmuflard1r. Bunlardan haz1-
lar1 bu paklln bir F ran11z - Alman 
ihtilifm1 tacil edecegini soylemit
lerdir. 

M. Taitenger Sovyet Ru1yan1n 
Avrupada harb edecek vaziyette 
olmad1iin1, bir harbe girene bile 
ilk haftalar ve ilk aylar yard1m 
edemiyecijini soylemi" muahede-

Istanbul deniz 
ticaret miidiirliigii 
Umumi miidiirliik olarak 

idare edilecek 
Ankara 18 (Akp.m) - Istanbul 

dcniz ticaret miidiirluguniin umum 
miidiirliik olarak idareai hakk1n
da lktiaad vekileti taraf indan ha· 
zirlanan kanun liyihaa1 b&f veki
lete geldi. Layihaya gCire, btanbul 
Deniz Ticaret miidiirliigii umum 
miidiirliik olacak ve bir de muavi
ni bulunacakhr. 

Bundan batka mevcud iki tube 
,efligi, hirer miidiirliik haline ge
tirilecek, deniz va11talarm1n deniz 
uzerinde kontrol yapabilmeleri i
~in alb kontrol zahitligi ihdas 
edilecektir. 

Fen heyetinin de kadrosu genit· 
letilerek maatlar1 arthnlacak, ge· 
1'ek merkez ve gerek miilhakatta· 
ki liman reisi ve memurlarmtn 
miimkiin mertebe terf ihleri i~n ye
ni tedbirler ahnacakhr. 

Ticaret umum miidiirliigiinde as
gari maat 16 liradan batlayacak
tI?. ~imdi bundan daha az maaf 
alan memurlarm maa,Iar1 da bu 
miktara ~tka11lacaktir. Bu layiha 
ile umum miidiirliige haih 79 li
mandaki tetkilahnm miirakabesi 
i~in yeniden 2 miif ettif lik ihdas 
edilmektedir. 

F1rt1na kurbanlar1 
Edimede 19 ki§inin daha 

oldiigu anla~dd1 
Edirne 18 (A.A.) - Bir ka~ 

aiin evvelki f1rtma ve aoguktan 
olen insan ve hayvan zayiahnm 
te.hitine devam edilmektedir. 

$imdiye kadar bildirilenlerden 
batka, Meri~ il~eainde 10 in
aan, 2071 hayvan, lpsalada 2 in
san, 3799 koyun ve k~i, 287 s1-
g1r, 42 manda, Uzunkopriide 2 
insan, 2552 koyun, 6 s1g1r, Lala
P•tada 675 koyun, 2 S1g1r, S1rp
amd1g1 kamonunda 1 insan, 371 
bayvan ve Havzada 4 insanla 673 
hayvan donarak olmiittiir. 

Bir kaza 
Dun a1qam Harbiyeden ge~en 

1465 numarah otomobil 167 nu
marah Beyaz1d - Ma~ka tramvay1-
na ~arpmtfbr. Otomohil pa~a

lanm1 tll'. ofor akalannu ttt. 

nin Almanyada yapacagt tesiri 
anlatmtfhr. 

Ma:zbata muharriri M. Torres 
paktm Almanyaya da a~1k oldu
gunu soylemittir. 

Gene muhaf azakar mebuslar
dan M. Henriot Sovyet rejimine 

hiicum etmif, M. Stalinin butiin 

diinyada Sovyetler kurmak iatedi
gini soylemiftir. Bu arahk M. Hen
riot ile M. Herriot araunda miina
katalar olmu,.tur. 

Muahedenin aleyhinde bulu
nanlar soz soylemege devam edi
yoralr. 

Paris 18 (A.A.) - Sovyet • 
Frans1z pakt1ntn tasdiki miizake
relerine bugun devam olunmuttur. 

Son dakika 
Ambaaradam 

dat1nda 
temizlik 

Habe~ler sis ve doludan 
istifade ederek ~ekildiler 

Makalle 19 (Aktam) - ltal
yan askerleri, dun zaptedilen Am
ba Aradam dagm1 Habet asker
leri bakayasmdan temizlemek
le metgul olmutlard1r. Dag biiyiik 
magaralarla doludur. Bu magara· 
lar Habet askerlerine tahauun 
yerleri tetkil ediyordu. Bundan 
bafka dagm tepelerinae ve yama~
larmda son sistem mitralyoz yuva· 
Ian kurulmu" ve her yuvaya 2 - 3 
mitralyoz yerlettirilmi~ti. 

Esirler arasmda 1896 da Adua 
muharebesine iftirak etmit olan 
Gracma~ Ayele Tamere de vard1r. 
Ayele demittir ki: 

-cltalyanlarm bu kadar kuv
vetli oldugunu bilmiyorduk. Biz· 
de imparatordan ve raslardan baf.· 
ka kimse harb istemiyor.» 

Amba Aradam1 miidafaa eden 
ler araamda imparatorun hassa 
efradmdan 10,000 asker vard1. 

Ras Mulugetta tiddetli bir do1u 
ile kar1t1k koyu hir sis ten istif a· 
de ederek askerlerile beraber 
Amba Aradam dagmdan ~ekil

mittir. --------
Paraguayda 
kanl1 isyan 

Asiler galip geldiler 
hukumet erkan1 ka~t1 

Buenos • Airea 19 (Aktam) -
Paraguayda ~1kan ve ii~ alay as· 
kerin isyanile ba,hyan askeri ih
tilil, hiikiimetin devrilmesile neti
celenmittir. Biitiin ordu asilere ii· 
tihak etmif, reisicumhur Ayala 
istifa ederek ordu kumandan1 Es
tigaribia ile beraber bir gambo
ta binerek ka~mtfbr. Dahiliye ba· 
kam asilerin eline esir diitmiittiir. 

Asilerin galip gelmesi iizerine 
Assonption tehrine aiikunet av
det etmittir. lhtilal hareketinin 
lideri olan miralay Frankonun re
isicumhur olacaga tahmin edil
mektedir, 

Vallat -sag-. Heraud -merkez
ve saylav Taittinger ile Herriot 
paktm aleyhinde bulunmu,Iar ve 
paktm Fransamn Almanyay1 
~ember i~ine almak istedigine dair 
Almanyada mevcud kanaati teyid 
edecek mahiyette oldugunu &Oy
lemiflerdir. 

Paris 18 (A.A.) - Palimento 
cumuriyet~iler birligi bugiin kabul 
ettigi bir karar aUTetinde, hiiku
met Fran51z alacakhlanmn talep
leri huausunda bir •ureti t~viye 
elede etmek iizere Sovyetlcrle mil· 
zakereye girifmege ve Sovyet Rua
ya lehinde her tiirlii ikraz ve kredi 
muamelesini bu miizakerelerin ne
ticC$ine talik etmege davet ohm
maktad1r. 

Uzak ~arkta 
harp tehlikesi 
Yan resmi bir Japon 

gazetesinin miihim 
makalesi 

Tokyo 18 (A.A.) - Royter a· 
j1ll111 hildiriyor: 

Y ar1 reami J apon Tim ea gaze
tesi son hudud hadiselerini tef sir 
eden bir yaz1smda diyor ki: 

«Ne Japonya ne de Sovyet Rus
ya harb istiyor. Fakat istikbal, 
Japonya ve Sovyet Rusya hiikii
metlerinin vaziyeti kontrol etmek
teki maharetlerine haghd1r. Bu
giinkii hadiaeler ve b&fk& badise
lerin zuhuru ihtimali nazart dik
kate ahmrsa, ailahh bir ihtilaf 
korkusu tam amen bir taraf a attl
mit telakki olunamaz. $unu da 
nazan dikkate almak laz1md1r ki, 
gen~ Japon ve Sovyet zahitlerinin 
psikolojisi Tokyo ve Moskovada
ki devlet adamlanmn p1ikoloji-
1inden ~ok f arkhd1r. 

lspanyada sol cenah 
f1rkalan hakim 

Madrid 19 (Aktam) - 1ntiha
batin kati neticesi ancak pel'f.Cm· 
be giinii ahnacakhr. Cuma giinii 
mevkii iktidar, intihabatta ekse
riyet kazanan aol cenah f1rkala
rma teslim edilecektir 

-Yunan kabinesi 
Demircis kabinesi §imdilik 

i§ ba§1nda kahyor 
Atina 18 - Mufterek bir kabi

ne tetkili i~in miiz_akereler akim 
kald1g1ndan kral ile ha,bakan M. 
Demircia arasmda vaki konutma 

neticesinde hiikumetin meclisi ge· 

lecek hafta toplanhya ?i1rmas1 

kararlaf hrilmtftir. Mediate reis 

intihabt neticesinde herhangi f1r

kanm kabine tetkil edebilecek bir 

kuvvette olmad1g1 anlaphrsa bita

raf Demircis kabinesi, it batmda 
kalarak meclisten itimat reyi isti-

yecek, itimat reyi alamazsa mec· 
lisi feshederek ekseriyeti mutlaka 

usulile yeni intihabat yapbracakttr. 

Atina 18 - Yunan meclisi 27 

tubatta toplanacaktir. 

19 ~ubat ~ t 

lki cinayet 
Biri a~k, oteki ah~ 
veri~ yiiziinden oldU 

Du .. n Ii · · d "k' · yet 0~ 9e r1m1z e i 1 cma 
muftur. . 

cl' 1 - T ophancde Sahpazar1 d 
varmda Ismail ve Ali adlar1Jl • 
iki kif.i hir kadm meselesindeJI 
kavga etmitlerdir. Ismail b1~ag•lll 
~ekerek Aliyi gogsiinden agar tll' 
rette yaralamitbr. 

Y aralan agir olan Ali baygtll )t 

bir halde hastaneye kald1r1b11tr Ill 

t1r. ~ 
2-Uzun~artida Siileyman ve .. )e 

Osman adlarmda iki sahcJ d&11' ~ 
1 . .. .. d k et111ir t a •tvent yuzun en avga t 

lerdir. Kavgada Ali Oaman ~a) 
ile Siileymamn karn1m detm•foi tt 
memesinin altmdan da yaralaJl11r ~i 
hr. Y arah Siileyman otomobil ;le t' 

hastaneye kald1nlm1f, SiileyJll~ d 
de hayahndan iimit yoktur. Ci~ ~ 
yetleri itliyen Ali Osman ve ~ 
yakalanarak tahkikata ba,Ianllllf' lt 

tir. ti 

/n,ailiz silahlanTfld qt 
'5 lt 

programz 
>t 

Y eniden 20 kruvazoJ , t, 
• ,.ti ~ 

yapbnbyor, dritnotlar JJ t 

heniiz bir karar verileP1 ~ 
I ·1· 1'" di Londra 18 (A.A.) - ng11z · 

bineainin yeni silahlanma pro~ '
bakkmdaki miizakereler marl " , 
J1 ba9ma kadar devam edece~' 

DiitiinUlen tedbirler ~ok ~eo': ~i 
tir. Kabine, hundan sonrak1 di tn 
zakerelerinde, silah imali mesel: '' 

~ 1· 
sin in biitiin tef arruatile genit J11 

1 

yuta yap1lacak aiparitlere fai~ 
amele itile ve takib edilecek u 

meselesile metrul olacaktir. 
Niyuz Kronikl gazetesine gortf 

yeni silahlanma programmd• f 
'd 20 k •• •• t A ha 1'' n1 en ravazorun ezga 

nulmas1 ve 10 kruvazoriin de '~ 
kiyenleri degittirmek i~in inf:r

vard1r. Baltanlar bu tedbirde J11 d• 
tefiktirler. Dritnotlar intastl2 

• fikirler heniiz f arkhd1r. 

Petrola ambargo 
18 ler komitesinin 9 rn31 

toplanmas1 muhteJJle 
de' 

Paris 18 (A.A.) - B. Flail .I 
ve Vas Konsellas diln petrol ii 
bargosunun teknik tartlaran1 'f;,,; 
ler komitesinin bu it i~in ne ~· " 
t~planabilecegini tetkik etinitl 

d~ J 
Komitenin 9 martta toplandl i~ 

muvaf1k olacag1 zannedilmelcteb~ 
de B. Vas Konsellcu alakadar ,,- , 

kumetlerle istitare etmedell. 
~t''' hususta bir karar vermiyec ti 

Arnavutlugun vaziY8' 
Londra 18 (A.A.) - Ce "' 

re petrol ambargosu eksperle~ 
· · · b .. Loocl-J m1tes1n1n raporu ugun to' .. .I 

hir beyaz kitap hali~d~ ~ef # 
r.rn,tur. Kitapta yem ht~b1r ti 

DllM~ktu~ ~ 
Eksperler, Arnavu.tlug~.n tif'I 

rol istihsalatmin vaz1yet ~ab~ 
miiessir olacak derecede :rll 

olmad1g1 miitalaasmdad1rlal'· 

Dunku birlik mac18~ 
Dun ~eref stadmda yiikseli ~ 

tepler tak1mlar1 tumuvas1P• ~'f 
lanmtf, Miilkiye - lkt1sat ta1i~ 
Tl berabere kalmif, Tip ~ 
Hukuka 6 - 1 galip gebni~' 
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~AMDAN AK$AMA 

Seyyah celbi 
emelleri 

le ~~~enlerde muazzam bir turizm 
d: .~id.ti yapmak sozleri ortada 
tt~~.Yordu. Biiyiik bir umumi di
"' orluk. ihdas edilecekti, ecnebi 
"'l'ltll k ttk e etlerde fubeleri buluna-

ti Ve ' • l' saire ve saire ... 
hu ~riiniin bir memleket i~in ~ok 
tttr~k. bir istif ade kaynag1 tetkil 
ttt tini hugiin tekrar etmege ha· 
Lo ~oktur. Fakat bunu gorerek 
t, f ulyalara kap1lmak ve bu hul· 
lliij 'r~Utda israflara .kalkmak ta 

8
llasip degildir. 
u .. 

}tf gun Avrupada turizm faali-
~:b~•~isine nisbetle olmiittiir de
ttlb ihr. Seyyah nerede ki onu 
~ edecegiz? 

ttl U lllevsimde, diinyamn en gii
~· Yerlerinden biri olan halya 
ll)oe 

t~I tas1 hombo,tur. Sanremoda 

1 
d,~;r top oynuyorlar. Yam bafm· 
~ d .. Montekarlo ve ordan gar· 
~k· ogru uzanan laciverd aahil 
tlt 

1 
hafmet ve debdehesine na-

titij tti i.deta metruk bir arazi his-
"eriyor. 

ilt~albuki laciverd sahilde tabiat 
teU~~·a~ elele vererek biitiin gii· 
't, 

1 
ler1, eglenceyi ve konforu bir 

Ya R ti · · LA • d h'l t,1' e nnittar. ac1ver aa 1 
>,"1 1~ Fransamn degil biitiin diin· 
dttlj tt k1,Iag1dir. Dag yama~larim, 
111.1 ii kenarlarm1 siialeyen irili 

'I.I( l • . 
til\ ••rin ve muhte1em villala-

. ~ir.'~~ipleri beynelmilel bir kiitle
"4·i 0 Yle oldugu halde laciverd 
dt~ 1CyYahlarm eksikliginden 
~C\t lrlar1ndaki kan1 ~ekilmit bir 

' y ~ Rihi durgunluk i~indedir. 
r ~i~ a n1z f.U mii.ahade bile Tiil"'

\~~e seyyah celbi hususunda 
I~ k hulyalara kaprlmamanrn 
Ii t ~u hakkmda bizi tenvire ki
llie.Jc~ •r. Maamafih, bunu soyle
~~ t turizm ifini yiiziistii b1rak
~ti la\'siyesinde bulunmad1g1m1z'i 
&i~~~Utette tasrih etmek isteriz. t' ls, elden geldigi kadar gay
~~ geri durmamak laz1md1r. 

'1~ bu gayretin nelere taalluk 
t~lii ' 1 laz1m geldigini vaz1h hir 
~t\ti~e, hilerek tesbit etmeli ve 
Y~ .~ahadan ayr1lmamahd1r. 

' tj't't/oyle ooyle, ideta bir goste
~~~~ 1 Yapacag1m1z icraat ile mem
~t ~ e •eyyah akm1 ha,hyacagin1 
~~ l.lndan fayda goriilecegini umit 
~~:e~ ... hizi pek ac1 hayal sukutu 

dtgini unutmamahy1z. 

':'::-__. Ak,amci 

~oPrunun Kad1koy 

1i1.~'Y ida i~~ek~~~i.. K dk" 
·~ttj . r~Slnm oprunun a 1 oy 
lttlli l}j Yen1den yaphnnaga. karar ver
'4~~nu,ttk. Bu iakekye aid dubalar 
~~ d r jdaresine caipari9 edilmi,ti. lki 
~it cni;ce indirlmttir. 

beygir cereyandan 
~tl\c old ii 
~ r· "Yolunda bir elektrik tell takth ol-

•• ltt 
lb ... ,. C:anclan c;1karak demir diregc .a· 

,o,:,...,'lt a 
L~t ,. • u •uretl-e teldeki cereyan di.. 
"ti l "'C!;l'tt' • 1tc,. • •ftir. 0 i111roda yoldan ge"'en 
• ilr ka k . . ..J • ~ ,_ I ttr '1nma lt,;m unege so .. u muf 

Ctana 1 k "} .. .. ~TJ>t arit o mu11tur. 

A KS AM 

I. 

!;'ElliR llABERLERi 

Yeni stadyom 
At yarz~larz 

if in de bir kzszm 
bulunacak 

Y cnibahc;ccle yaptlaoak o\an stadyum 
is:in istimlak ifi bu acne i~nde mutlaka 
}:;tecektir. lstimlak bittikten sonra plan 
hazulanacakttr. Bir lcac; sene evvcl bir 
.Macar gurupu bir proje haz1rlayaro.k 
bclediyeye vermifti. Fakat belediyc yal
ntz bir projc ile iktifa etmck istemcdigin· 
den birkat,; miitchass1sm daha fikrine mii· 
racaat edecektir. 

Yeni stadyumda at yan~lan ic;in de yer 
bulunacakltr. Bu aebcplc bund 11n eonra 
at yan~lan Vdiefendi i;aymndn. degil, 
burada yap1lncaktir. 

Belccliye stadyum i~in be~ sene biit~e
sine tnhsisat koyacakt1r. 

Bir buyOcO yakaland1 
£.clirnckap1da oturan Mehmed admda 

ihtiyar bir adamm musknlnrla hai.ta te<la. 
visine c;ala,hgt hnber nlmm1~. 1~iin yap1lnn 
ara,tarmad.n Mchmed evinde biiyu ya
parken ciirmii me,hud halinde yaka. 
lanma,ttr. 

Adnan vapuru 
Tiirkistanh hacilar nihayet 

yola ~1kblar 
I lacce gitmek iizere Tiirkistandan ge

len hacalar Adnan vapurunu k'ralam111· 
larda. Fakat vapur bir bor~tan dolay1 
hac12 altmda bulundugundan harcket e. 
demiyordu. Bu vazayet kar~1smda hac1lar 
:viliiyete , polis hc,inci ,ubesi ie deniz ti
caret direktorli.igiine ha, vurmu,lard1r. 

Mahkeme, bir defaya mahs:Js olmak 
iizere haczm kaldmlarak va'lUr' .n eeferc 
c;tkmasma ixin vermi~tir. Va >J& 360 Til't
kistanl1 hact ik dun gcce h :a t~ket ctmi,. 

tir. 

Anadolu cihetinde 
lag1mlar 

Beylerbeyi He F enerbah~e arasmdaki 
sahada lag1mlarm yap1lmas1 ic;in bele
<l1yenin bir an evvcl proje hnz1rloanmak 

. iizere ,ehir mcclisiue teklifte bulundugu· 
nu yazm1,tak. Miilki1e ve Naf1a enciimen
leri, bu teklifi mu" af1k gorrnii§, bu 111· 

irada Kadakoy~nde K urbagahdercnin de 
bir an evvel temizlctilmesi .teklifini ye
rinde bulmu,tur. 

ln,aatm yap1lmas1 i~in biit~e enciimeni 
tahsisat bulacaktu. Bu para, lag1mlar 
jc;in her sene belediye biit~esindcn aynlan 
5 00 bin liralak tahsi!!attan aynbcaktir. 

Zehirli gazlara kar!jl 
korunma kursu 

Ac;1lc1cag1 yaz1lan zehirli gazlara kar~t 
korunrua kursu diin etibba odasmda ac;1l
m1~t1r. Bu kursa. belediyc, hiikumet he· 
kamleri i'tirak etmil}tir. Bu kura, 28 nisa. 
ill> kadar devam edecek ve bu tarihben 
5onra ikinci bir kurs daha tu;1Iacaktar. 
Kurslar her hafta salt gi.inleri olacakhr. 

Ankara caddesinde iki 
otomobil c;arp1~t1 

.$ofor Sad1gm otomobili Anbra cad
dcs.inden gc1;erken ~ofor Yusu!11n otomo
bilile c;arpifmt,tar. Bu c;arpu~m.da iki 
otomobilin on taraflan par.,:ilanm~hr. 

• •• Ya:z1n tatil giinlerinde, tramvay• 

lar gjbi, bir yerine bet yolcu tafir. bet 

I Y1k1lan aga~lar 
Y enilerini dikmek iizere 

tedbir abn1yor 
Son fartmada ~ehrimizde birt,;ok aga"'• 

!ar y1k1ld1. Bunlann i~.indc .,m1a aid o• 
fanlar b ulundugu gibi belediyeye aid o• 
lanlar <la vardar. 

En 1;ok y1k1lan aga1;lar, mezarhklarda• 
iki servilerdir. Hususile KaraC'aahmcd ve 
Eyiip mc.z.arltklarmda yi.izlercc aga~ y1-
k1lm1~tir. Bunlann baz• k.im~eler taraf m
dan a,1~:lm;mna t:J ~bbu$ edildigi {;<iriil
mii~tiir. Be:lediy !, bunun oniinti alma~a 
larar vermi~~r. f:tanbulda asu:,k rnal.im 
,. e mnhdud iaga.;u1dan hangilerinin y1k1· 
lip y1k1h:1ad1g1 d.i nynca ara,tmlmakta• 
d1r. 

Belediye, 'ehirde agat,;lan "'ogaltmaga 
karar verdigi s1rad3 caddr.lcri aY,ti!;StZ b1-
rakmam11k i"'in yenilerini dikmck uzerc 
tedbir aliyor. 

Orta mektep ve liselerde 
lisan dersleri 

Orta mektcp ve liselerde lisan tedri
satmm 1slah1 i~in Maarif vekaleti yeni 
bir t-alimatname hazarlamaktadtr. Bunun 
j,;;in bir komisyon toplanarak tctkikat ya. 
pacaktir. Talebenin liselerden bir ecnebi 
lisant ogrenmi11 olarak c;;1kmas1 ii;.in tedri
aat iizerinde degi11iklikler yaptlacakttr. 

Ecnebi ve ekalliyet 
mektepleri hakk1nda 

bir tamim 
Maarif vekaleti ecnebi ve ekalliyet 

mektepleri hakkmda yeni bir tamim gon

dermi11tir. Bu tamime nazaran muall.im
lerin devamlart daha s1k1 bir kontrol al
tmda bulundurulacaktir. 

Seyyar siitciiler 
S1hhat ciizdan1 alm1yanlar 

yakalan1yorlar 

Scyyar siit~iiliik yapanlartn hirer 111h
biat ciizdf\m almalnn )871m geli?kcn son 

zamanlarda bir~ok kimselerin muayene 
olup s1hhnt ciizdani nlmadan aeyyar siit· 
~iiliik yaptiklan gorii lmiistiir. Bu::rnn iize· 
:rine zab1ta l\IC cl koymu\I ve gez~rck siit 
satanlarm ci.izdanlarim muayeneye ba\lla. 

m111tar. 
iki gun zarfmda Beyoglu civannda ya· 

ptlan arn11tirmalarda yiizden fu:la soyyar 
eiit"'iiniin ciizdans1z c;ala11t1klan goriilmii,, 
bunlar yakalanm1\llard1r. Zab1ta her semt
te ara\lt1rmalara dcvam oe<liyor. 

Altl~ar ay hapis 
Omer ve Ahmed adlanm!"' it~i erkekle 

Fatma admda bir kadin Fc•ikoy civann
da Bedia admda bir kadmm evine zor· 
la girerek kadant dovrnek su~undan maz. 
nunen ii"'iincii ceza mahkemesindc mu
hakemc edilmi~lerdir. Muhake1ne ncti· 

c.csindc su"'lulann iit;ii de alt•~ar ny miid
...ictle hapse mahkum olmu11lard1r. 

Soy adlari haz1rlan1yor 
Soy adt kanur.u jle a.>y ndt :>lmak i"'in 

verilen miiddet oni.imilzdeki lt"mmuzun 
yirmi yedisinde bitiyor Bu tar:he kadar 
soy ad1 almay:inlua, kanun ve nizamna· 
mesi mucibince, h(':r mcmlcket:n en bi.i
yiik miilkiye memuru tarafmdan soy ad1 
verilecektir. Bunun it,;in her :tahiyede 
oti.irkc;e kokten kafl miktarda !!OY ada 
bulundurulacaktar. 

postalarmt erkcnden hiti. 
rip aile aaadetine yard1m cderl .... 

I Yap1 i1leri 
Y eni talimatname 
nisanda ~ehir mec-

lisine verilecek 
Her oni.ine gelenin yapi VO tamirat :,. 

lerine kantmamas1 i~n belediyenin mi
mar, kalfa, usta ve ''c;1lcr hakkmda bir 
talimatname bnzirlad1gm1 yazmtfttk. Ta
limatnamede biitiin b~ j~ilerin giinde· 
~i:k i.icret va1atioi de go~terilecclitir. !;ieh
rimizde her semtin inljaat usta ve i~"'j 
giindelikleri muhtclif oldugundan bcle. 
u iye bu vasatiyi bulmak ic;in her semttc 
ayri ayn tetkikat yapmaktad1r. Tctkikat 
bittikten sonra talim:ltname 9ciur mccli· 
sine verilecektir. Talimatnam'C.Jlin l}dUr 
meclisinin nisan toplanhsanda miizakerc 
edileccgi umuluyor. 

Kalays1z tencereden 
yemek yiyen bir kad1n 

zehirlendi 
CerrahpaJada oturan Raife a ~mdl\ bir 

kadin diin kalays1z tencereden yemek 
yemi~. zehlrlenmi,tfr. Kadm hastaneye 

kaldmlm1,hr. 

Sarho~lukl 
Oglunu dovmek 
isterken kendini 

yaralad1 
Biiyi.ikderedc oturan Bahaecldin adm

da bir adam diin gece slll'hotluk yiiziin
den oglu Nusrct ile kavga e~tir. ~ 
bacddin oglunu dovmek i.izerc arkasin· 
dan kovalarlren pencereyc c;arpmlf ve 

camlan k1nn1,ttr. 
Kmlan camlar Nusretin koluna "'arpa

rak bilck damarlanna par,;;alam1~llr. 
:Yara11mdan fazla kan zayi eden Nusret 
baygm bir haldc hastaneye kaklmlma~, 
Bahaeddin yakalanarak tahkikata giri.. 

,ilmi~tir. 

Temyizin nakz1ndan 
sonra beraet etti 

Dervi~ oglu Hasan admda bir adam 
Sabahat admda bir kadmm yolda oni.ine 
~1kariak zorla parasmt almak eut,;undan 
snuhakeme edilmif ve yedi acne mi.idd~t
le agar hapse mahkum edilmitti. Temyiz 
mahkcmesi bu mahkumiyet karann1 boz· 
"dugundan diin ag1r ceza mahkemesinde 
<lava nakz.en goriilmiif ve bitir=lmil1tir. 

Muhakeme ncticesinde dinlenen f&• 
rutlerden bir k~ml hiidiseden malumat• 
Jan olmad1gm1 soyledikleri gibi bir Jm
mmm d.a ifadeler.i arasmda ba!!k•hklar 
goriildiigii anla~1Inu,, Hasanm bu ifi yap• 
t1gma dair kafi <kiwi bulunamad1gmdan 
ocraetinc karar verilmi,tir. 

lhracat mallar1na 
dikkat edilecek 

Almanyaya son haftalarde . .ihrat,; edi
lcn bir parti ic; fmd1k yolda boi.ulmu,tur. 
Bu yiizden Almanya taraft , !Bn tikayet 
vaki olmu~tur. lktiaad vek~leti harice 
:hrac; edjlccl emtianan iyicc tetkik edil
mesini ve 1;iiriik, bozuk mallann ihra<; 
edilmemeaini mi.iteaddit dtifalar Ofis i'C 

Ticaret odas1 vas1ta11ile alakadarlara teb· 
lig etmifti. Aksine harekct edenler go• 
riildiigiinden haklannda kanuni tak.ibat 
yap1lmak iizere tahkikata La,lanmlfhr. 

Sahife 3 

ISTANBUL HAYATI 

"Sak1n delilige 
sapmal,, 

Kaf asm1 u&tura ile kaz1tmu •. U-• 
~uk benzi, ~okiik avurtlan ~ebre-
isine korkun~ bir manzara veri .. 
:yor. Jandarmalar1n oniinde yiiriir
ken yuvalarmdan f 1rlayan gozle
rile bir dinleyicilere, bir mahke
me heyetine bak1yor ve baf Inl sal· 
)ayarak hir 9eyler soyliiyor. 

Adam oldiirmek su~undan mali
kemeye verilmif. Hakim soruyor; 

«- Sen karm1 oldiiT111iitsiin. 
Mahkemede deli oldugunu iddia 
ettin muayenende hicr bir ,eyin ol
mad1g1 anla,1hyor. Kann1 oldiir
aiigiinde ddillerle sabit. Bir diye· 
cegin var m1? .. 

Kafasm1 bir ka~ def a ileriye, ge
riye dogru sallad1. Ses ~1karmadan 
agzm1 bir miiddet a~1p kapad1ktan 
sonra kesik, yorgun bir h1nlll ile 
cevab verdi. 

«- Aaah. Y oktur .. 

Karar okundu. Onbef sene ha· 
pise mahkum edildi. Reis ,if ahen
de karar1 kendisine anlatt1. 

«-On bet sene hapise mah
kum oldun. Kararm1 miiddeiumu
milik temyiz edecektir. istersen 
sende temyiz edersin .. 

Reiain sozlerini can kula~ile 
'dinledikten sonra bir miiddet ~1p
lak kafasm1 trrnaklarile kaz1d1. 
Mahkeme heyetini ba,tan atai1 
siizdii. arka11ndaki jandarmaya 
doniip ters, ters bakt1. Ellerini kaJ .. 
(hrarak bir fCyler soylenmege bat· 
lad1. 

«- Ben, hen, henim. 'ey.. he· 
nim ~ok teylerim var. Deliyim de
li ... Reisin emrile jandarmalar ko
luna girip zorla mahkemeden ~1· 
kard1. Merdivenlerden inerken 
hiishiitiin a~1ld1, bagirmaga ba.,Ia
d1: 

«- Var olsun cumuriyet. Am
ma neye yarad1?. Bir senedenberi 
ltapisanede yapbg1m delilikler de 
para etmedi. El oglu yutarm1 ya?. 

Jandarmalar aras1n'1a mahke
meye gotiiriilen hir su~lu yamn· 
dan g~erken kulagma <logru e
iildi; 

«- Bana hak ahbah. 
ortmek isteyorsan sakm 
sapma ha .. boyle feyleri 
yorlar. Sonra henim gibi 
boylarstn .. - C.R. 

Su~unu 
delilige 
yutmu· 
kodeai 

Oc; ki~i bir olarak 
hatibi yaralad1lar 

Sultanahmed civarmda hir medre"" 
'de oturan Hatip admda bir adam ote· 
<lenberi ayni yerde oturan Ibrahim, Ka· 
eam ve Ibrahim adlanndak.i ii,;; hemfehri· 
sile kavga eruyonnuf. 

Diin geoe iki lbrahimle Kasam bir o· 
]arak Mcdresenin kap1sm1n arkasma sak
lantp Hatabm gclmesini beklcmi~le.dir. 

Hahp kap1dan gircr girmez iii; kifi bir
dcn iizerinc at1lm1~ vc b1c;akln l~iendiaini 

biri;ok yorlerindcn -tehlikeli surette yara. 

lamt\lttr. Giiriiltuyii duyanlar polise ha· 
her vermitlerdir. Yarah Hattp baygm bir 
hald-c ha.staneyc kaldmlmif .iki Jbrahimle 

Kas1m yakalanrrutlardar. 
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OIUrn 
Ge~en hafta havanm muhalefeti yiiziinden tehir edilen senenin en biiyiik musikili filmi : I Kar!\da bulunan Erkamharp Kayrna· 

kam1 Emin Akmcanm annesi ve MalteP.e 
vapuru suvarisi Mustafa kaptan1n herri~•· 
resi ve miihendis miiteahhid bay ;\zi:till 

UNUTMA B E N I• Ba~ rollerde : B E N J A M i N 0 G I G L I 
ve M A G D A S C H N E i D E R 

Yann ak§am MELEK slnemas1nda •• Numarah koltuklar ~imdiden satdmaktad1r. hem~iresirun kain vr.:1lidesi salihat1 nisvao 
dan bayan GUI <liinkii pazartesi giinii ie 

davi edilmekte bulundug-u Tnk!im Frail llfllm------ iinOmDzdeki Cuma ak1am1 BUYiiK BALA olarak T U R K sinemasrnda -------... G··z 
SIL hastane.sinde vefat elmi!'I ve nafl 0 

tepede Sahray1 Cediddeki a:Je kabrista· 
nma defnedilmi~tir. Tann ona rahrne: 
ve geride b1raktif;1 evlatlanna met:iJTt CiNGENE BAR.ON ve uzun omiirler versin. ___.,.... 

HALK BlLGISl . 
Eminonii Halk~vi di!, tarih '\'c edebi· 

yat sube.si t~rafmdan her ay ~1karahna~· 
ta ol~n (Halk bilgisi haberl-eri)nin 52 111· 
ci saylSl ~1km1~tlr. 

ADOLF WOHLBRUCK ·DANIELE PAROLA ·GABRIEL GABRIO ·JOSE NOGVERO - J~CQUEL1NE FRANCELL 
Y erlerinizi evvelden aldmmz. T elefon: 40690 

Ucuz tarife 
$ark demiryollan

nrn gece seferlerine 
de tatbiki istendi 
Bundan bir miiddet evvel $ark 

demir yollari kumpanyas1 Edirne
ye kadar olan istasyonlara giindiiz 
katarlarmda gidifle yiizde otuz, 
gidif geli~.te yiizde elli tenzilat 
yapmiftl. 

Kumpanyanin hiikiimet bat 
miifetti~i bay Selahaddin, diin 
kumpanya nezdinde yaptlg1 bir 
goriifmede bu tenhilatin giidiiz 
sef erlerinin gece hareket eden 
konvansiyonele de tatbik edilerek 
Uzunkoprii ve Alpullu istasyonla
rma kadar ~amil ol:"'lasm1 talep 
etmiftir. Kumpanya miifetti'1igin 
bu dilegini Paristeki merkezine 
bildirmi§tir . 

Kaybo1an 37 teneke yag 
Sabah gazete]erinden biri, bir tncirc 

aid 3 7 ten eke ic;inde 600 kiisiir kilo Y<?

gin ~rk demiryollnn kumpanyasmm 
Kirklnreli istasyonunda kaybotduE',runu 
ve 600 lirn degerinde olan bu maim tir
ket tarafmdnn ancak 180 kiisiir lirasmin 
o<lenmck istendigini ya:.uyordu. 

Bu mescleyi tahkik ettik, kumpanya, 
her ne k1ymette ve her ne fekilde olur-
1a olsun kaybo\an e~ya ic;in kilo ba~ma 
en ,.ok 30 kuru!1 odemektedir. Bu da 
kumpanyamn i{lletme nizamnamesinin ah
kam1 icab1 imif. 

Oniversitede pedagoji 
enstitusu 

Oniversitede iedebiyat fakultesine bag
Ii olarak bir pedagoji enstitiisii kurula
cag1 yaz1lm1~t1. Bu miiesseserun ba'1na 
lsvi,.rcnin tanmmtf profesorlerinden V. 
R. Za~ toa.yin edilmi{ltir. Profesor mart ba
~da ~ehrimize gelecek ve vazife ' ne 
baflnyncakt1r. 

Kadastro mektebinin 
Ankaraya ta~1nmas1na 

ba~1and1 
Kadastro mcktcbinin Ankaraya tnfJn,.. 

masma b~lanm1~ttr. Tnlebelerin bir k1sm1 
bugiin Ankaraya hareket edecektir. 
Derslere aym yinni be~nde Ankarada 
ba,lanacak hr. 

Bir kad1n, ba~ka bir 
kad1n1 ta~la yaralad1 
Ay{le ve ~iikriye adlnrmda iki ik.idm 

Cliin Eyiipte bir ~ocuk meselesinden J:av
ga ietnrl{llerdir. Kavgada. Ayte biiyiik bir 
tatiln ~iikriyenin kafasma vurarak ag1r 
eurctte yarnlanu~r. Yarah kad1n hasta· 
neye kaldmlm1~. zab1ta Ayteyi ynbla· 
m1~ltr. 

Bir hamal du~tu, yuk 
alt1nda kalarak yaraland1 

Osman admda bir hnmal diin sutmda 
150 kilo yiik ile tiitiin giimriigii civarm· 
dnn g~erken ayag1 knymif. dli{imiiftiir. 
Bu diitmede Osml\n yi.ik nlt1nda bir,.ok 
yerLerinden tchlikeli surette yaralanm1~
hr. Osman hnstaneyc kaldmlm1~tir. 

Muallim mektebi tale
besi Ediineye gidecek 

T rakya umumi miif etti~ general Ka
z1m Dfrik lstanbul muallim mektcbine 
gonderdigi bir tczkere i]e moektep tale
besinin kurban bayrnmmda Trakyay1 zi
yaret ct:"leehini istemi~tir. Bu davet 
uzerine 40 ki~ilik bir gurup bayramda 
Trakyaya gid-ccekler, koylerdc muhacir 

............ ~tk~ik~ . t.deceklerdir. 

AK-'AM Jn tavsiye ettiii iiiniin 
miihim PFOll'amJ 

19 ~ubat ~artamba 
lstanbul - I 7 Oniviersitedcn nakil, ln

k.1lap dcrsi ( Y. Kemal T engiJlenk), 18 
Muhtelif plaklar, 19 Haberler, 19, 15 
Operet par~alan (plak), 19,45 Sigan 
musikisi (plak). 20,30 Stiidyo orbstra
lan, 2 I Ne!lir csnasmda ilan edilecektir. 
Saal 22 den sonra Anadolu ajnnsmm 
gazetelerc mahsus havadis servisi ven
lecektir. 

Berlin - 17,45 ~:uk1, dans, hafif 
rniizik, 

Budapepte - Saat 20, 30 Operadan 
Puccininin cLa Boheme> operas1, 

V &rJ<>va - 21. 5 5 .$open konseri. 
Prag - 22,25 <;ift keman Vie orkes-

tra. 
20 fUbat pertembe 

fstanbul, 18 T okatliyandan n:ikil, tel
siz caz, 19 Haberler, 19, I 5 Piynno kon• 
liertosu (List) plak, 19,35 S1hhi konfe
rans, Dr. Operator Kaz1m Ismail. 20 Ke
rnan solo, Studyo snnntkarla11 tnmfm
dan, 20, 30 Stiidyo orkestralan, 21. 30 
Son habcrler, Saat 22 den sonrn Ana. 
dolu ajansmm gazetclerc mahs1:ll havadis 
!:ervisi vcrilecektir. 

Moskova - 19, l 5 Makatovn Cev
!. okonun i~tirakile biiyiik konser. 

Vall<>va - Piyano konser i (Brah· 
ms, Debusi vs.). 

Viyana - 23, 10 Scnfonik konser 
(Hubny). 

Yang1n ba~lang1c1 
Ankara cadde.sinde Halide ai •l aiit~ii 

dukanmdan dun ogle iizeri YI.IT gin ,.1k
nu~a da sondiiriilmii~tiir. Yangmm haca 
lurumlanmn temizlenm~rnesi yiiziindcn 
~1kt1gi anLi,1lm1fhr. 

I BORSA I 
Istanbul 18 ~ubat 1936 

(AK$AM KAPANI$ FIA TLERl) 
£sham ve TahviLit 

fst. dahili 95, I§ B. Hamiline 9,50 
Kuponsuz 1933 » Miiessis 90,-
istikrazi 97,50 T. C. Merkez 
Onitiirk I 24,47 ,50 Bankasi 63 25 , 

» II 23,- Anadolu hisse 23,20 
» JJI 23,- Telefon 8,50 

Miimessil I 47,80 Terkos 14,50 
» JI 44,10 <;imento 10,30 
» m 1ttihat dekir. 9,75 

I~ Bankasi 9,50 ~ark » 0,70 
Para (~ek fiatleri) 

T Sinemaamda iki film bfrden h&veten : FRANZ L1SZT'in HAY A Tl 

A ~I~!;~~~~;:~~~ : ~ : ~ S ~ ~!. ~scb~o~a~ ~a~ 1 

N filmi programa ilavcten cumartesi Hcrtcrich Yeni FOX JURNAL 
giiniine kadar gosterilecektir. Silli Senfoni Telefon: 43374 

----------------------------------------------------------------------------------~---___....,,, 

Tepeba§I 

6ARDENi 
Diinyan1n en giizel 

kad1n1 ve §ayan1 hayret. 
meddah1 .• 

Goz ve kulak ziyaf eti, 
Erkeklerin, kad1nlann 
ve ~ocuklar1n mahbubu 

CORDERO 
numaralanna ba~hyor 

• 

.-• ~IK SINEMA ;. 
Dans krali~cai 

GINGER ROGER 
v• 

Dans krah 
FRED ASTAIR 

taraflarmdan 

ROBERTA 

Nefis ve endamh viicutlanm giine~in nivazi~
lerine arzeden cazib kadmlar... A~k oniinde 
hissiyall yava§~a canlanan ve uyanan gene 
kizlar ... Ate~li arzular... ihbrash ve §efkatli 

hisler... Gen~Jik daima gen~lik, i~te a§kla 
dolu hissi bir film: 

Kad1:n.lar 
GO Iii 

Oyn1yanlar: SiMONE SIMON 
JEAN PIERRE AUMONT 

Yarm ak~mdan itbaren 
Biiyiik gala miisameresi olarak 

SUMER 
~·--- Yerlerioizi eYvelden 1ld11101z. Telefon: 42851 69-- KADIKOVLOLERE GENE GON DOGDU ! 

Haf talardan, aylardanberi beklenilen biiyiik ve enf es eseri oynuyor 

$EN DUL 
Bu film beynelmilel rejisor ( ERNST LUBfTCH ) in (JEANETTE 
MAC DONALD) ve (MAURiCE CHEV ALIER) ye ~evirtdi~i en 

muvaffak ve en · giizel filmidir. 

Bugiin Kad1koy H A L E D E Ba~lad1 
Bugiin giindiiz Bayanlara, Gece Bayan ve Baylara bermutat k1ymetli hediyeJer 

Arzuyu umumi Uzerine 

A.Li BABA. 
"HARUN RE$iD,, 

Tiirk~e sozlii ~ark1h biiyiik $ark filmi. Bugiinden itibaren bir hafta daha 

Milli SiNEMADA 
A~k, mOzik ve dans filmi gosterilecektir. ____..-

64,56,20 ::===========//~ Aynca: FOKS JURNAL: lngiltere kralma yap1lan muhte§em cenaze 19
•
22

•
75 

Olu··m ~------- merasimi tekmil tafsilatile -------~ 
Paris 12,06,- Sofya 
Londra 619,75 Prak 
Nev York 80 55 Berlin 

' ,- Madrit 
1,98,44 ::,._/ 
5,82,- ----------------------

34 94 O Kolonyah merhum Re~t pa~a I Q k y I L Q I Z • 4:22:~ oglu, lnhisarlar lstnnbul ba~miidiir , un a ~am s1nemas1na ---~ 
4,60,- muavini Yusuf Kenan uzun zamnn- biitiin Istanbul halk1m ko~turan senenin en biiyiik Frans1zca filmi ve 

Milano 10,03,44 B 
A • elgrad 

tina 83,93,- Zloti 
Cenevre 2,43,87 Pengo 

1os,18,68 d1r ,.ektigi hastahktnn it.urtutaIUJya. CHARLES BOYER ve DANIEL DARRIEU.J< 
10,85,50 rak diin gece, Dizdariyedeki evin~ nun miistesna temsilleri 

Briiksel 4,73,- Biikre~ 
Amsterdam 1,17,40 Moskova 

KONSERVATUAR 
ORKESTRASI 

$cf: Cemal Repd 
Solist: Fcrdi von ~tatzer 

r 9 $ubat 9 36 c;ar~amba &aat 21 de 
SARA Y SiNEMASINDA 

Program: Mendelsohn, Beethoven, 
Franck. Biletler gi~edcdir. 

91111tllttnJlllttllHJIUlllHUltUHUUlllllllllUlllllllltlllUIUlllllllllUIUWHll 

Mevlut k 1raat1 
Y enitehirli merhum Ataullah 

efendi refikas1 ve Siirt saylav1 Is
mail Mii'-tak Mayakonun annesi 
ve T emyiz mahkemesi batmiiddei
umumisi Yusuf Nihat Berkerin 
kaymvalidesi merhume bayan Ha
§imenin ruhu i~in f Ubat1n 23 iincii 
pazar giinii Kadikoyiinde Osman
aga camiinde ogle namazmdan 
sonra okutulacak mevlutte haz1r 
bulunmalar1 aile doatlar1ndan ve 
aevdiklerinden rica olunmaktad1r . 

de gozlerini hayata kapam1!!, hak- M E y E R L 
1
• N G 

km rahmetine kavu{lrnUftur. 
Cenazes.i bugiin ogleyin Dizda-

riyedeki evinden kaldmlarak Beyaz1d 
cam.i.inde namaz1 k1lmdiktan sonra 
Merkezef endide aile kabristanma 
defncdilecektir. Allah rahmet eyle-

filmi goriilmemi§ bir muvaffakiyet kazanmi§tlr. Yer bulmak i~in 
biletlerin evvelden aldmlmas1 rica olunur. Telefon: 42847 

ISjn. 
~~:(. 

Merhum ,Yusuf Kenan miilk.iye 
mezuniydi. Senelerce <levlet hiz.. 
metlerinde nlm akilc c;ah~m1!!, k'irk 
eenelik memuriyet hayatmda 
namusu, 'dogrulugu, vazif e severU
gi ile tamnnu~ faziletli bir fosand1. 
Geride kalan ailes.ine ve c;ocuklan
na samimi taziyetlerimiz.i sunanz. 

IUanbul Btlediyui 19 ~UBAT 
<;AR~AMBA · ~thir1i"yatrosu 

Saat 14 te 

<;ocuk tiyatrosu 

&Ulmeyen eocuk 
gece saat 20,30da 

AYNAROZ 
KADISI 

111111111111111 

Ill... I 
111111111 

KADIKOY - S0REYYA ._. 
Afk ..• Liiks ... 1hti1am PEERGYNT HANS ALBERS 

vc musiki OLMA TCHEKO 
E1siz san'tat harikas1 ZEHRA AHMED 

Bu film yalmz <;ar§amba - Per~embe - ve Cuma gosterilecektir. 

iki biironun tevhidi 
Anadolu Sigorta Sirketinin lst.inb~:,' 

Ga.Int.a biirolan birle~tirilmi~tir. ~1 .. ~ 
. b '" 1 d 131.11 yem urosunu postanc :ar~1sm "' bllf 

Kmac1yan hanmda cl.!;arak faaliyetc 
lam1~tir. . ~· 

Tclefon: Santral: 24293-24294. pi! 
tor: 205 31. ./ 
~~~~~~~---...--" 

FRAN Sit 
tiyatrosunda e~ 

HALKOPE~d.l 
Bu ak§am 20,S S .;e 

ZOZODALMAIS 'ii> 
KOFINYOT 

i~tirakile ,.~() 
BEYOCLU c;lv-



' 

'abat 1938 

Dt1$0NCELER 

Mihracenin adresi 
·, C~enlerde A~AM gazeteainde okuyucu knk giin knk gece b~r peri ma· 
~ Ill hangi Hintli mihraoenin knk gi.in sah diigiiniiyle evlenen mihraceye nic;in 
la, lece •iiren, ~lhn t~bakh, kcsme bil- mektub yazmak iatiyor). 
"-a ~d~li, hortumlan dcve ku!u yumur· Her halde berife;. <Afkolsun boyle bir 

15 sene agir 
hapis cezasi 

Agir ceza mahkemesi 
dostunu oldiiren bir 
adam1 mahkum etti ht l>~lugiindc inci:erle sii.alenm~ he· diigiin yapar.s1ntz da bcni ~g1rmazs1· 

dilni.;~ lahur ,alh diiiiiniinden bahse· mzl> demek ic;in degil. Mehmed admda bir adam ge-
--,.•&. Belki, diiguniinii alimla, elmash, incili 

Iii Sir 0 ltuyucum bu nz1y1 okumuf. Bana diigiiniinii okuduktar. soura n~liktan ve ~en aene alb ay kadar beraber 
~elttup gondercr~k mihraC"cnin ad. ~1plaklaktan, soyulmnktan ve c;:fte istis. YAtad1g1 Hatice ;J1nda bir kadm-

IOruyor. mardan inliyen bir somurve halkm1n go- la kavga etmit v; ~ynlmtftl. Tet-
~elttubu yaz1 i,Ir1i ir.iidilriin~ verdim. zii oniinde boyle- b1r rezaletle f'vlenen rinievvelin 24 iincii giinii sokakta 
el: '-cenin adresini biliyorsa belki bizim 1~ihraceye kiifii.r edecektir. batka bir ka.dinla gitmekte olan 

"Yucunun c:hacetir-.i def ... ede d'ye Jyi amma Lufiir eclecek te ne olacak> 
~· . • r 1 

• "' Haticeye raslaml;f, bir teY konut-
ti.._lllkla dii~iinilyorum. (Malum ya, sii- ~.stanbuldan Hindis~ana gonderi!en bir ak b h .

1 
' Mah d 

~uzun ad ......_.,_ •· l 1 · sade. suya kiifriin nc ;nnnas1 va1d1r?. m a aneai e mutpaf& a ...__ 1 «uu\WlCe erit. ster Jste-
~ •~ma sapan c!a olsa bu siitunda Oyleyse bizim okuyucu mihJ1acenin ad· Abudefendi han1 civar1ndaki diik-
.._!:ler dii,iinmege hor~luyuz.) Evet, resini ne diye oiJienmek istiyor>. kanma gotiiriip kad1n1 .b1~akla ol-
~u:vorum simd1· ·. b1'zi"m okuyucu nu·h· dur" mu·· .. ~=. :.""'llln Y oksa bu sadece kotii bir ha11retin ifa- T'°u 

hit. adresi~i nic;in ogrenme.k istiyor) desi m5dir?. Su~lu Mehmet ag1rceza mahke-
aklt111a gelen cevab fU oHu: 
~ Ben mihracenin adresi ni~n soruldu) meainde· muhakeme edildiii 11ra• 

u ernki adre1 istiyor her hlllde mek- d F-L 
~ ~~ k y Bir tiirlii kestireme :m. · oaat mera.k. ta da kendiainde delilik olduiunu ile-
L.. ": ca . okl!a, kalkap nuhracenin oldu bana. Okuyuc•Jmclan dil~m fU• 

~~~ ~iinkii okuyucum kadmdi· ri aiirerek cinayeti delilik e1na11n-
dur ki, bana bu&un 1~bebini bi;<'irain .• 

I'\.-, _ degil ya!. da itledigini iddia etmitti. 
'"f'inanekte devam ediyorum. Bizim Orban Selim Bu iddia iizerine Mehmet Tibbi 

:----••••••------•
11
•••••••--

11111111--•• -••111111•111111111111111 -1111•H••••••••11•111•111----•••a adlide miitldlaede altina abmnit ve 

londra radyosunun bir senelik geliri 
23 milyon lira 

,:e,b\jr B. B. C. 

) londra rad
~ 1935 senesi 
~0•uuu ne,ret
.~ '\' "IL 
~ e 1..: def a o. 
~k n.asraflan 
._~ •nda mufassal 
~ •tnlar vermi?tir. lngilterede hali
,,;c1a 7 buc;uk milyon radyo abonesi 
le 

6
1r: bu miktar 1934 senesine nisbet

tlit 22.540 kadar artma, bulunuyo1. ln
"-i Posta idaresi evlerinde radyo maki
)llai bulunduranlardan aenede I 0 •ilin 
~ lt 31 S kuruf abone iicreti alrr. $u hal
~~c;en sene bu abone iicretleri yekunu 
9' n Yon 680 b;n lngiliz lirasi. bizim pa
Ill 'e Yirrni iic; milyon liraya yakrn bir 
~ra balig olmu,tur. 
~ .ndra radyosunun I 9 35 senesi biit
\:1,11'~ Yaridat kasmmda on he? buc;uk 
,.. • ~."· rnasanf k1smmda ise on iic; miL 
~ Yiiz yirmi bin Turk lirau vardir. 

13 
At edilen vergiler! 

~ ~7 Yani 1891 .eneainde foyle bir 
" dfli leniye ~11th: c:Hidiv sab1k ebhet. 
~ e\'lethl lamail pa,a hazretlerile ha· 
~ ~ohretefza ve Cenamyar ve 
~ 5et hiammlar ve mahdumlan lb
~ Pata hazretlerinin dersaadet ve 
~liae ile Hiidavendigar vilayeti 
~ e mutasarnf oldulclan altar ve 
"' . n Yergi ve hare& ferai ve intikal 
till.. ~•re '} ·· b 1 .l! • • ~ ~ e rusumu e ewye ve sairca 
~~ Ye haliye ve miistakbelesi mii
' Yh b .rafmdan vuku bulan istida 
'e af buyurularak muClmelei lazi. 

() ifaaa ... babmda .... >. 
' i.rnan Osnu.nla hiikumetinden 
~n °lan Hidiv Ismail pafa:un vergi 
l\ii\'1elt ic;in istidasma ma faipartm1z, 
~ 0. lr)a.il pa,a kadar zengin olm1-
' . tnanla hiikumetinin vcrgiyi af-

eaine mi>. 

v . Atk 
.t.. 'tin-o .. . . . f .. l . -.._ \r •• n un1verute11 pro esor enn-
\ cl llda: c:Bir talebe ifik oldu muy· 
"• ,._ •ral~rini iyi takip etmiyor> demit 

......_ llalarnatnameyi yazmaf: 
' lflk olanlar beraber otomobile 
~ eiler· 
't•tit~' .. · kutiiphanede c;ah,amazlar. 

"'"'-· RUnlerinden maada giinlerde 
~~ Yeremezler>. 

c._ JoL_•rna 111ebusu, eaki profes0rler· 
......_ llll lee de: 

li....- Adeinle Havvadan beri .ask de
"°~r Ve onun onune g~iiemezl 

I> 
~~Fe.or lee, iiniversite talebesinin 
~d nan aaf oldugunu , onleyecek 
~~ ~l~ia te,vik edilmesi fikrinde. 
'- '4Stle zak~ediyor: Bir talebe bir k1-
' -: 4>1r 111ektup aondemiif: c:Bi· 
~~ nle evlenecegim demiftim. Siz 
,.,le h luz cevap veriyor: c:Bin 
\i;) eyJenmek istemitti, •iz miy· 

I> ···> 
...:_ tofeao Le 
~ r. e &fka UJfl koyan ta• 

entn kaldanlmuuu iatiyor. 

Rra.dyofirketinin 1935 aenesinde, 1934 
seneeine nisbetle masraf1 309 bin lngiliz 
liras1 (lki milyon Tiirk lil'Ulna yakm) 
fazla olmuftur. Fazla masrafm yiizde aek· 
seni programlardan (artist, orkestra 
masraflan, hakk1 telifler ve saire) ve ma· 
kine k111mlan01n tekemmiilii i~ yapa
lan masraflardan Heri gelmi,tir. 

Programlar ic;in masraf biitc;esinden 
aynlan bir milyon yiiz on bin lngiliz li
rasmdan (Yedi milyon Turk liras1}, spi
kerler, artistler i~in ( 40 I, 380) lngiliz 
lirwn, daimi orkestralar ic;in de (201.080) 
f ngiliz lirasa veriliyor. 

19 3 5 senesi zarfmda radyo ile yapalan 
ilanlardan firket takriben 2 milyon alb 
yiiz bin Turk lirau varidat temin etmifli!'. 

Bir sene zarfmda dinler.cikr tarafm
<lan firkete yaz1lan mektuplerm rniktan 
150 bindir. Bunlann yiizde cekseni rad· 
yo programlanndan memnuniyet beyan 
etme&tedir. 

Altm istihsal eden diyarlar 
430 aene zarf1nda 39,000 ton altin ia

tihsal edilrni,tir. Senede a,aia yukan 100 
tondan biraz eksik gelir. 

En c;ok altin c;1karan memleket cenu· 
bi Afrikadu. 

Ondan sonra Sovyet Rusya ile Kanada 
'ar. 

Sovyet Rusya 1934 sene.inde 4,224 
milyonluk altan istihaal etti. 

Her sene madenlerden c;.k.anlan alt1n 
ne olur? Cec;en sene 15 milyarhk albn 
istihsal edildi. Bunun biiyiik bir k1sm1 ile 
para yap1hr. Harpten evvelki yirrni senc 
zarf1nda istihsal edilen altmlann yiizde 
20 si sanayide sarfedilcli. yiizde I 7 ei 

Hindisban, <;in ve M1s1r alap aanayide 
kulland1. Geri kalan yiizde 58 i ile para 
yap1ld1. 

BugOnOn icadlari 
Uykusuzlugun ne demek oldugunu bi· 

lir miainiz? .. Bilmezseniz bilt.nlere aoru
nuz, c;ok fena teydir. 

Ber•et versin Viyanah bir profes0r 
ukusuzluiu giderecek bir alet icad etrnif. 
Bu aletin ismi peikofordur. Y dlardar onii 

almamayan en ioat~a uykusuzluju a~or 
ve uyuyamayam derhal uyutuyormut-

Paikofon dediii bu elet bir gramofon
dur ve plaklannan bepsi uyutucu f&W• 
lardan intihap edilmittir ••. ~yle hafif. 
ten can a1k1c1 bir hava tutturdu mtyda, 
gozler kapanayor ve insan uyuyormllfl .• 

Dort senedir uyuyan k1z 
~ikagoda Mia Patricia iaminde bir dak

tilo dort aenedenberi miitemadiyen uyu
maktadu. ~imdi (Ok parkm uyuyan gii

zcl klZl) lakabt tak1lan daktilo cidden 1rii
~el bir k1zd1r. Otuz bir ya,mda ve 1932 
ic:u.i tubatanda bir aiin k. .ndiaine bay
ganlak gelrnit doktorlar bunJ ensefalit le
tarjik. bastahit yaoi (Uyku illeti) oldu
iunu tqbia etmiflerdir. Fakat illca ol· 
machitndan giizel klZI tedavi edememif
lerdir. Kaz miitemadiyen :,.ygan halde 
uyumaktadar. 

neticede kendiainde ceza11 kalch
racak ruhi ziaf ye aklt hir nok:. 

sadlak 1oriilememittir. 

Diin ag1rceza mahkemeainde 

Mehmedin muhakemesi bitirilmit
tir. Muhakeme neticeainde on bet 
aene miiddetle ag1r hapsine, mah

kUmiyet miiddetince kanuni bacir 
alttna abnma11na, miiebbeden 
imme hizmetinden mahrumiyeti
ne, ayr1ca olen Haticenin vereae
sine bet yiiz lir.: tazminat ita11na 
karar verilmittir. Alb bin lruTut 
muhakeme maaraflar1m da Meh
med odeyecektir • 

Tiitiin piyasas1 

Bu sene fiatler yiizde 
20 - 30 yiiksek 

Son bir haftamn piyaaa vaziye
ti nonnal olarak r~miftir. ~eli 
hafta da diger haftalar aibi en 
canh muameleler tiftik ve yapai1 

iizerine yap1lm1tt1T. 

Bundo.n batka olarak bu hafta 
bir ~ok yerlerde tiitiin aatatlan da 

a~11m1ttir. Bu aene lzmirdeki tii
tUn aati~llln s~en aeneye niahetle 
yiizde yinni, otuz nisbetinde yiik
~ektir. Tiitun 1abt1 Slllllaun ve 
Edimcde de hararetli olarU: ae
~iyor. 

Marmara havzasile Trnl:yada 
piya.i:l yeni a~ilmakla beraber 

billiaita Amerikahlar tiltiinleri

mize Liiyiik bir raibet giisteri
yorlar. Talipler, yalmz bu senenin 
mahsuliine degil, stoklara da ta

liptirler • . 

Nobetci eczaneler 
Ba akpm nobet~i ec:uaelet pntar. 

dar: 

~itli: Mac;ka, Taksim: Dellasuda, Er· 
tugrul, Y enitehirde Baronakyan, Gala ta: 
Karakoy, Eminonii: Ba~ekapada Agop 
Menasyan, Ka.aampa~": Merkez, Haskoy: 
Halk, Heybeliada: Halk, Biiyiikada: 
Merkez, Bak1rkoy: Hila!, Sanyer: 0.. 
man, Tarabya, YenikOy: Emirgin, Ru· 
melihisanndaki eczaneler, Aksarayc ~
ref, Bqiktaf: Riza, Oskudar: Mmez, 
Kadikoy: Hul\iai Ceman ve Leon <;ubuk· 
9yan, Fener: Arif, Samatya: Erofiloa, 
$ehremini: Niztm, Karagiimriik: A Ke
mal, Alemdar: Sim Riwm. Kiit;iikpazar: 
Nece.ti, ~ehzadebaft: Hiiseyin K.amil, 
Beyazid: Asadoryan. 

D1r1k Dillerl 
BERLITZ'de ogreniniz. 
1 - Cabuk ve esaala yetittirir. 
2 - Her ogrenilen dil i9n bitirme dip

loma.s1 verir. 
3 - Her •ene mliRbaka sonunda Fran• 

eada 3 .ene bedava okutur. 
Kayitlar a~akbr. 

l.tanbul, latildal caddeai 3 73 
Ankara. Konya uddai 

Sahife & 

F1rtlna ve yagmurlann tesiri 

DUn Kabata$ta bir 
ev y1k1ld1 

NUfusca zayiat yoktur 
bu evin yan1nda da be~ 

ev bo~alt1ld1 
G~en aah geceai vuku bulan 

tiddetli f1rtmada Kabataf civarin· 

da lzzetpafa sokaimda muallim 
bay Vehab1n 9 numarah evi f azla 

1ar1dm1t ve duvarlarda hafif ?t
laklar peyda olmuf.lur. 

F1rt1nadan aonra yagan yai
murlar evin ~ab11n1 ve duvarlar1-
n1 biiabiitiin gev,ebnittir. 

Diin oileden 1onra evdekiler 

otururlarken riiz1i.r eatik~ evin 
san1ldii1n1 ve duvarlann ~tarda· 
d1jm1 duymutlar; evin yak1lma11n

dan korkarak botaltap ~ikm1tlar
d1r. ·~eridekiler ~iktaktan a~ 1aat 

sonra bina birdenoire y1k1lm1thr. 

Ev botalt1lm1t olduiu gibi o a1-
rada civarda kimse de bulunma
d1gmdan bu y1k1lmada niifu~a 

zayiat olmam1,br. 

Hadiseye polis vaz1yet etmiftir. 
Yap1lan tetkikatta y1k1lan evin 
yan1nda bulunan Kerim, Celil, 

Macid adlar1nda ii~ kitinin evle
rile Galib ad1nda bir adama ait 
iki evin de vaziyetleri tehlikeli 
1oriilmiittiir. Bunlarm da y1k1lma
lan ihtimaline kart• zab1ta bu bq. 
evi de botaltt1rm1t ve kap1lann1 
miihiirlemittir. 

Diin latanbula seldiiini yazdijnn'iz hariciye Tekili Tevfik Riittii 
Arai akp.ma kadar Perapalaa otelinde iatirahat etmittir. Hariciye Te

kili alqam iizeri otelden ~i1muft11'. Reamimizde hariciye vekili, ayni 
trenle gelen Sovyet aefiri M. Karahan ve riyuet cumur umumi katibi 

ile i1ta1yondan ~ikarken goriiniiyor. 
111•1 1•11 ... IHUlllllHWlllUllU- JI 11 lllTIMlllllllllllllllllllftlllWllllllllllllUlllll-QlttUtl ... 11-lllllllllllU-

Rasat istasgonlarz 
ve sigorta 

Denizciler iptida limanlar1n 
yaptlmas1n1 istiyorlar 

Memleketin bir ~k yerlerine 
ruad i1tuyonlar1 yap1lmu1 dii

finiilmektedir. Bu huauata goriit
tiijiimiiz denizci selahiyettar baz1 

kimseler bayle bir fikri ~ok lii
zumlu 1ormektedirler. Mamafih 
bundan evvel baz1 miihim ,ehir
Ierde, bilbassa Eregli, Trabzon, 
Samaun, Antalya ve Mersin gibi 
yerlerde liman yapilma11 liz1m 

seldiii 1oyleniyordu. 

Bu bet miihim tehire liman ya
ptlmadan evvel yaptlacak raaad 
merkezlerinden kifi derecede fay
da beklenemiyeceii ilive ediliyor. 

Raaad merkezlerinden aonra 
ikinci derecede miihim olarak va· 
purlar1n 1i1orta me1ele1i mevzuu 
bahia olmaktad1r. Biitiin denizci
ler bu ite ehemmiyet veriyor. Mi

ail olarak Yunan 1emilerini 101-
teren bir denizci, bir arkadat1m1· 

za tunlan .Oylemittir: 

c-Yunan gemileri bizim vapur

lardan daba yeni deiildir. Bayle 
olmakla beraber hepsi cle 1igorta· 
bchr. Gemi 1igorta11 ~ok miihim 
ve elzemdir. Yalniz bu 1i1orta 
Avrupa 1emilerinin sigorta iicret
leri dereceainde olmahd1r. 

Yeni binalar 
G~en ay fehrimizde 7 apartunan, 43 

ev, 5 diier bina yap1lm1f ve 271 bina 
i~in tarnir ruhsati,rui almmaftar. 

Tarti ve ol~ii 
sahtekarl1g1 

Tahkikat ii~ dort giine 
kadar bitecek 

Tam ve ol~ii aahtekirhia hak
lnndaki tahkikat ii~ dort 1iine ka
dar bitecektir. lktiaad vekileti 

miifettitlerinin yapttklan tahki

kat, zab1ta tahkikatile birlettiri

leceiinden miifettif Kam1ran bu
lf\inden itibaren polisle bemb'!r 
?htacaktar. 

Hl~iiler ve ayarlar miidiirii umu

misi Bekir S1t1u diin Ankaraya 

gibnittir. Bugiin iktisad vekileti 
miif ettit he yeti reisi Hiisniiniin 

gelmeai bekleniyor. Hiisnii, g~en 
daf a olduiu 1ibi bu aahtekarhk 
tahkikabnt neticelendirecelltir. 

Ankara 18 (Alqam) - l•taa
bulda ol~ii aletleri iizerinde yapi

lan sahtekirhk etraf mdaki tahki· 

kah ikmal eden lktisad vekaleti 
heyeti teftitiye reiai 8. Hiianii bu
raya relmit ve baz1rlad1i1 rapora 
vekilete vermittir. Vekilet yann 
(bugiin) meauller hakk1nda bir ka
rar verecektir. 

Deniz muste~n 
Ankaraya gitti 

lktisat vekileti Deniz mW.te~an bay 
Sadullah Goney diin ogleden evvel De· 
niz ticareti direktorliiiiinde, ogleden son• 
Ta da Akay idareainde mes;1u1 olmuf. 
diin ak,amlri trenle Ankaraya g:tmiftir. 

Bay Sadullah Deniz ticaret d;rektorlu
iiiniin, bir haf ta evvelki firtmamn deniz
de yaphg1 tahribata aid haz1rlad1i1 mu• 
fasaal raporu da vckalete vermdt iize11e 
gotilrmiittiir. 



degi§ti di • 1z mecras1n ! 
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Sular1n kaplad1g1 yerler kahn bir 
bal~1k tabakasile s1vahd1r 

Carnalt1 tuzlas1nda tonlarca tuz yaQmur 
ve seylap neticesi~de erimi~tir 

Menemen 17 (Seylap m1ntaka·· 
1m1 gezen muhabirimizden) -
Gediz nehrinin lafarak miihim bir 
~ok zararlar yapbg1 mmtakada 
dolathm. Haberleri duyulan aey· 
lap felaketinin dehf.eli; o mmta· 
kada felaketin i~inde goriip dola· 
f 1hnca daha biiyiik bir ehemmi
yetle tebariiz ediyor. Ekilmit tar• 
lalar lrnbn bir yal~m tabakasile 
1vanm1fhr. Mahsuliin; kerpi~le

fen bu bal~1g1 delip ~1kmas1 im
kansizd1r. 

Seylaba maruz kalan koy evle
ri; ta vanlarma kadar bal~1kla 11• 

vah bir halde ... Bu evlerdeki koy• 
liiniin erzalu yenmiyecek hale gel· , 
mit, kirlenmittir. Evlerinde bail~ 
hayvanlar1n .aular ~ekildik~e let- SeylAp mmtakasmda kurtarma ameliyesi 
leri meydana ~tloyor. ruin1 koruyordu. Sedler; aittik- halk1 da tehlikeli vaziyete diiten 

Seylaba maruz kalan koylerde- s.e yiikaelen 1el 1ulannin bir miid- evlerinden ~ikanlarak gii~liikle 
Id halk1 kurtannak i~in biiyiik bir det tazyikine dayarun•t•a da bir Bagara11 ve K1z1lca koylerine gO
gayret aarfederek aular i~inde ~a· an gelmif, tazyika dayanamamif, tiiriilmiitlerdir. 
htmlf olan Menemen ve F~a jan- yer yer yik1lm1f ve aular biiyiik bir Maltepe ada oldu 
aanna kumandanlar1 hastalan· giiriiltii i~inde ovaya yay1lm1ttir. Maltepe mevkii bir ada haline 
m1tlard1r. Koylerden au ba1k1ni Sedler; iki sene evvel tamir de gelmittir.. Burada hir ~ok hayvan 
c1nasmda bele kadar IU i~inde ~a· IOnDUf tii. aiiriileri ve ( 40) kiti aular i~inde 
litarak hayvanlar1n'i kurtarmak Seylap 1ular1; Maltepe mevki- kalmittJr. Gedizin daha fazla tat-
!~in didinenlerden de haatalanan· inden Seyrek koy ile Musabeyli maSl ihtimaline kar~i; kayiklarla 
lar ~oktur. K1z1lay lrurumunun koyii ve Keaik ovalarma yay1lm1f, buradaki halk ~ikarilmtfhr. Ekse
miitfik eli; felaketzedelere hazar manaapta (40) evli Kumtepe kO- risi yoriik olan bu felaketzedeler; 
yardunt yapmaktad1r. y{inii tahrip ebniftir. Bu koydeki bayvanlar1ni b1rak1p gitmek iste-

KADIN K0$ESI 

Veno DDvanlar 
Son zamanlar

da divanlar ~ok 
taammiim etmift" 
tir. Bunlar kano
peden daha 1e
ni9, daha rahat 
olduiu 1ibi ik1 
yanmda, yahut 
yu.kan k11m1nda 
kitap, ote beri 
koyacak yerler 
bulunmaktad1r. 

Bunun i~in di
vanda otururken 
elini uzabnca 
arzu ettigini bul.
mak kabildir. 

)' eni divanlar· 
Cla ekseriya zi· 
yarete gelen mi
aafirlere kolayca 
Jikor, kokteyl, 
terbet ikram e-
1 ldebilmek i~in 
kii~iik bir dolap 

·oi 
bulunuyor. Bu dolapta titeler ve I a~1linca kapak, tepsi va:zif est 
kadehler 1aklanmaktad1r. Dolap goriiyor. 

-m111n1un11n111,....1111'111'ftr't1nn111llftlllfttR1n111•t•n11•1111111U&'lllllllll11n11n1111111n11111111111111tu11111111••••K111u111111111uu111~ 
Kilis belediye hekimi 

tiyatro seyrederken oldu 
Kilis 16 - G~en gece Kiliate 

tiyatro gosterilirken aeyircilerden 
Kilia belediye hekimi Dr. bay 
Ali Ismail anstzm olmiittiir. Ce
nazeai torenle gomiilmiif.tiir. 

Mubadil ve muhacirlere 
tapu senetleri bir aY 

ic;inde verilecek .
1 

Izmir 14 (Aktam) - Miibad,1 
ve muhacirlere tahs:a ve ta'1 i 

auretile verilmit ola.n m~llar111 lll' 
pu aenetlerinin bir ay i~inde lA' 

·oe WW\UU\U\U\',\\'.\\\\\\\\\',',',\','•'•'•'•'•\\~\'~\\\\',',\'t\':.?a\\\\\\\',\\U','J\\\\',\\\ll~': mam(;n verilei.·t.k i:.;k8n itlcr1 

aon verilmesi i~in iskin ve t<JP\J 
memurlari aefei·ber edilmi~tir. 

olaayd1 felaket daha umumi bir 
tekil alabilir ve bu aahadaki biitiin 
evler yak1hrd1. Menemen kayma
kam1: 

- Yagmur devam etseydi hat
ta Menemen kaaabas1 bile tehlike-
ye girecekti. 

On Ii ray1 af an 4 haydLJt 
aran1yor 

Izmir 14 (Ak11am) - tz111ir ' 
T 't• 

Gediz tatkimnda Menemen ile evlerin ~oiu zaten ~itten ve ker- memitlerdir. Hayvanlarm batm· 
F~a araainda baz1 kopriiler k11- pi~ten yap1lm1tll. Bir k1&m1 yik1l· da iki ki,i ve bir kayik b1rak1la
men haaara uiramith'r. Biiyiik Ge· mithr. lzmirden zamamnda yetit- rak dig-erleri tamamen .-ikarilmiA.o 
• dd I I • 'I k k ak - 3' l" Demiftir. Gerek Menemen, ge-(liz kopriisii; ~ok 'i et i akan se llr1 en romor or; ar asma t hg1 tir. Menemen ve FIV'a kazalarm-

Kemalpafa yolunda Simava ~~is 
mekte olan Simavh Ibrahim og. 

d II ·1 ·1 -3' rekse F~a kaymakamlar1; seylap-
1ular1 yiiziinden ikitarafmdan top- aekiz aan a a mansaptan 1 er1 e· da, bi'lha•sa ainir u'"zerindeki Mu-

d 1 • 0 zedelerin kurtar1lmas1 i~in f e-raklann atmmuile kumen zarar meie bap1yarak feliketze e en sabeyli, Keaik, Kumtepe, Seyrek 
'-- dakarhkla ~ahtm1tlard1r. lzmir-

M f ·· ·· d"'rt Jcr uata anm onune ge~en o 
ai silahla tehdid ederek on lit',' 
• 11 
11n1 zorla alm1~lard1r. Haydut 
aramyor. 

gormiiftiir. Yollardan bir ~oiu bo- aurtarmitbr. ko'"yler1'nde Vlktlan evler roktur. d d k ll ·1 
"· 3' den gon erilen yar 1m o ara e 

zulmuttur. Agac;lara tarmananlar Bu mmtakada aular elan ~ekil- polialerin, jandarma ve bek~ile- e 
Ytkllan sedler Bazi koyliiler; tarlalarmda iken memittir. Sedlerin yik1lmasile rin yard1mlan da yerinde olmUf• lzmirde bir katil 15 sef1 

Seylap; Musabeyli koyii ile, IU baak1n1na ugr1yarak aga~lara mecraam1 degiftiren Gediz nehri tur. ag1r hapse mahkOJ11 
Kesik ve Seyrek koyleri ve Banaz brmanm1tlard1. Bu zavalhlar; der- aular1 eli.n seylaba ugr1yan arazi 
dagma kadar uzanan (Pegendi)" hal kurtar1lm1., tahlis ameliyesi; iatikametinde ak1yor. Sed; yeni- Camalt1 tuzlas1 edildi 
adh sedin; fazla gelen Gediz 1u- Kumtepe koyiine dogru devam et- den tamir edilmeden mecramn Seylap zaran pek biiyiiktiir. Izmir 15 - Panayir yerinde ~e' 
larmm tazyikile y1k1lmaamdan mittir. Citten evlerinde sular i~in- diizelmesi de imkannz goriiniiyor. Heniiz miktar tesbit edilememit- rife admda gen~ bir kadmla ~D' 
korkun~ bir tekil almithr. lki kilo de bulunan koylerden bir kum1; Halbuki yagmurlar tekrar ba,Ia- tir. Bunun i~in aularm ~ekilmesi Iatan eczac1 Mehmed, Arif isJ111~ 
metre uzunlugunda olan bu aed; evlerini btrak1p ka~mak istememit· ymc1ya kadar aedin hemen in,as1 bekleniyor. Camalh tuzlaSI da de biri taraf mdan oldiiriilrnii~til 
vaktile Izmir korfezini doldurmak lerse de zorla ~ikar1larak (K1z1l- da laz1m gelmektedir. Vaziyet fe- seylaptan miihim zarar gormiif, Ai1r ceza mahkemesi Arifi 15 ~~ 

k I d I - h ' ahkA tDlifl' O fehlikesi gost.erince Gediz nehrini ca) ve (Bagaras1) koylerine gotii- cidir. a~1ktaki sto tuz ar an ton arcas1 ne ag1r ap1se m um e 
1
• 

1 b
. r 

a~lk denize akttmak i~in uzun za- riilerek yerlettirilmiflerdir. Sey- Koyliilerin soylediklerine gore, erimiftir. Tesisatta pek zarar o - Katil, maktuliin vcreseaine 1fl 
man ugratilarak a~1lan nehir mec- rek, Kesik ve Musabeyli koyleri yagmur daha iki gun devam etmit mam1~hr. ra tazminat verecektir. ~ 

~----~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~; £2' 

SKIN .CiLVESi 
Yazan: M. Ugga<; Te/rika No. 80 --• 

Bir gii~ biiyiik salonda oturu- ~ok aevmek gibi bir delilik eseri 
yorduk. lkimiz yalmzdik. Sen in gostermiperdi. Eminim ki aiz far
tablonun durdugu yerdeki ae· kinda bile olmam1ts1mzd1r. 
dirde idi. 0 bir it ifliyordu. Ben Diitiin bi rkere, Levend, bunla
dalgm duruyordum. Karfiki du- n soylemege nas1l cesaret ettim, 
vardaki aynada kendimi gordiim. bilmem ! 
~ok ihtiyar goriinmedigime hay- - Boyle bir teYi bir kadmm 
ret ettim. $ermine, giilerek: farketmemesi kabil midir zanne-

- Hi.la, adeta gilzel bir adam derainiz? 
degil miyim? diyordum. $imdi fat1rm1thm. ,Sermin ba-
~ermin baflm kald1rd1, aynada finl tekrar if,inin iizerine igdi. Ben 

bana bakh ve giildii. elimdeki c1garay1 atarak batka 
- Dogru ama, hi~ tevazuunuz bir c1gara yakhm. 

yok ! Biraz sonra, ihtimalki bu miiz'i~ 
- Aynada aizin sa~larm1z be- aiikutu bozmak i~in, $ermin aor-

nim ak sa~larimm yamndn daha du: 
siyah goriiniiyor. - Ya timdi? 

- Biraz miibaliga ediyorau· · - ~imdi aizi arhk 1evmiyo-
nuz. Sizin ak 1a~larm1z yok. rum ,dedim. 

Goriiyorsun ya, beni tekzip et· - Aferin! Bunu yiiziime karti 
medi, yalmz miibaliga ediyonu- aoyliiyorsunuz, ha! 
nuz, dedi. lkimiz de giildiik. $ennin sonra 

- ~ermin, dedim, bu aa~lar bu lik1rd1lara ufak bir imada bile 
vaktile sizin siyah sa~lanmz1 pek bulunm1yacak kadar incelik gos-

terdi. Ben de i~imi dolaniif olmak
tan bir memnuniyet duydum. 

Tabii, aenden de bahsettik. Ilk 
giinleri degil, aonralan. Bazan, 
beraber gezindigimiz zamanlar, 
sen aram1zda peyda oluveriyor
dun. ~ermin art1k aglamadan aen
den bahsedebiliyor. Onun gibi sev
mi• ve azap ~ekmif bir kadm i~in 
bu biiyiik bir iyiletme ad1m1 t~kil 
eder. Y almz bana a~1labiliyor. 

Ba,ka herkese, teyze han1ma kar
f 1 bile sen art1k hayattan silinmif · 
bir insansm. Arkada b1rakhg1 

hayatm biitiin bahralar1m fapla
cak bir azim ve metanet ile i~in
den atmit gibi goriiniiyor. Herhal
de, bir yabanc1ya kartt boyle gO
riiniiyor. Gizli gizli aeni hi.la se
viyor mu, bunu bilmem. Sormaga 
da cesaret edemedim. Senden ta
bii bir fCY gibi, ehemmiyetini j. 

zam ebneden bahsediyorduk. lpti
dalar1 biraz tereddiit eseri goate
riyorduk. Fakat sonra 1akinane 
konutmak kabil oldu 

Teyze han1m, bir arahk ~ermi• 
nin hayatmdan cidden korkmut 
olduiunu b"ana gizlice anlatmith. 

F akat ~ermin kendisine vermif 
oldugun azaptan dolay1 aeni af· 
fetmittir. Hatta bana bir kere 
,Oyle soyledi: ccBafkalan onu it
ham edebilirler. Fakat ben, ha
y1r. Batka tiirlii hareket edemez
di. Bunu takdir ediyorum.» Bir 
giin sordum ona: «Hayatm1z1 ona 
feda m1 edecekainiz?» 

- Kim bilir? diye cevap verdi. 
Rahat yafamaktan ba,ka i~imde 
bir arzu yok. ~imdiki halde her 
'eye kart• lakayd1m. 

- Etraf m1zda size kur etmek 
istiyenlerin ne kadar ~ok oldugu
nu biliyor musunuz?. 

Ozerine bir mahzunluk ~oktii. 
Bat1n1 oniine iidi ve suatu. lhti
malki bunun aebebini herkesten 
iyi en anhyabilirsin. 

Fakat, ertesi gunu, gene ayni 
yerde, gene ayni aaatte, ayni bah
ae devam i~in bana fU auali aordu: 

- Namuslu bir kadinm namus
lu bir erkek ile, aralannda a9k 
olmadan, 11rf hiinnet ve itimat 
hiaai ile, bir arkadathk, bir doat
luk ihtiyac1 ile evlenmege raz1 ol
ma11m fena bir hareket diye te-

lakki eder misiniz? . l~ 
- Hay1r, dedim. 0 kadin h•~ J 

fena bir harekette bulunmut Je 
maz. Hatta baz1 ahvalde b0~, 
bir hareket o kadm i~in bir "~111• 
f e tefldl edecegi kanaatind.eY1 ell 
Kadm bir aile viicude getJ~~ei1 
i~in dogmu{.tur. Bunu tetk1l. le' 
imtina ettigi zaman kabahat lf t' 
mif olur. Kadmda biitiin fel~~ 
leri telafi edecek batka bir J1' 

hariyet vard1r: Anal1k. 
$ermin elini uzatt1: e' 

T kk d · d1'ye ' - etc iir e er1m, 
vap verdi. , 

$ermin yavat yavat iyileti~1 
Biitun biitiin kurtuldugu J:aJ1' Ir' 
tamamen bafka bir kadm ol"'il 

hr. « 
Ben Erenkoyiinde iken, sure,,,;~ 

da bir giin ziyarete geldi. ~er of• 
ona kart• pek nazik davran•>'bif 
Fakat bu nezakete bakara1' ti1f• 
hiikiim vermege imkan Y~ ~f 
Buna dair $ermin ile hi~ b•' J,cf 
konufmad1m. Fakat Siire:YY" 
yere ugrattyor zannederiDJ· 

,., 
:<Arka•l •il 



·) 

....!_9 $ubat 1936 A K ~ A M 
""lllt::-2=::~~===~~~========================================================~~~~============.=================:===============.~=====:==========~=---'~~===== 

Alina mektuplarr 
Sahift' 7 

Beyoglunda gen9ler tjyatrosu .. 

Biitiin s1ralar talebe ile dolmu§ .. 
Fizikten, kimyadan bahsediliyor 
Be§ kuru~a al1nan bir f1rt1na makinesi sahnede 

nas1l f1rt1na kopar1yor ? 

I lier hafta cumartesi, pazar g\in• ' . b r, bedava tiyatro aeyretmek, 
~da.va miizik dinlemek isteraeniz 
a '?ilu Halkevine kotunuz ..• 
U en, Halkevindeki gen~ler mahfe-

lle gotiiren ark ad at 1m: 
- Bak.. dedi, gen~ler, talebe 

j'ln1z kahvehanelerde poker, tav- j 
1~.hilardo oynamaz .. gel de gen~-
1t1 hurada gor, fU kalabahga bak. 

.. liakikaten tiyatronun oynand1-
~1 ~iiyiik salon ttkhm bkhm do-
·" ldi. Gen~ler mahfeli her hafta 
~te boyle ~ehir tiyatrosundan da-
a dolu oluyonnuf .. . 

t!;erideki kalabahgm hi~ degil
~~. }'iizde doksan beti talebe ... ~u 
k~fede f ilanca lisenin talebesi, ote-
1-' kofede falanca lise, ortada fi. 
lln lllektep .. tam bir talebe tiyat
~•u ... Seyirciler talebe, oynayan• 
d tin bir lnsm1 iiniversite talebcsi 

1.~korcular talebe ... Tam bir gen~
~· tetkilati .. t>yle de candan egle
h l)oriar !Id ... Mesela tiyatronun 

1 "larna.ama iki ii~ dakika var .. sa-i 
~flnu.u kap1smdan biiyiik bir tekir 
d~di, a.heste aheate biiyiik bir cid· 

, .. ~~etle i~eri girdi. Boynuna iki ki
~ ik bir tiyatro davetiyesi asmit
t r, taka deil davetiyeli tekir haz· 
-.'tleri., hem de davetiyedeki ka· 
'Pe ·· I "t numaras1 en on 11ra ara a1 •• 

,[)•Vetiyeli tekir Hz .. sanki oJcu.. 
d 11 Yazmas1 varmit gibi boynun· 
~'lei davetiyede yazan numarali 

oltug"' .. • h k it b. un uzenne 11~raymca er e ... 
tr kahkaha ... 

I, s .. lon o derece doldu ki, gelen
~tde11 bir k1sm1 piyesleri ayakta 
d )rediyorlar ... Arkamzdaki 11ra· 
till tiyaziyeden bahaedilirken, ya-
•ll1id ta'" a. oturan bir talebe gurupu 

)o t
1
tafya derslerine aid konutu· 

t •r. 
~r~aha arkada me,hur muallim
~ e11 Tahir Nadiden, Siileyman 
):\tltetten, Ebiiliiladan bahsedili-

r. 

~ ~ihayet •ti'klar sondii ... Perde 

-~~·· ~imdiye kadar bizde pek az 
l.e lcn bir dekor... Hep siyah, 
~'fl heyaz .. siyah perdeler, siyah 
)'htler.. sahne kara-beyaz... Si· 
~i Va.zolar1n i~inde bile ak-kara 
~:elder., artistler de hep siyah, 

)az i . I 
Q· g YMlf Gr ... 

•raz sonra bir bayan sahnede 

Gen~ler mahfell artistlerinln oynad1klar1 iki piyesten O~ sahne 
goriindii. euflormiif .. oynayacak
lar1 piyesin Rua iatili iizerine, hem 
de surrealist oldugunu 60yledik
ten sonra eser batlad1 ..• 

Miithit acikh bir ,ey ... Biraz ev
vel riyaziyeden, cografyadan, fi. 
zikten, kimyadan, tarihten, met
hur hocalardan bahseden gen~ ta· 
lebe bayanlar ~antalarmdan kil~il
ciik mendillerini ~1kar1yorlar. Ma· 
vi, yefil, san, aiyah gozler siliniyor. 

Bereket versin ki piyesten aon
ra operet ~abuk imdadmuza yetit
ti. Y oksa salon goz yafile dolacak
ta. Bir arahk aahnede bir farbna 
giiriiltiisii koptu .. piyea icab1 .• 

- Sizin f 1rtma makineniz var 
m1?. 

Ma hf ele menaup ge~ giiliimaedi: 
- Var ... dedi .• 
- Milkemmel. .. L&.kin itittiii· 

me gore bu f1rtma makineleri ~ok 
maarafla iinif •• 

oldu.. 
- Naul bet kuruta?. 
- Gayel basil .. bet kuru1a bir 

karton aldik, firtma yapar a-ibi 
sealer ~1kararak bu kartonu salh· 
yoruz. 

Sonradan anladik, meger gen~
ler biiyiik tiyatrolar1n binlerce Ii· 
ra aarfederek getirdikleri makine
lerin vazifelerini boyle beter ku
rutluk kartonlarla miikemmel £U· 

rette yap1yorlann1f ... Bir de tene
ke kutu bulmutlar, bunun i~ine bir 
ka~ fmd1k koymutlar, onu da 9oy· 
le bir ~evirdiler mi?. Tik1r tik1r 
yagmur yaiayor gibi oluyor ... Jt
te ydklukt~n varhk ~ikarmak di
ye buna derler. 

Gen~Ier mahfeli bi~ bir teY yap
maaa hi~ degilse talebeyi kahve
den kurtarm•f, onlara tiyatro aey
retmek, miizik dinlemek zevkini 
vennittir. Bu da ~ok biiyiik bir fCY• 
dir. H. F. - Evet ... Bize bet kuruta mal 

........................... u••u .................... -mmnm111'· ....... neePMWM--

Gaziantep posta, telgraf ve telefon dalresl 
Gaziantep (Husuai) - ~ehrimiz bir~k yollardan ileri gitmlt ol

dugu halde diizgiin bir telefon tesisatindan mahrumdu. Jandannaca 
idare olunan hat ~ok defalar bozuluyor ve hallan pek m\ihim olan bu 
ihtiyac1 tamamile ve muntazam tckilde temin edilememit bulunu
yordu. Bu yoklugu hisseden posta idaresi telefon itini merine almak 
maksadile ife hatlamittar. Dok.uz yiiz lira bedello bir muteahhide 
ihalesi yap1lm1f, kablo beklenmektec1ir. Antep yakinda mod~ bir 
telefon tesisatma da kavutacakbr. 

Y erli Yunanhlarla Rum 
muhacirler aras1nda 

gerginlik arbyor . 
Kralc1 gazeteler muhacirler i~in 
"Tiirk tohumu sar1kl1lar ,, diyorlar 

Yunan gazetelerinde ~1kan a~ Rum muhacir tipi 
Atina (Huausi muhabirimiz

den) - Yunanistanda kabine 
buhran1 devam edip gidiyor. Ve
nizelistlerle anti Venizelistler, 
aon intthapta, miisavi miktarda 
mebua ~1kard1klar1 ve bir koa· 
lisyon kabinesini tetkil etmek i~in 
elbirligile hareket etmek isteme
dikleri cihetle, bu buhramn nas1l 
neticelenecegini kestinnek kabil 
deiildir. 

Bir baftadanberi siyasi parti
ler liderlerile damtmalarma de
vam eden kral Jorj, heniiz bub· 
rana nas1l bir mecra verecegini 
kestirememit tir. 

Bu mektubumda as1l mevzuu 
behsetmek istedigim nokta, yerli 
Yunanhlarla Rum muhacirleri a
rasmdaki z1ddiyetin ald1g1 ger
ginliktir. Koyu kralc1lar, son in· 
tihabatta kazanamamalarm1 Rum 
muhacirlerinin Venizelistlere rey 
vermit olmalarma atfettikleri ci
hetle, bunlari bir tiirlii affedemi
yorlar. 

Batta Ellinikon Mellon ve Ti
pos gibi miifrit gazeteler olmak 
iizere lbiitiin kralc1 gazeteler, 
Rum muhacirlerine kart• alef 
piiskiirmekte ve Yunan itleri hak
kmda soz soylemege salahiyettar 
olmad1klar1m ispat etmek i~in 

bunlara «Tiirk tohumu sarikh
lar» unvanm1 vermeK"tedir. Fakat 
yerli Yunanhlarla Rum muhacir
leri arasmdaki bu z1ddiyet, bu 
diitmanhk ve bu ikilik yalmz ga-
2etelerin hiicumlarma inhisar et· 
memif, yerJiler Rum muhacirler 
le miicadele etmek onlan Yunan 
itlerine karithrmamak i~in her ta
rafta cemiyetler kurmaga batla
mittar. 

Koyu kralc1 gazetelerin Rum 
muhacirlerine kartt ileri siirdiik
leri ithamlar1 toylece hulasa ede
biliriz: 

1 - Bunlar, yerli halkt~n ol
madiklar1 halde, YunanisJamn 
mukadderatma hakim olmakta
d1r. Tabiri aherle mubacirler efen· 
di, yerliler ise hizmetkard1r. Bu 
hale bir nihayet vermek, muha
cirleri hi~ bir ite kanthnnamak 
laz1md1r. 

2 - Yunanistan, Rum muha
cirleri uguruna milyarlarca bor~ 
alhna girmit, onlara evler yapbr
mlf, aermayeler vermif, tohum
luk, ~ift ve ~ubuk vermittir. Bu 
miithit bor~lan odemek i~in Yu
nan milleti bir ~ok mahrumiyet
lere katlaniyor. 

3 - Rum muhacirler, vergi 
yermemekte, askerlikte de baz1 

muafiyetler ve istianaiyetlerden 
iatifade etmektedir. Biitiin bu 
muafiyet ve istisnaiyetler kald1-
nlmahd1r. 

4 - I.:.um muhacirleri, Yuna
nistana gelelidenberi 13 .aene g~
tigi halde, bala bunlar i~in hiikii
met~e ev intasma devam edil
mektedir. Atinanm muhtelif ma
hallelerinde, muhacirler i~in bu
giin inta edilmekte olan evlerin 

adedi 2935 tir. Fakir yerli Yunan
hlar, oturacak ev bulamazken, 
kovuklar ve magaralar i~inde 0-
miir ve s1hhatlerini tiiketirlerken 
muhacirlere bu evleri vennek bir 
cinayettir. 

ltte koyu kralc1 gazeteler, bu 
noktalar1 hirer hirer aayarak ve 
her giin atetli makaleler yazarak 

Rumlarla yerliler arasmda mev
cut olan ikilik u~urumunu daha 
ziyade derinlettiriyorlar. 

Bu halin yar1n obiir giin yerli
lerle muhacirler arasmda ibir ta
kun ~arp1~malara miincer olmas1 
ihtimali yok degildir. Koyu kral- • 
c1lann en ~ok hiicumlarma ugr1-
yan tahsiyetlerden biri de timdi-
ki Yunan batvekili M. Demircis
tir. 

Koyu kralc1lar, M. Demircisi, 
a~1ktan a~1ga Venizelistlere alet 
olmakla itham ediyorlar ve hali. 
M. Demircisi iktidar mevkiinde 
tutan krala kart• tehditkar imalar 
savuruyorlar. 

Komt u memleketin dahili va· 
ziyeti, f imdiye kadar devam ede
gelmit z1ddiyetin, ikiligin izalesi, 

krahn donmesine ragmen kabil 
olam1yacag1n1 goateriyor. 

*** 
AK~AM 
Abone iicretleri 

SENELIK 
6 AYLIK 
3 AYLIK 

AYLIK 

Tii. rk iye Ecnebi 

1400 kUl'Uf 2700 kuru, 
750 lt 1450 :t 

400 lt 800 • 
150 lt 

Posta it t"badma dahil olmaynn 

ecnebi memleketle.r: Seneligi 
3600, du ayhg1 1900, ii~ 

ayhg1 1 000 kuru,tur. 

Adr~ tebdili ~in yirmi bet 
kuru~luk pul gondermek laz1md1r. 

Zilkade 25 - Krunm 104 
S. lmsak Giinc~ OgJo lkindi Aqam Ya~ 
E. 11,24 l ,3 6,41 9,38 12 I 3 

5,11 6,50 12,28 15,26 17,47 I ,la 
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Hollivutun en 
miikemmel kadznz 

Norma Shearer biiyiik 
bir ekseriyetle se~ildi 

Hollivutta bir ~ok sinema y1l· 
d1z1 vard1r. Bunlarm i~inde en 
miikemmeli hangisidir? ... En mii
kemmel denirken bir ~ok evsaf 
aramyor. Giizellik, sevimlilik, ev 
kadm1 olmak, iyi giyinmek, ida
resini bilmek vesaire ... Jiiri he. 
yeti uzun miinakatalardan sonra 
nihayet Norma Sheareri sinema 
y1ld1zlarmm en miikemmeli ola· 
rak kabul etmittir. 

Norma Shearer hakikaten ~ok 
miikemmel bir kadmd1r. Giizellik, 
aevimlilik, iyi giyinmek, iyi ev ka. 
dm1 olmak gibi meziyettleri ken· 
disinde toplad1ktan batka biiyiik 
azmi ve metaneti ile de temayiiz 
etmittir. Norma, 11rf bu azmi ve 
!;ebah sayesinde y1ld1z olmutlur. 

Norma Shearer aslen Kanada· 
hd1r. 1904 agustosunda Kanada
nin Montreal tehri yakmmda 
Westmount kasabasmda dogmut
tur. Ailesi zengin degildi. Bunun 
i~in kendisinden biiyiik olan k1z 
kardeti ve kardeti ~ahtmaga mec· 
bur olmu,Iard1. Kardeti Hollivut· 
~a bir filim stiidyosunda teknik 
if Jerde ~ahtiyordu. 

Norma, 1920 sensinde, heniiz 
16 yafm<la iken Nvyorka gitmit, 
orada artist olmak i~in ~ahtmaga 
batlamtfhr. Norma uzun miiddet 
mahrumiyet i~ind, yaTI a~ yafa
mithr. Fakat hi~ bir dakika iimi
dini kesmmittir. 

Nevyorkta bir arahk dans k1z"i 
olarak ~ahtm•f, bir ka~ para top· 
lamithr. Bununla dogruca Holli
vuta gitmittir. Hollivutta fiJim ~e
virmek isteyince bir ~ok gii~li.ik
lerle kartilatmithr. Gozleri biraz 

• f&fl oldugu gibi bir diti de ~arpik· 
ti. Norma aylarca ugratarak difini 
diizeltmif, goziine de ameliyat 
yaphrmtl}hr. $imdi hafif tehla
d1r. Bu fehelahk kendisine hatka 
bir sevimlilik veriyor. 

Nonna Hollivutta uzun miiddet 
ugra~hktan sonra nihayet hir fi. 
limde kii~iik bir rol alarak filim 
~evirmege bat lamtthr. Bu rolde 

Norma Shearer ve kocas1 
Irving Thalberg 

Norma Shearerm son resimlerinden biri 
rejisor Irving Thalbergin nazar1 
dikkatini celbetmit ve kendisine 
daha miihim roller verilmittir. Nor
ma bu rollerde de muvaff ak1yet 
gostererek y1ld1zlar siraama 1~· 
mittir. Kendisinin ilerlemesinde 
biiyiik tesiri olan Irving, bu se
vimli gen~ k1z1 sevmif, ii~ acne 
sonra Norma ile evlenmittir. 

Norma Shearer ile Irving Thal
berg ~ok iyi bir yuva kurmutlar
d1r. lki ~ocuklar1 vard1r. Hayat
lar1 iyi ge~iyor. lkisi de iyi para 
kazamyorlar. Bunun i~in g~in· 
me a1kmhlari yoktur. Norma bu 

Sinema haberleri * Marlen Dietrich yakm zama
na kadar otomobil kullanmasm1 
bilmiyordu. Son ~evireceii filim 
miinasebetile ders almit ve oto
mobil kullanmaum ogrenmittir. * Sessiz f ilim 2amamnda ta· 
nmmif. artistlerden Rod La Rogue 
yakmda yeniden f ilim ~evirmege 
bathyacakhr. * Hollivutta tayyarecilige aid 
biiyiik bir f ilim ~evrilmesine bat· 
lanmithr. * Mae Westin ~evirmege bat
lad1g1 yeni filimde alaska kopek· 
leri vard1r. Cok kuvvetli olan kO. 
pekler arasmda s1k 11k kavga ~ik
hgmdan yeni film' ~ gii~liikle iler
liyor. * Me~hur Manon Lesko romani 
yakmda Pariste filme ~ekilecektir. 

* Marie Bell ve Pierre Renoir 
«Kreutzere Sonat» 1 filme ~eke
ceklerdir. * Clark Gable yakmda Myrna 
Lay ile birlikte bir filim ~evire
~ek ve bu filimde ilk dafa olarak 
tark1 soyliyecektir • * Joan Cravford «~hkhk:. ia
minde bir filim ~evirmeaine batla· 
mithr. Bu filimde bir ~k Clans 
aahneleri vardll'. 

* Duglas Fairbanks lavi~redo 
Saint Boritze gitmittir. Orada kit 
•porlar1 yapmaktad1r. 

lngilterede sinemalar 
lngilterede ( 4305) 1inema var· 

d1r. Haftada tahminen 19 mifyon 
kiti sinemaya 1itmektedir. Bir to

nede sahlan 957 milyon bilet 41 
milyon lngiliz lira11 haa1Iat getir
mekted ir. Bu haailattan hiikUmete 
aid resim mikdari (6,800,000).. Jp.. 
giliz liraa1d1r. 

sebeple hotuna gitmiyen rolleri 
kabul etmez, senede bir iki filim 
~evirir. 

Norma Shearerin ~evirdigi fi. 
limier yirmiden f azlad1r. Bunlar1 
hirer birer aaymak gii~tiir. 

Sevimli artist, bir ~ok y1ld1zla
r1n aksine olarak ~ocuklar1ile be· 
raber gezmekten hotlamr, iki ~o· 
cuiu oldugunu aaklamaz. Evinin 
idaresile kendisi metgul olur. 

Bugiin 32 yatmda olan Norma 
kumral sa~h, mavi gozliidiir. Bo
yu bir metre 58 santimetredir. 
Sa~lar1 kendinden ondiiledir. 

CekiKoganz 
sogdular 

Ni§anhs1n1n da 1000 lngiliz 
lirahk elmaslann1 alddar 

Cekl Kogan ve ni~anhs1 
Betty Grable 

~ikagodan Avrupa gazctelerine 
bildirildigine gore bir zamanlar 

ainema ileminde biiyiik bir ti:ihret 
kazanmit olan Ceki Kogan Ile ni· 
f&nhs1 Miu Betty Grable gecele
yin evlerine giderlerken otomo
billi haydudlarm tecaviiziine ui· 
ram1tlard1r. 

Haydudlar, tabancalarini ~eke
rek iki sinema artistini durdur
mutlar ve Mia Betty Grablein bin 
ln1iliz lira11 k1ymetinde olan mii• 
cevherlerile nitanhs1mn cebinde 
bulduklar1 paralar1 &firdikt~n aon• 
ra ka~m1t.lard1r. · 

19 $ubat 1 

Her giin bir mesele 

Elmalar1m1z daha renkli 
daha k1rm1z1 ohnali 

Meyvalar1m1z1n ~ekirdeklerini azalt
mak, cinslerini 1slah etmek laz1md1r 
Senelerden· 

beri diitiinii
len, etrafm· 
da projeler 
yap1lan bir 
mesele var-

d1r: Avru· 

pay a, nefis 

meyvala· 
r1m1z1 ihra~ 

Kabztmallar cemi- I 
yeti eski reisi bay 

Ziya K1h~o~lu 

meselenin gazetelerde miinakata· 
lar1 hatlad1. 

etmek. Son za. 
manlarda bu 

Muharrir As1m Us Almanyamn 
son zamanlarda bizden bilhassa 
fazla mikdarda elrna s;ekmetinin 
aebeplerini anlahyor ve kuru 
elma ihracm1 tavsiye ediyor. 

Tiirkofisin son biilteninde Al
manyaya fazla mikdarda elma ih
ra~ edebilecegimiz hakkmda bir 
yaz1 vardt. 

Bu mesele hakkmcla Almanya
ya elma ihras: eden ihracat tiic
carlarile, haft& eski kabz1mllar 
cemiyeti reisi bay Ziya olmak 
iizere goriittiik. Bay Ziya diyor 
ki: 

- Evet.. Almanya bizden pek 
~ok elma istedi. Bunun da se
bebi tudur: Almanyaya evvelce 
elma gonderen Amerika idi. Ka
liforniya elmalan gidiyordu. La
kin Alman • Amerikan doviz it· 
leri ~ok miitkiillettigi is;in timdi 
Almanya bizden de elma istiyor. 
Kaliforniya da elma gonderme
ie devam ediyor. Almanlar el· 
mamn kilosuna 17 kurut gibi ga
yet giizel bir fiat vermelerine 
ragmen biz gene Kaliforniya el· 
malarma rekabet edemiyoruz. Bu .. 
nun da aebebi nedir biliyor mu· 
1unuz? 

Bay Ziya yaz1hanesinin goziin· 
'den gayet iri, koyu k1rm1z1, f.ekil 
itibarile harikulide giizel bet ta
ne elm a ~ikarcl1: 

- lfte Kaliforniya elmalari. 
$ekil itibarile fUndaki giizellige 
bakm1z. Sonra diitiiniin ki bu 
elma benim elime geleli 20 giin 
oldu. Buna nazaran f Uelmalarm 
2 ay evvel dahndan kopmut oldu
gunu hesap edebilirsiniz.. bak1· 
mz tek biryerinde l>ir f.eyler var 
m1?. Elmanm iizerinde bir cila 
gibi bir ~.ey var. ~iinkii elma 
parafinli kaglllara sanlmif, elma 
Cla parafinlenmittir. Bu itibar
la elma ~ok dayamr. 

Bu elmalarla rekabet edememi
zin en biiyiik sebebi elmalar1m1· 
z1n manzara itibarile bunlarla ki· 
yas kabul etmiyecek derecede 
olma11d1r. Kaliforniya elmalarmm 
biitiin giizelligi tekillerindedir. 
Halbuki lezzeti itibarile bizim el· 
malar1m1z10 yamnda son derece 
idi kahrlar. Elmalar1m1z onlar· 
dan dort bet misli fazla lezzette· 
dir. Lakin Avrupah, bilhassa Al
manlar aofralarma oturduklar1 
zaman gozlerinin zevklerini de 
diitiiniirler. 

K1pk1rm1zi, muntazam elma 
ar1yorlar. Halbuki bizim elmalar 
renksiz, hepsi ayni boyda degil, 
tam toparlak olanlar1 az ve gayri 
muntazamd1rlar. Tadlar1, lezzet
leri ne olursa olsun tekilsizlik
ten doalyi elmalarim1z tik, koket, 
lumnz1, fakat lezzetaiz Kaliforni-

ya elmalar1na rekabet edemiyCJ,. 
lar. 

Elmalarim1zn yiizlerine biraS 
renk, biraz kan, biraz k1m11z1hk 
vermek laz1md1r. Kadmlarm bi• 
le boyand1klar1 bu devirde ehn•• 
larm renklenmeleri hoyanmal•• 
r1, k1m1z1lar siiriinr~teri f.arttit· 
Bunun i~in ilk it toprag1 ve ai•~· 
lari _da &fl usulile ulahhr. 

Elma, portakal, mandalina, al"' 
mut, feftali, iiziim i~in ftfl ile bii
yiik bir ulahat yapmahy1z. Bil 
ihracahm1z i~in f&rthr. 

Bugiinkii vaziyette ihra~ edect' 
gimiz meyvalar s:ok ~ekirdeklidir, 
bilhassa portakallarim1z ... Porta• 
kallar1m1zda 8 - 10 ~ekirdek .,,.,.. 
d1r. At• ile bunlarm qekirdekle
rini azaltmak, hatta ~ekirdeksi• 
meyva yetil}tirmek ~nrtt1r. Topr&J· 
larrm1z diinyanm en ncfis 111eY' 

valarm1 yeti!;tirebilir. F akat ~·: 
htmak laz1md1r. Sonra fimdi1'1 

halde bizim biitiin aga~lanm1z bii
yiik, kocaman agas;lard1r. HalbU
ki biiyiik meyva aga~lar1 111eY' 

valar i~in hi~ iyi de~ildir. Bii• 
tiin meyva agas:lar1m1ZJ bodurJar 
brmahy1z. Meyvac1hkta bod"' 
aga~ siyaseti takip etmemiz fart· 
hr. Bodur agacm bir ~ok fayd•• 
lari vardir. Evvela her hangi bit 
hastahga karp agacm en kii~~ 
dallarma kadar ilas:layahilirsinit• 
Meyva tanelerini irileflirmek i~itl 
s1k dallardaki meyvalar1 istedigi• 
niz gibi seyreklettirirsiniz joP' 
larken biiyiik agas:larda oldui11 

gibi meyvalara sopa ahp zedele
mez, yerlere dii~iirmezsiniz. Eli' 
toplars1mz. 

- Meyva ihracmda ambalai 
meseleai? 

- Hiikumetin biiyiik masraf· 
larla Lir ambalaj miileha.ss1s1 ge
tirmesine hi~ liizum yoktur. Bit• 
de mademki bu ambalaj i~i fa~ 
rikalarla yap1lamaz, ambalaj1 e 
ile yapacag1z. Ve bizim gaYeC 

ucuza el ile sepet ve orgii ile ya• 
p1lan ambalajlarim1z Avrupa1: 

·di' larm son derece hotlarma gt 
yor. Avrupaya s:ilek gonderdi~· 
Bunlarm ambalaj sepetleri o k•: 
dar begenilmif ki ayr1ca onlatl 
da satin ald1lar. Bu gayet uc"t' 
ya.i;hrd1g1m1z bizim memlcketi1' 
hususiyetini gosteren ambalajlat' 
Avrupahlar bay1hyorlar. 

Meyva ihracmda en biiyiil< it 
nakliye meselesidir. Nakliye \jC' 

w/'"( 
retleri son derece pahalid1r. ~0 

tence tarikile ~)mendiferle bur'~ 
dan Herline gonderilen mey'1•111 

kHosund•m 3 bus;uk kuru' ahfl: 
yor. $ark timendiferlerinde ise ii; 
lo ha•ma 7 • 8 kurus istenr11e , 

T ' ft' 
tedir. Bu s;ok pahahd1r. Ek•e f' 
ya yol paras1 yiiziinden ihra~ e 1 
tigimiz meyva ve sebzelere gaf~ 
iyi bir fiat verildigi halde id~1'• 
etmiyor. Biz ~ilek gonderd•J, 
Avrupada ~ilegimize en yii1'tv 
f iati verdiler. Kilosunu 120 ~ 
ru~tan satbk. Gene idare e JI 
medi. Ciinkii tayyareye kilosutl 1' 
(80) kuruf yol paras1 verdik. P~ 
garlar da tayyare ile ~ilek II ti 
lediyorlar amma onlarmki i~' JI 
ediyor, hem bizden a,ag1 f1•'

0
1 

1att1klar1 halde. Ciinkii a:t: 111 
. 1 B" k b1I-' para11 ver1yor ar. 1r ere 

(Devam1 12 nci sahifede] 



Y f'.ru1cay vapur iskclcsinln albna gccelcri blr kopck bahg, gclditi hakkm
ci.:;! :!yavettcn bahsctrni§tik. Gelen bal1tm kopck bal1~ dctil, b~ka 
hlr bal1k · oldugu ve arada s1rada sudan kafasm1 ~1kardikt goriilmil~tiir. 

Rcsmimlzde merakhlann bahiJ gormeye ~h§malar1 goriinuyor. 

Ihracabn artmas1 munascbetile caddelcrc sualanan ihracat c~yas1 

l<itap merakhs1 bir mcktepli bir kitap scrgisindeki escrleri gozden g~iriyor 

Yunan krafl ve baz1 yalunlan 

Son haftalar orta Avrupada 
hOkOm sQren -;oiok ve yaian 
kar kit sporu merakhlar1m 
~ok sevlndlrml§tir. Resmlmiz
de lsvl~rede blr ka§ spora 

lstasyonu gOrOnOyor. 

lngilterede yap1lan en gOzel 
bacak mOsabakas1, )Ori heyetl 
mOsabakaya girenlerln yuzle
rlne bakarak tarafkirlikten ay
rilmalan lhtimaline blnaen 
mosabakaya girenler orto lie 

yOzlerini OrtmO§lerdir. 

• 

,· 

Sahife 9 

' J 

Amerikada donan Niyagara 1ellleslnden blr gorQnO§ 

Ankarada Ath spor klubOnQn tertip ettl~i ~avlardan bfrinde 
__ ava giderken 

$ark tlmendlferleri i9letme lmtlyaz•nm satin ahnmas1 l~fn 
Jakmda konu§malara ba§lanacaim• yazm1§tlk. Yukarada 
Slrkeci lstasyonu ve kompanyanm mQteharrik levaz1mmdan 

bir k1sm1 gorOnOyor" 
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Me$hur polis hafiyesi 

ELLIS PARKERIN HATIRALARI 
Olimpiyada gitmek karar1n1 l z~ya~e.~ten sonra 

• • • oldurulen adam 
yeniden tetk1k etmel1y1z 

Berline her spor ~ubesinden bir 
alay1 vala ile gidersek netice kt!? 

olirnpiyad1n1nkinden farkl1 olm1yacak 
Almanyada kit olimpiyadma 

_riden kayak~1larun1zin yapalan 
i.yrak kotuau miisabakasmda, 10-

1. .1ncu gelmeleri memleketimizde 
hayret ve infial uyaodud1. 

Kif aporlar1na batliyah bir iki 
seneyi bile bulmam•t olan bef aha 
gencimizin, Uludaida bet on giin 
kaldiktan sonra aenelerdenberi 
kar ve buz ateplerinde yuiurul
muf, bir ~ok tecriibeler g~irmif 
olan Avrupa ve Amerika ve hatta 
Balkan atletlerinden daha iyi bir 
netice almalan beklenemezdi. Bu 
husmta hayallere kapdmiJ olan
lar, ancak kendi kendilerini aldat· 
m1tlard1r. 

Zira herkes bilir ki atletizmin 
en zor bir tubeai olan lot sporlan, 
bir iki senede oirenilemez. Ali
kadarlar, bunu bildikleri i~indir 
ki kif olimpiyadma sporcular1ma
z1n ~ok doiru bir miilihaza ile an
cak miitahit a1f a tile gitmelerine 
karar vermi,ti. 

Garmite gidildikten aonra bu 
makul karar1n, ne gibi miilibaza· 
larla degi.tirildiiini ve bayrak 
ko,usu yar1t1na ni~in girildiiini 

Uipe~t tak1m1 
Hungarya taraf1ndan 

5 - 1 yenildi 
G~enlerde ,ehrimize gelmit ve 

pek iyi bir intiba b1rakm1t olan 
Macar Uipeft tak1m1, g~en hafta 
Budapettede Hungarya tak1mile 
kart1lapn1f ve ~ok ai1r bir mailQ
biyete ugramitbr. 

Uipeft tak1m1, mefliur miidafa· 
a1m1n ~ok fena ve bozuk oynama• 
•1ndan dolay1, arka arkaya S 101 
yemif, buna mukabil ancak bir 
l'Ol atabilmittir. 

Hungarya, Macaristan1n pro
feayonel t•mpiyonluiunu k•n .. 
mak i~in yenmeai lazim aelen hlr 
tek rakibi kalm1Jt1r. 0 da metJaur 
Terenevarot tak1m1d1r. Macar 
futbol mahafili, Hungaryan1n IHI 
rakibini de yeneceiini kuvvetl• 
tahmin ediyorlar. 

Y eni bir m1ntaka 
~ank1n tek baflna 
bir m1ntaka oldu 

Cank1n (Alqam) - Canion 
sporun son yal i~inde faali,.ti, 
1ayeainde halkt4 uyandard1i1 d. 
rin alika tizerine tehrimizde S.., 
kurt namile ikinci bir apor klM 
daha kurulmuftur. Azalan ve o
yuncular1 orta mektep talebele~ 
le zabit ve aakerl~rimizden mG
rekkeptir. 

Kurf.unlu nabiyeainde Kul'fUD
lu 1por namile ii~Uadl ~ir kllp 
daha kurulmu9tur. Bir b~ .... 
evvel kurulduiu halde faaliyel 
gO.teremiyen llaaz sporun canlaa
d1rdma1ma ?ht1lmaktad1r. 

Bu dort kliip sayeainde Canki
r1 kendi batina bir mmtaka tefkil 
etmif, mmtaka merkez heyeti re
isliiine vali secrilmit lriitiin apor 
4ubeleri de tefkil etlilmiftir. 

anhyamad1k. Aail tenkit edilecek 
ve heaap sorulacak nokta budur. 

Maamafih aiuatoata bathyacak 
olan as1l olimpiyad oyunlarma gi
decek atletlerimizin, kayak~1lan
m1zdan daha iyi bir netice alacak
lar1m biz ummuyonrz. Eier bu 
noktada da nikbin hayallere ka
p1lacak olursak netice kit olimpi
yadm1nkinden f akh olnnyacai1na 
'imdiden kendimizi haz1rlamah)'lz. 
Bundan dolayKhr ki hallumazda 
aca inkisarlara ve kit aporlanna 
ancak bir aene evvel batlad1iun1z1 
bilmiyen baz1 Avrupa gazetecile
rinin ~irkin alaylar1na gene hedef 
olmamak i~in Berlin olimpiyada
na gitmek i~in prensip itibarile 
verilmi' olan karar1 yeniden goz
den g~irmeli ve derece alabilece
iimizden sureti katiyede emin bu· 
lunduiumuz spor miiaabakalan
na 1irmeliyiz. Y oksa tasarland1i1 
vechile, 85 • 100 kifailik bir alay 
vali. ile Berline gidenek ~ok kor
kar1z ki gene act inkiaarlara uin
yacaiaz Hazinemize 40 • SO bin 
lirahk -bir .zarar vermekten bafka 
bir netice elde edemiyeceiiz. 

Bulgar tak1m1 berabere 
kaldr 

Fransada bir tumeye ~ikan 
Bulgar milli takum Nice takunile 
(1 • I) e berabere kalmithr. 

Londra - Paris tenis 
mac1 

G~en hafta Londrada Paris • 
Londra tenis miisabakas1 oynan
mtthr. Bu miisabaka ii~ giin aiir
miit ve 21 ma~ yap11m1ttar. Lon
dra 10 mMlibiyete kar•1 11 gali· 
biyetle Pariai yenmittir. 

Sporcu bir 
devlet~efi 

M. Benes Slavya tak1mmda 
oynarken 

lki ay evvel M. Mazarik.1n yeri
ne reisicumhur intihap edilmit 
olan M. Benes, evvelce futbolcu 
idi. ~ekoalovakya futbol federaa
yonu reisi M. Pelikan bu huausta 
diyor ki: 

- 1900 senesinde, mefhur Sla
via tak1mmda oynam•t olan M. 
Benes Cekoalovakyamn en biiyiik 
futbolcular1ndan biri idi. 

M. Benes siyaaet hayahnda ol
duiu kadar sporculuk hayahnda 
da biiyiik bir zeka ve niifuzu na
zar gostermitti. 

Bir giin ma~ta ayag1 k1r1Id1, bu 
aakatlanma hidisesi neticesinde 
futbolu b1rakmaia mecbur kald1. 
Maamaf ih futbol meaelelerine de
rin bir alika goatermeie devam 
etmi.tir. 

Dan Kolof Kazat1 yendl 

Dan KolOf, Kazaim a1rt1n1 yere getlrlyor 
Amerikadan don~ JlallaJ' Hr- F~u: Dealana yenilen K•zu 

beat siiret fAmpiyonu Danakolof 

ae~en hafta Pariate Eatonp pmpi-

yonunun 11mn1 yere ptinlliiai 

yazm•ttik. ~ ~olof,, . s~eQ hat~ 

Knrianl ile k...,datnHf ve blr aa
at l»et Claldb aiinm hir 1Brett• 
acmra yukandaki kllfellliale t ... 
bit edilen ,Uilde rakiJ>i~ 1art1ni 
1ere 1etinnitiiz'.• 

5-
KOfklere giden yolda puau terhin etmek iatemitti. ~lbuld 

lmrmUfbll'. Cok 1~eclen ~inde hakiki k1ymeti altmit papeldi. 
~ tah•• bulunan kapah bir oto- Bir dakika yiiziine dikkatle b ... 
mobil yolu b1rakarak ~a)'lr iizerin- tiktan 1onra cBradway Brown if 
den polis memunma dojna 1eldi. hakkanda ne biliyoraun? Bu I~ 
Polia bavanan 1i1li olma11na rai· adam Palmyrada oldiiriilmii~ 
men her teYi iyi gordii. dedim. Cevap verdi: 

Otomobil kendiaine iyice yakm- - Aman! Allah 1akla11n bit 
lqbktan 1onra cdur!. diye emir katil cinayetini benim boynuftl• 
verdi. Otomobil durdu. F akat - asmayin1z ! Namusum iizerine di· 
i~indekiler bir anda i~inden f irh- yon1m ki bu mesele haklunda hi~ 
yarak hirer taraf a savuttular. Po- bir fey bilmiyorum. Bir ka~ uf ak 
lia otomobile giderek makinesi- vakam. ltte o kadar. H1r11zbk 
nin kapaj1n1 kalchrd1. yaptim. Lakin adam oldiinnedilll• 

Bu 11rada firari talnslardan bi- Herifi hapishaneye gotiirdiilll· 
ri donerek.makinenin bafllld& bu- Kendim de yerinde bulunaJI 
lunan poliiin iizerine atet etti. miiddeiumumi Eastwoodun nezdi• 
Kurtun i1abet etmedi. Poli1 te ne aittim. 
derhal bilmukabele atet etti. Aka- - Mevkuf Adamski, Bradwaf 
Linde ain' bir teYin civardaki de- Brownun katli if inde alikadard1r0 

rin ~ra giiriiltii ile dfittiiiiinil Bradwa.y Brownun katli hadise-
duydu. aini kendisinden aorduium zamaJI 
M~ul tahia bir hendeiin iize- fevkalide heyecan gosterdi. Air 

rindeki koprii gibi bir tahta iize- lade bir h1r11z neden bir katil ci• 
rinden atef etmifa ve polisin ken- nayeti ile bu kadar alikadar br 

lunsun? diaine att1i1 kurtun tam kalbine 
iaabet eylediiinclen ~ukura yuvar· - Pek iyi. F akat elinizde her-
lanmitta. hangi bir delil var ma? Y almz bor 

le bir i:;tihra~ ile bir adam1 mabHlen herifin ceaedini istuyona 
kemeye aevkedemem. 

getirdik ve muayene ettik. Par-
- Ben de bunu demek iatiyo

mak izinden ve fotografla aabit 
rum. Yalmz sizin i~in edille toP"' 

olan hiiviyetinden eski bir sab1ka· 
lamaga gidecegimi haber vermr 

11 olduiunu ve bilhaaaa h1rs1zhk ie geldim. Ferguson ile Adamski 
vakalar1 ile ~ok dahli ve alaka11 

arasmdaki miinasebeti tesbit i~io 
bulunan bir tah11 bulunduiunu 

timdi Filidelfiyaya gidiyorum. 
oirendik. Adi Joe Fergusondu. ••:to 
Ziyafet sonu h1ra1zhklar1n1 yani 
ziyafete giden ailelerin kotk ve 
evlerini soyanlardan biri oldugu 
anlatild. 

Bu ip ucu sayesinde ~etenin ef
rad1m da ogrerunek istedik. 

Mercer m1ntakas1 ve Filadelfi
ya tehri zabita11 ile tepiki mesa
ide bulunarak F ergusonun hangi 
h1ra1zlar ile temasta bulundugunu 
ve bunlardan kimleri tamd1g1ni 
oirenerek miikemmel bir lisle 
yaptak. 

Bunlardan her birinin timdi ne
relerde bulunduklarm1 teabit et
tik. Filidelfiyada bulunanlar1 dei
hal celbettik. Cumlesini sorguya • 
~ktik. Fakat en ziyade 13 niaan 
1933 geceai nerede bulunduklar1-
n1 oirenmeie ~ah,ttk. Hi~ birinin 
o geceki vakada bulunmad1gm1 
kontrol ettik. 

••• 
Bu esnada Edvard Adamski ia

minde birini getirdiler. Bu adam 
F el'lfUaonun ipucu ile deiil belki 
bir terhin miieuesesinde polis ta· 
rafmdan yapilan tara11ut netice
ai olarak Newaric zab1tu1 taraf1n
tlan te¥kif edilmipi. Bir yiiziiiii 
terhin etmeie ~ahtrken tevkif 
edilmifti. 

«13 niaan gecesi ne yap1yor
dun?» diye sordum. 

Goziinii k1rpmadan: cCennan
ya holiinde iskambil oynuyor
Clum» dedi. Bu .cevap uydurma 
idl 0 zanian 13 niaamn a~tigin
Clen bir ay olmuttu Bir ay g~en 
laemanai giindeki olan biten ~y
leri hi~ diitiinmeksizin tahattur 
etmek kabil dejildi. 

- T erhin etmek iatediiin yiizii· 
ill nereden aldm? 

- Kopuk arkada,lardan birin
Clen )'irmi papele alm1fbm. 

Bu 1&zlerile bir gaf daha yap
mlfb. ~Unkil yirmi papele alda
ifini .Oyle'diii yiiziliii on papele 

• 

Sabahleyin ilk trenle Filidelfi• 
ya polis miidiriyctine damladun• 
Bana iki biiyiik dosya verdiler. lki 
sab1kahya ait olan bu dosyadaki 
vakalarm tarih ve mahallerini mU" 
kayese ederek tetkik ettim. Bid•" 
yette miihim 9eyler ogrenemedirn· 
Ciinkii F erguaon daima Filadelf i· 
yada f aaliyette bulunmuf. A
damski ise ilk defa Nevyorkta bit 
h1rs1zhk maddeainden dolay1 te-v· 
kif edilmif. Sonradan yavaf yavaf 
lndiyanaya kadar gitmif. Loraill 
ve Ohioda vakalar ihdaa etmif• 
lndianada da bir vaka yapmlf. 

Dosyay1 tetkike devam ederkell 
bir kayit nazar1 dikkatimi celbet
ti: «Adams-ki Illinois hiikumeti 
dahilinde Pekinde h1rs1zhk ile 
zan altmda tevkif edilmit ve lakill 
delil olmama11ndan tahliye oluw 
muftur.» 

Pekin ile Peoria bir nehrin iki 
1ahilinde karf.1 karf1yad1rlar. 59238 
numarah Holtz rovelverini sat111 
alan ve sonradan bunu crald1rall 
garaj sahibi ltalyan Peoriada otu
ruyor. 

Doayadaki kayit rovelverin btl"' 

11zland1g1 zamana teaadiif ediyot• 
Ferguaonun do1yas1n1n bu tari

hine baktam. Deniliyor ki: 
«Silih saklamak maddeaindell 

dolay1 1932 seneai tefrinievvelill"' 
de tevkif edilmif ve lakin deliili 
olmamasmdan aahverilmittir.» 

Gariptir ki gerek Adamski gr 
rek Ferguson 1932 aeneainde ar 
n1 giinde aahverilmitler. Ayol 
mahkemede ayn1 zamanda ikia1-
nin de sahverilmit olduiunu gor 
oniine getirmek i~in kuvvei hay•" 
liyeyi ~ok yormaia hacet yoktU-

Daha bir nokta nazar1 dikkah" 
mi celbetti: Herguaon gizlice si
lih bulundurmak maddesinddl 
dola)'l muhakeme ediliyor ve dr 
Iii fikdamndan sahveriliyor. 

(Arkasa var) 
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Dr. Voronof gen~le$tirmenin 
s1rr1n1 nasll bulmu$? 

Bah91van1n1n aQa9lar1 
bakarak a~1 usulUnU 

Maymunlar1n baz1 ~ddelerini 
haaanlara atilayarak ihtiyarlari 
l~lettiren doktor Voronof aon 
lanianlarda hatirabn1 netretme
ie batJamittir. 

a~1lamas1na 
ke~fetmi~ 

Doktor hat1rabnda gen~lik ati· 
•1J11 na11l bulduiunu uzun uza
d1ya anlatiyor. Voronof diyor ki: 

«At1 uaulii yeni bir fey deiil· 
dir. O~ bin aeneden evvel Aaya
da bu uaul inaan viicutlar1na 
tatbik ediliyordu. 

Hindiatanda h1r11zlar1n burnu 
lceailirdi. Kanun boyleydi. Fakat 
IOnradan burnun tekrar yaplfb· 
1'tl1nas1na mini degildi. Kesilen 
Par~a muhaf aza edilmedigi tak
dirde kal~aa1ndan ahnan par
~· ete burun tekli verilerek &fl• 

lan1r ve yamanird1. Bu ameliyeyi 
8rahmenler yaparlard1. 

Avrupada inaan viicudu iize
rine ap ve yama ameliyeainin 
tatbiki biiyiik lngiliz tabibi Liater 
laraf1ndan antiaeptijin ketfin· 
den aonra batlar. Bu ketif aaye
•inde bir ~ok inaanlar ameliyaf
tan sonra olmekten kurtanl
lb1f ti r . 0 tarihtenberi deri , 
'-•abe ve kemijin muvaff ak1yetle 
•t1lanma11 ve yamanmas1 kabil 
ohnuttur. 

Son harpte bu ameliyat son 
derecede tekimiil etti. Umumi 
harpte bir hastanede bu gibi &fl 

•e yama itlerine memur edil
lnittim. Giillenin patlamaaile kol· 
lar1 ve bacaklar1 berhava ol
lllut bir ~ok adamlar1 tedavi et
tiin. Maymunlarm kemiklerini 
lnecruh aakerlerin ekaik olan ke
Jnikleri yerine koydum. 

0 zaman Franaa Cumur reiai 
hulunan M. Poincare benim iti
llle yakindan alikadar olmuttu. 
Bu zatin delaletile Paristeki hay
•anat bah~aindeki ,empanze 
lbaymunlann1n kemiklerini almak 
lniisaadeaini alm•f,hm. Bu ke
lnilder ile bir ~ok askerleri alil 
lcalmaktan kurtard1m. Ilk def a 
ite bu suretle batlam19hm. 

:Gudde a~ISI 
Cuddelerin •t1lanma11 pek ye

lli bir feydir. Ilk defa bu uzuy .. 
lar1 diriltmeie ~ahtan Amerikah 
operatorler Leapina11e, Morris, 
lydaton ve Stanley olmuttur. Li· 
Jun ilk te .. ebbiia pek az muvaf
f ak1yet vermi9ti. Zaten bu ame
liyeye nadiren miiracaat ediliyor
du. Ciinkil pddelerin tedariki 

~tii. Ancak kazaen olen 1e~ 
adamlar1n pddeleri ~ikanlarak 
-.1Ian1yordu. 

Bu ap ameliyeleri. de pek iimit
habt olmuyordu. Ciinkii opera· 
tOrler pddeleri a91lay1p yama· 
lnakla beraber bunlara can ver
lbenin yolunu bilmiyorlard1. 

Benim bulduium u1ul ise bus-
1,Qtiin batkad1r. Ciinkii bu uaul 
'-Yeainde ben maymunlardan pd
deleri ahyorum ve inaanlara ek
liyorum. Ayni zamanda bu rud· 
deler bir ~ok aeneler J&f lyor. 

ln1an1n viicudundaki baata 
hir uzvu ~ikarmak in1anlann ya
Pacaj1 bir it-tir. Bir uzvu can
land1rmak biiabiitiin tabiatin iti· 
cli. Birinciainde operatoriin bat
l1ea dii,Unceai haata uzvu ha1ta
ll1n hayabn1 tehlikeye koymaks1-
z111 ~ikar.._akhr. lkincisinde ise 
clolctor fabiati taklit eder. Ciin· 
lii her aangi bir doktor ne bir 

Doktor Voronof 

Hlndlstanda a~1 yapan 
bir Brahman 

uzuv yaratabilir ne de buna can 
verebilir. 

Unu ancak tabiat yarabr 'Ye 
buna hayat verir ve vazif esini ta· 
yin eder. Binaenaleyh taluip edi
len yahut kafi derecede vazifesi
ni yapm1yan bir uzvu deiittir· 
meii -.e canland1rmay1 tabiatten 

Aga<; a~1s1ndan istifade 
Bir uzva hayat vermek buau

aunda tabiatin yerine kaim oldu
ium zaman tiipbesiz yalniz tabiati 
taklit ettim. Kablettarib zaman
lardanberi nebatlara 'Ye •i~la
ra batka nebat ve a11lardan dal 
a9danmakta ve ilave edilmektedir? 
Bunun i~in nebatat ileminden 
pek ~ok feyler oirendim. 
Bab~1vamm bana miiteaddit 

pratik den verdi. Atimn en mii· 
him fU e1&11n1 bu auretle ojren
dim: Ancak ayni cinaten bulunan 
iki canh ,eye •t• yap1labilir. 

Meaeli bir armut aiac1 ayva 
aiacma ve badem agac1 limon 
aiac1na a91lanabilir. Bir yemit 
aiac1 me,e aiac1na q1lanamaz. 

Diier blr prenaip te bir aia· 
CID dab diier aj&CID sovdeaine 
•t•lanamaz. Damar1 damar1na 
aelerek •i•cm u1are1i •tdanan 
dala 1~melidir. 

Hayat prenaipleri nebatat ve 
Lay-yanat i.lemlerinde de aynidir. 
Dofutu, 1en~liii, olgun ~·i•, ihti· 
yarhi1 ve oliimii birdir. 

Bir ~ddenin yamand1i1 ada
m1n cleveran demine tabi olma
lid1r. 

$imdiye kadar operat0rler yal
n1z yamamaia ve atilamaja ba
k1yorlar ve oteaini beteri uzviye
te 'birak1yorlard1. 

Bu iae pek biiyijk bir hata idi. 
Cudde tekrar viicud taraf1ndan 
bel' edilip bir iki hafta sonra ken
diainden bir eaer kalm1yordu. 

Ben pddelerin yatama11m pek 
haait hir aurette temin ettim. 
Guddelerin kan damarlan ~ok 

·. ' ince olduiundan •tilanan ada-
m1n -.erid ve pryanlar1n1 yeni 
pddeninkine intibak ettirmek 
miimkiin olmuyordu. Benim bul
duium usul pddenin a91Iand1i1 
yerde 'bunu 'bealiyecek yeni kan 
damarlar1n1n kendiliiinden husu
liinii tahrik etmektedir. 

At 1n1n yuvarlak taraf m1 ~ent
tim. Bundan ne,et eden iltihap 
anormll 1eylin1 deme sebep ol
du. Bu kan1 d11ar1 atmak i~in 
yeni veridler peyda oldu. 

Bn yeni kan damarlar1 gudde
ye niifuz etti ve bunu bealedi ve 
viicudun bakiyeai ile 'birlet ti. 

Metodumun eaas nokta11 bu
dur. Bununla beraber cuddeyi 
miinuip pa~alara taluim ettim. 
Bu auretle merkez uzuv kendisi
ni zinde tutmaia ve uzun hayat 
temin etmeie ki.fi kan bulmuttur. 

Hayvanlar iizerinde yaptJjun 
tecriibeleri ve bunun inaanlara 
tatbiki teldini aynca anlataca· 

oirenmeie mecburuz. .............,.-•. ~ • ..;i~·?'IRll •• -1111···-···---.. , ______ _ 

Gaziantepte Halkevi bah~esi. yen~de~ tanzlm edilml1tir. 
Yukaraki resimde bah~enin yena hah gorQnOyor. 

-Muamele vergisinden 
§ikiyetler 

FabrikatOrler aras1ndaki 
cereyanlar, bu i~i nas1I 

halletmeli? 
F abrikatorler, 1ene muamele 

ver1isinin teklinden tikiyet et
mekteclirler. Son giinlerde, fabri
katorlerden miirekkeb bir 1rub, 
maliye vekiletine bu yolda yeni· 
den dileklerde bulunmuftur. Sa
nayi erbab1n1n muamele veraial 
hakk1ndaki bu tikayetleri pek yeni 
deiildir. Zaman zaman, ekonomi 
w maliye vekiletlerine, dilekler 
yapdd1i1 1ibi, icab1nda, Ankara. 
ya heyetler de ronderilmittir. Fa
kat mesele, timdiye kadar f abri
katorlerin i•tedigi tekilde halle
dilmemiftir. 

Ilk yapilan f iki.yetlerde, mua
mele vergiainin biiabiitiin ortadan 
kald1r1lma11 yolunda, bir teklif 
vard1. Bu tarzda, hiikiimet tara· 
f1ndan kabul edilmemitti. Ciinkii 
f abrikalardan ah nan muamele 
vergisi yekiinu 14 milyon lira tu
tuyordu. Devlet, 1anayiin inkita· 
f1 i~in f abrikalara biiyiik muafi
yetler bah,etmittir. Ham madde 
ciimriik riiaumundan muaf olarak 
i~eriye girer. D19ar1dan retirilen 
makinalar da ayn1 muafiyete da
bildir. Bu kadar muafiyetler kar
flllnda bir de, muamele vergiai· 
nin kald1nlma11 hakk1nda hiikU
mete teklifte bulunmakta pek hak
h olarak garib goriilmiittii. 

$imdi, fabrikatorlerin, muame
le vergisinin kald1nlmu1ndan zi
yade, ,eklinin deiittirilmeaini ia
temektedirler. Bunun i~in ileriye 
aiirdiikleri noktalar tunlard1r: 

Muamele vergi1inin tatbiki, kii
~- f abrika ile biiyiik f abrika ara· 
'11nda bir rekabet dogurmuttur. 
Bu iddia, biiyiik f abrikatorler ta
raf1ndan ileri 1iiriilmektedir. Ciin
kii, muamele vergiai kanunu on-
dan ziyade amele ~htbrm1yan, 
ayn1 zamanda, kuvvei muharrikeai 
5 benirden fazla olm1yan miie ... 
aoselerden bu verriyi almamak
tadir. Bu yiizden, kii~iik fabrika
lann biiyijk f abrikalara rekabet 
edebilmeai i~in, ortaya miiaaid 
tartlar ~iktii1 ileri aiiriilmektedir. 

Muamele vergisinin bugiinkii 
tatbik teklinde batka mahzurlar 
da olduiu iddia edilmektedir. fa'b
rikalardan baz1lar1, kanunun mua• 
fiyetlerinden iatif ade etmek i~in 
fabrikalann1 kii~iiltiiyorlar. 

Bu nu1l olabilir? Meaeli: Bi1' 
trikotaj f abrika11, muamele ver
siai vermemek i~in, miieueaeaini 
ikiye yeyahud ii~e ay1nnaktachr. 
Bu miieuee, ayn ayr1 ii~ kifiye 
aid diye 101terilmektedir. 

Fakat her fabrikatoriin bu,. 
ldlden iatifade etmeaine imkln 
yoktur. Meaela: Deri fabrikatOr
leri, muamele ver1i1inden kurtul
mak ~in, bu tarzda bir tdril bu· 
Iam1yorlar. Muamele ver,Hinden 
en ziyade, tikiyet eden, f abrika
torlerin batinda da bu grub bu
lunmaktad1r. 

lkinci bir meaele daha Tar: 
Muamele vergiainden 1anayiin in· 
kitaf edemediii iddia edilmek
tedir. Cinlril bir fabrika, itlerini 
daha 1enitletmek, yani kunei 
muharrikeaini artt1rmaia miaaid 
bir tekle 1eldiii zaman, maame
Ie Tergiaine tabi olacakhr. Yani 
muamele ver1iainin f abrikan1n bi· 
yiimeaine engel olduiu iddia edil
mektedir. Bu k11nn fabrikatorlere 
aore, bu yizden ,bir ~ok fabn"lc~ 

torlerin muamele Tergiaini diitii
nerek, iflerini genitletmediii sOJ'
leamektedir. 

0 halde ne yapmah? Fabrika· 
tarlerin fikrine .Ore, muamele 
vergi1i, bupn olduiu gibi, ••bf 
mikdar1 iizerinden ahnmamal1· 
d1r. 

Ham madde giimriikten g~r
ken, muamele vergiai ahnmahd1r. 
F abrikatorlere aore bu uaul daba 
kolayd1r. Ayn1 zamanda, bugiin 
olduiu gibi Terai ka~k~1hi1 i~in, 
f abrikalar1 tekil itibarile, ikiye 
ii~e bOlmek gibi, ~areler aramaia 
liizum kalm1yacaktir. 

Fakat bu ~areye de itiraz eden
ler vard1r. Muamele vergiainin 
mevzuu, bir f abrikan1n iatibaal 
ve aaht f aaliyeti iizerine kurul. 
muftur. Bu vergiyi, giimriikten 
ham madde iizerinden almak de
mek, ham maddeden 1iimriik res
mi almak demektir. Bunu kabul 
ettek bile, ,Umriikten ~ri giren 
ham maddenin fabrikada tama• 
mile aarfedilmecliii iddia edile-
cektir. 

Bund&n batka, ,Umriikten i~e
riye giren ham madde, derhal fa},. 
rikada itlenip, piyaaaya ~1kan· 
lacak degildir. Ham mad de, f ab
rikamn depoaunda muayyen hir 
miiddet bekliyecektir. Sermaye
daT1n, bu devre zarf1nda, ham 
madde i~in verdigi para da o mala 
yabr1lm1t olacakbr. Sermayedar 
bu paran1n f aizlerini hesab etmeie 
mecburdur. FabrikatOr, bu para• 
n1n faizini de maliyet fiati iize
rine zammedecektir. 0 zaman 
11nai mamiili.tm fiati daha ziye-
de artacaktir. 

Hu1b, bir ku1m f abrikatorler 
taraf 1ndan muamele vergi1i i~in 
bulunan bu teklin de mahzurlan 
vard1r. Fakat bugiinkii tatbik few 
killerinde de daha ~ok mah:zurlar 
oldujunu he1aba katmak liznnd::.r. 
Bu ,erait alt1nda, muamele ver
aiai gii~liikle cibayet edildiii gibi 
fabrikat0rleri de daimi bir aurette 
tikiyete .eTketmektedir. lktiaad 
ve maliye vekiletlerinin muamele 
veYgiai etraf1nda yeniclen tetkik· 
ler yaparak bu i~, daha aalim ve 
uypn bir tekil yermeleri lazam-
d1r. H. A 
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Filim ~evirirken .. · 

Bir sinema heyeti 
karlar aras1nda 
mahsur kald1 

Nevyorktan Paris gazetelerinc 
bildirildiginc gore me hur sinema . . 
y1ld1z1 Mari Astor, Kalif~rniyada 
Sierra Nevada daglarmd• karlar 
arasmda mahsur kalm1,t~. Bu ha• 
Her, Hollivud mahafilinde derin 
bir endi9e uyandirmif'l r. 

Mari Astor son giinierae Ame
riknda hiildim siiren ~iddetli ktt 
firhnalarma ragmen yeni hir fil
min baz1 k1s1mlarm1 ~ekmek i~in 
rejisorii ve 150 sinema artisti ile 
beraber hareket etmit ve Sierra 
Nevadaya varmca kampm1 kur

muf tur. 
Y1ld1z, havanm hozukluguna 

ve bol bol kar yagmasma ragmen 
filmin baz1 sahnelerini ~ekmege 

muvaffe.k olmu~tur. 
fakat kar yagd1k~a yagmtf ve 

sonunda artistlerle arkada~lan kar 
y1gmlar1 arasmda mahsur kalmtt· 
lardar. 

Bu foci haberi, on saatlik yo
n!cu ve tehlikeli bir yolculuktan 
sonra kamptan donmege muvaf
fak olan dort artist getirmi~ler ve 
demi,terdir ki: 

«- Arkadaf lar1m1zan vaziyeti 
!;Ck fecidir. l~ecek sulan, yiyecck 
sebzeleri ve yakacak mahrukatlar1 
yoktur. fnzla olarak da kampta 
huh.man arkadailarim1z aTasmda 
salg:n hastahk ba, gostermittir.» 

Mari Astor 

Bunun iizerine derhal arlistle 
arkada,Iarm1 kurtarmak i~in bir 

imdad beyeti yola ~1km1thr. He
yet arasmda doktorlar vardtr. Fa
kat kar f irhnaii devam ettigi ci
hetle, yard1m heyeti biiyiik gii~
liiklerle yoluna devam edebiliyor 

Aralarmda ~Jk3n salgm hasta
hk yiiziinden artistlerden baz1la
Tmm oJmesinden korkuluyi>r. 

-11111111111111111111111111111111111111111111m1111111111111111111n11111111111111111111mm11111111111111111111111111111111mmmm11111111111mmmnm1111n1111m1111• 

Hergiin bir mesele 
(B&f taraft 8 inci sahifede) 

ucuzlatmak laz1mdir. Sonra yol
larda aktarma yiiziinden, bir va
gondan bir vagona nakledilirken 

~ok bozuluyor. Meyvalarim1zm 

tek bir vagonla gidecek yere 
kadar gitmesini temin etmeli ... 

- Kuru elma i~in ne dersiniz? 

- Almanlar kuru elmanm kilo-
suna 18 Okurut gibi miithit bir 
para veriyorlar. Fakat onlarm 

istedikleri kuru elma bizim bil
digimiz elma kurusu degildir. Gii
ne~te kurutmuyorlar. Makine ile, 

beyazhgmdan ve yumutakhgm
dan hi~ bir ~ey kaybetmeden ku
?utuyorlar. . . Bakm1z size bir nii· 
mune gostereyim.. nas1l? Bern· 

- -. 

beyaz, yumutak.. taze elma gibi 
lezzetle yenebilir. Elmay1 boyle 
kurutmad1k!ra ihra~ edemeyiz. 

- Bizden en ~ok neler isti
yorlar.? 

- (;ilek... (;ileklerimizin Av
rupada gordiigu ragbeti tasavvur 
edemezsiniz. Bizim ~ileklerimize 
«muz ~ilegi» admt koymutlar. 
En fa.zla paray1 Turk ~ileklerine 
veriyorlar. Sonra pathcanm kilo
sunu 100 kurutlan ahyorlar amma 
kar getirmiyor. (;iinkii patlican1 
da tayyare ile kil~sunu 80 ku
ru,tan gonderiyoruz. Bundan 
ba~ka sogan, 1am11sak, elma, por
takal, teftali, armut, iiziim, kiraz, 
mandalina, lahana, kamabahari 
~ok istiyorlar. 

- -- - . ___ _ .._.. -- . 

Nil COCUKLARI 
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lstersen bundan sonra be
nim odamda yat.. sana uyuya
cagm zaman elimle mis kokulu 
~araplar i~ireyim.. cariyeler bat 
ucunda sabaha kadar yelpaze sal
lasmlar. 

Kefren o giine kadar yatak oda
~mda yalmz yabyor, en sevdigi 
kadmlarla bile uyumaktan ~eki

niyordu. 
Val~tile sihirbazlardan biri ona: 

cSeni bir kadm oldiirecek!» 
Demi,ti. Kefren kadmlarla bir

likte i~er, yemek yer, gezer, eg
lenir, fakat yatak odasmda ah
komazdt. 0, bu endif.e ile ev
lenme!den bile korkard1. 

Titana, hiikiimdarm zay1f da
marin1 bulmuftu .. Bu firsab ka~1r
mak istemedi: 

- Sizi rahats1z etmezsem, oda
n1zda yatmak saadetine kavut· 
ma:kla fiiphesiz ki ~ok sevinece
iim ! dedi. 

Kefren, Titan~dan fenahk um· 

muyordu. Onu odasma almakla 
kendisi de rahat edecek, sabaha 
kadar • biitiin gecesini - zevk ve 
nefe i~inde ge~irecekti. Titananm 
~ok hazin sesi vard1. Firavun o
nun f.llrk1lar1m dinlerken o kadar 
~ok tarap i~er ve o kadar ~ok ne
telenirdi ki •. Fakat, nihayet uyku
su geldiii zaman, bu kadar ~ok 
aevdigi gozde1inden ayr1lmaga 
mecbur olurdu. 

Titana o gece Firavunun yatak 
odasmda yatacakti. 

'l-¥:f. 

Gece .. 
Kefren genit bir sedirin iizeri- , 

ne uzanm•t·· Titana Firavunun 
yanmdaki koltukta oturuyordu. 

Odanm orta1mda yanan buhur
danhktan ~1kan mavi dumanlar 
tavanm yald1zh nak1tlar1 arasmda 
dag1hyordu. 

Firavunun arkasmda uzun boy• 
lu bir gen~ k1z, elinde tuttugu f&· 
rap 1UrM!i1ile, ca_ga~ bir. ~y,kel 

Bu vaka ge~en yaz battma gel
di. 0 vakit kadmlann «Riizgar 
~i~ekleri» denilen ~umatlardan 
esvap yapmalart moda idi. Batt· 
ma bir vaka gelmeseydi boyle bir 
kumaym moda oldugunu hen ne
reden ogrenecektim ! 

Bir giin, haftahk gazetelerden 
hirinin bir ko,esinde, 'imdi timdi 
bizd(' de moda olmaga bathyan 
tuhaf ilanlardan birini gordiim. 
Ankarada oturan bir Iili~iik han1m 
k

0

endi ruhuna et bir ruh bulmak 
i~in bir delikanh ile ~ mektuplat· 
mak istiyonnuf. Sevrri;li ve olduk
~a zenginmit. Belki bu itin sonu 
cvlenmeye varabilirmit. 

Bende de gen<rlik var. Haydi 
bir mektup yazaytm, dedim. Dii
fiiniirken diitiiniirken, oyle COf• 

mutum ki ger~ekten hulya ve atk 
ile dolu bir mektup yazd1m. Der
hal cevabt geldi. Kii~iik hamm 
pek ~ok teklif almtt ama benim 
yazd1klar1m1 pek sa.mimi ve pek 
kalpten gelme bulmuf, onun i~in, 
beni tercih ediyordu. 

ltte aram1zda bu suretle hath
yan muhabere agustos ay1na dog
ru azami tidetini bulmuttu. Art1k 
kii~iik han1ma sadece bir rub 
arkadatt yetitmiyordu. Beni g0r
mek arzusuna diitmiittii. Beni An
karaya ~ag1rmasm mt? Bunu ya
pam1yacag1m1 bildirdim. Kendi
sinin lstanbula gelmesini rica et
tim. 

Mualli. diye imza atan yiiziinii 
gormedigim sevgilim derbal mu
vafakat cevab1 verdi. Agustosun 
son pazar giinii sabahleyin Hay
darpafaya ~1kacagm1 yazd1. Gidip 
kendisini orada kartihyacakbm. 

Bu mektubu ahnca, i~imde de
rin bir heyecan duydum. Talih a
caha bana nas1l bir saadet haz1r
hyordu? Herhalde bu gen~ k1z1n 
giizelliginden, cazibesinden bir 
dakika bile fiiphe etmiyordum. 
Mektup elimden dii~iiyordu. 0-
nu ii&tiiste okuyordum. Mektubun 
bir yerinde: 

<eArhk bir 9ey yazm1yacag1m, 
'diyordu. 0 giin arkamda ruzgar 
~i~ekleri kumatmdan bir esvap 
bulunacak. Zemini siyah.» 

Riizgar ~i~ekleri ne demek? 
Bunu bir mektup ile derhal sor
dum. ltte o zaman bu kumatlarm 
:noda oldugunu bana anlath. Gi
yecegi siyah ipekli esvabm iizerin
de bir ~ok ~i~ek varm•f· Bunlar 

gibi ayakta duruyordu. 
Firavunun ve Titananm onun

de hirer tarap tas1 goriiniiyordu. 
Kefren elile ayakta duran gen~ 

k1za if.aret ederek: 
- Haydi, ne duruyorsun? 
Dedi, taslarim1za tarap dol

dur ... 
$arap dag1tan Habet cariyesi, 

taslar1 tarapla doldurdu. T ekrar 
eski yerine gitti. 

Kefren gozlerini siizerek 1evgi
li1ine bakh: 

- Bu gece benim odamda .• 
Benim yatag1mda.. Benim koy
numda yatacaksm, Titana ! Ben 
bu gece ~ok mesudum .. F akat sen, 
Mikerinos sag olsayd1, bu gece 
benim koynuma girmek istemez
din, degil mi? 

Titana giilerek batmi sallad1: 
- Ben Mikerinosu sevseydim, 

onunla beraber oliirdiim. Titana 
yaln1z sizindir.. Ve sizin olarak 
olecektir! 

Firavun iri uzun ditlerini gpste
rerek giildii: 

- Sabi mi soyliiyorsun, Tita
n-7. Eger onu ca_gdaµ aevmemit-

riizgann siiriikleyip gotiirdiigii 
tiirlii tiirlii bir y1gm ~i~eklere ben
ziyorlarmit. Riizgar ~i~ekleri adt 
da bundan geliyormu,. Kadmlar 
bu esvabt giyince canh bir bahar 
gibi goriiniiyorlarm1~. 

Agustosun son pazarma on. bir 
giin vard1. Bu on bir giinii nas1l 
merak, intizar ve heyecan i<rinde 
ge~irdigimi tarif edemem. Sokak
larda kadmlann arkasmdaki es
y,aplara dikkat etmege ba,Iad1m. 
Hakikat, biitiin kadmlar bir ~i· 

s:ek tarlasma benziyorlardt. Bu 
bende adeta hir illet derecesine 
vard1. Sokakta her kadmm esva
bma oyle bak1yorum ki baz1lar1 
bunun hikmetini anhyamad1klar1 
i~in kendilerine sata,mak istedi
gime hiikmediyorlar ve yiiziime 
hakaretli bir nazar atfettikten 
sonra "hemen uzakla,1yorlard1. 

Bir giin, kalemde daktilonun 
kolunu yakalad1m, esvab1m ifaret 
ederek: 

- Riizgar <ri<rekleri ha! diye 
giildiim. Benim soz!erimden ne 
anlad1, bilmem. Fakat dudaklar1-
nm aras1ndan: 

- Terbiyesiz! diye mirildan
d1ktan sonra baf 1m <revirdi. 

Nihayet, agustosun son pazan 
geldi. Ankara treni de sokiin etti. 
Ben karga,ahk arasmda Mualla
y1 gozden kas:1rm1yay1m diye i~e
riye girmemittim. (;tlnlacak kap1-
nm oniinde bekliyordum. y olcu
lar telaf ve acele ile ~1kmaga ha,
lad1lar. Aman yarabbi ! Kadmla
rm hepsinde riizgar ~i~eklerinden 
esvap ! Kimisinin zemini beyaz, 
kimisinin siyah, ma vi . .. Ne tara
f a baksam riizgar ~i~ekleri. Ba
t•m donmege hatlad1. Soguk so

guk ter dOkiiyordum. 

Bunlarm arasmda hangisi Mu
alla idi? Yammda esmer, ince, ne
f.Cli bir gen~ te duruyordu. Onun 
da benim gibi bekledigine dikkat 
etmittim. Ben riizgar ~i~eklerine 
bakmakla metgul oldugum 11ra
da o kollar1m a~1yor, itaretler ya
p1yordu. Birdenbire, kalabahk 
arasmda kendisine yol a~maga 
~ahtan titman bir k1z goriildii. 
arkasmda riizgar ~i~klerinden 
esvap vard1. Hem de zemini si
yah. Bu dedigim delikanhya yak
lafb. Yiiziine baktt. 

- Siz misiniz? diye hayk1rd1. 
Gen~: 

- Evet, benim ! dedi ve saka ,. 

- --
sen, eger oliinceye kadar benim 
olacaksan, biitiin hazinelerimi sa· 
na bag1fhyacag1m ! 

Titana, M1s1r hazinesinde bir 
dirhem altm bile kalmad1g1m bil
digi i~in bu manas1z vaidlere e
hemmiyet vennemi,.ti. Fakat, Fi
ravunun tiiphesini uyand1rma
mak i~in kolunu uzath: 

- Haydi, bu tarab1 birlikte 
i~elim ... Unce yarism1 siz i~iniz! 

M1s1rhlar sevgilerini bu suretle 
ilin ederlerdi. Kefren sevin~le ta· 
rap ta1m1 ald1 yar11ma kadar bir 
yudumda i~ti. Sonra birden gozle
rini k1rplf brarak: 

- Ben omriimde bu kadar lez
zetli tarap i~memittim. 

Diye m1r1ldand1 .. TaSI sevgili
"ine uzath. 

Titana tarap tasmi agzma gO
tiiriirken, Firavunun ~ok hof.lan
d1g1 (Nil .ark1s1) DI soylemege 
batlamtfh. 

Asyah kadm elinde tuttugu ta· 
ra'b1 yudum yudum i~er gibi gorii
niiyordu .. Fakat, agzma bir dam
la farap almamifllc 

Kefren: 

19 ~ubat 1936 

eder gibi kollarm1 a~h. ~itman 

k1z hi~ tereddiit etmeden onu k<>
luna ald1, yiiriidiiler. 

Ben kafama bir yumruk vur
dum. Mualla fiiphesiz bu titman 
k1z olacakh. Arkalarmdan kofup: 

- Mualla ! Mualla ! di ye hay· 
k1rmak istedim. F akat onlar got· 
den kaybolmutlard1. Ya Mualla 
degilse? Ya Mualli beni bulama· 
dim diye hala istasyonda dolat•· 
yorsa? 

Hemen geri dondiim, Deli gibi 
kof.uyordum. lstasyona girdirn, 
~tktim. Her taraf1 arad1m. Bir 
tiirlii Muallay1 bulam1yordum• 
Arhk i~imde bir hiddet dalgast 
kabarmtfh. Avaz1m ~1kttg1 kadar: 

- Mualla ! diye hayk1rd1m. 
Herkes yiiziime bak1yor ve gii· 

liiyordu. 

Oradaki hamallar eglendiler: 

- G~mittir, gormemitsiniz· 
dir ! dediler. 

Artik vapura binip lstanbula 
donmekten batka yap1lacak bir 
fey kalmamtfh. Bilet almaga ko
f.arken yammda tath bir kabkaha 
ifittim. Bu, ince, kumral bir k1z
d1. Benim bozuk ~ehreme, peritao 
halime, almmdan akan terlere ba· 
karak giiliiyordu. Ne kadar da gii· 
zeldi. Bila ibtiyar hen de giildiim· 
0 soruyordu: 

- Bu ne kadar telat? Galiba 
birisini ar1yorsunu? Bulamadm1z• 
sa, haydi beraber Siiadiyeye gide
lim. Plajda yatarsm1z da yorgun· 
lugunuzu dinlersiniz ! 

Ben ~a~irmtf kalm1,h. Gen~ luz 
devam etti: 

- Denizi o kadar camm istiyor 
ki! 

thtimalki bu zavalh k1zcag1z da 
benim gibi teselliye muhta~t1. 

Derhal: 
- Haydi Siiadiyeye gidelim! 

dedim. 

0 ak~.am pek keyifli bir halde 
eve dondiim. Biitiin giinii bir hul· 
ya i~inde ya,amit gibiydim. Yat· 
madan evvel Muallamn mektup-
larm1 ~1kard1m. Hepsini bir sari 
zarfm i~ine koyarak zarf1 kapa· 
dim. Ozerine «Riizgar ~i~ekleri» 
diye yazarak yaz1banemin ta i~i
ne atbm. 

~imdi hayalimde giindiizki ku111" 
ral ktzm tath gozleri giiliiyordu. 

Hikiiyeci 
_"!!I 

- Bu ses bana hayatveriyor .. 
Umriimiin uzad1g1m hissediy~ 

rum. 
Diye hag1rd1.. Arlc:ada duran 

gen~ k1za tekrar isaret etti. . 
Firavunun tas1 yeniden pra.,. 

la dolmu,tu. 
Titanan1n yak1c1 sesi, odanlll 

yiiksek duv'l,rlarmda dalgalan1• 
yordu. 

Kefren uzand1g1 sedirden baft• 
n1 kald1rd1: 

- Biraz daha yiiksek sesle 
soyle, Titana! Seni ~ok uzaklar
dan dinliyormutwn gibi... Sesill 

• kulag1ma eritmiyor ! 

Titana 1esini biraz daha yiik
seltti: 

«Bu gece, gokte ifddiyan kii
~iik bir yildtz, diinyayi aydinla
tan aytn iizerine diiftii.. Ay iki 
parfa oldu .. Diinya karanltk ifin· 
de kaldt. Kii~iik bir yildu:, ay• 
parfalamtflt. Nil fOcuklari ona 
bir daha gormediler. Fakat, gii· 
niin birinde kiifiik yddiz biiyudii·· 
Parfalanan ve olen ay kadar ge
ni1ledi; diinya.yi aydinlatmaia 
bapladi. (Arkas1 var) 
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lspanyanin di~ F1rt1nadan sonra Hangisine inanmal1? 

politikasz 
degi~ecek 

Bundan sonra Fransa 

Alman ticareti 
Kanunusanide ithalat ve 

ihracat azald1 
Berlin 18 (A.A.) - Almanya· 

nm kanunusani ayindaki dit le· 
cim bilan~osu gerek ithali.t ve ge
rek ihracat i~in azalma gostermek-

(Ba, taraf1 birinci sahifede) 
gi maliimata gore, . hava tazyiki 
753 milimetredir, Yagmur devam 
edecektir. Sacakhk derecesi en az 
bef, en fazla 11 dir. 

(Ba,taraf1 birinci sahifede) 
hirinio. bildirdigine 1ore Habetler 
Garajjam daglarmda yeni mevzi· 
lere yerle~iyorlar. Burada ltalyan-
larla yeniden harbe haz1rlamyor
lar. 

dugunu, Habet zabitlerinin elle
rinde harita bulundugunu aoylii· 
yor. 

Londra 18 - italyanlar Somali 
cephesinde de taarruza haz1rlan1-
yorlar. Bu cepheye iki f1rka asker . 
gondermislerdir. lki ltalyan u~aii 
Va~obure' bombalar atmifhr. Bu, 
tehirin 65 inci bombard1mamdir. 
Hi~ bir basar yoktur. 

ile birlikte hareket 
edecek 

Madrid 18 - Se~imin kati neti
cesi belli olmamakla beraber aol 
cenah buyuk muvaff akiyet kazan
ln•thr. Sol cenah cumhuriyet~i 
lnebuslarm miktar1 274 diir. Mer
kez ve sag cenab birlikte olarak 
iki yijz mebus ~ikarabilmittir. 

tedir. lthalat 364 milyondur. g~en 
aya gore 9 milyon mark eksiklik 
vard1r. Bu ekaiklik bilhassa, Da· 
nimarka, ltalya, Romanya, Franta 
ve Yunanistandan yap1lan ithalit· 
tad1r. Buna mukabil lsv~, Nor
v~, Bel~ika ve Liiksenburg itha-

Gelen haberlere gore Karade
nizde fartma batlam1,tar. Mamafih 
f1rtma fimdilik ~ok ~iddetli degil
dir. Bu aebeble vapurlar yollarma 
devam ediyorlar. 

ltalyan tebligi, ricat eden Habet 
kuvvetlerinin vakit vakit mukabH 
taarruzda bulunduklar1n1 bildiri
yor. Bu hal Habetlerin muntazam 
bir aurette ~ekildiklerini goater· 
mektedir. 

lah artmithr. M1ur, F elemenk, 
Hindistan ve Tiirkiye ithalah da 
azalm1,, lngiliz cenub afrikas1 ile 
f;in, Arjantin ve bilhassa Ameri
ka ithalab ~ogalm1,hr. 

Paris 12 - Frans1z gazeteleri 
lspanya s~iminin neticesini mem
nuniyetle kart1lamaktad1r. lspan· 
Ya. sosyalist lideri Excelsior gaze
tesine beyanatmda demittir ki: 

lhracat 382 milyon marktir. 
Ge~en aya gore yiizde 8 yani 34 • « Y eni kabineyi M. Azana kura

caktir. Eski hiikUmet Hitler • Mu
solini dostu idi. Biz Fransanm 
rnu,terek emniyet politikasmt ta
kip edecegiz.» 

milyon eksilmi~.tir. 

Madrid 18 (A.A.) - Kortes 
se~iminin muvakkat neticesi ~.u· 
dur: · 

Sag cenah partileri: 168, Mer
kez partileri: 41, Sol cenah parti
leri: 221. 

42 mebusluk hakkmdaki netice 
Lelli olmam1flrr. - ----
M. Titulesko Bukre~e 

donuyor 
Paris 18 (A.A.) - 8. Titiilesko 

diin Biikre~e hareket etmi~tir. 

Yunan krah Yanyaya 
gidiyor 

Atina 18 - Kral Jorj, cuma gii
llii Yanya tehrine gidecektir. 

lngiltereye ta~1nan 
fa~ist beyannameleri 

Londra 18 (A.A.) -Alman ve 
ltalyan gemilerinin, lngiltereye ta· 
t•d1klar1 Nazi ve Fatist propagan· 
da beyannameleri haklunda, ya
k1nda, Avam kamarasmda, hiiku
rnete bir sual sorulaca.ktir. 

~ekoslovakya ba~vekili 
Belgrada geliyor 

Belgrad 18 - ~ekoslovak baf· 
\r~kili ve hariciye nazu1 M. Hodza 
21 tubatta Belgrada gelecek ve iki 
tiin kalacakttr. 

Bir Alman, Fransadan 
<;1kanhyor 

Paris 18 (A.A.) - Matin gaze· 
tesinin yazd1gma gore, yakmda 
Parise gelen, Alman nasyonal-sos· 
Yalist partisi matbuat servisi ay· 
la.r1 B. Richardsm Fransada ika
rneti ~ayam arzu goriilmemit ve 
kendisindcn memleketi terketme
gj istenmi~tir. Yaln1z Alman bii· 
Yuk el~isinin bir tavassutu iizerine, 
kendisine 15 gun miihlet verilmi§· 
tir. 

Alman matbuat reisi 
Paris 18 - Tevkif edilen Al

man~ matbuat r eisi Richard Al
man elc;iliginin tefebbiisii iizerine 
serbes b1rak1ld1 ve hemen Fran
&ada.n ayralma kemrini ald1. 

Sovyetler Man<;ukodaki 
konsoloshanelerini 

kap1yor 

-----
lspanyadan ka<;anlar 

Ccheliittarak 18 (A.A.) - 100 
kadar lspanyol ileri gelenleri ve 
bu ara Loru kabinesinde i~ ba
kani olan B. Vauera, sol cenah 
partilerinin s~imde muvaff ak 
olmalar1 iizerine buraya gelmittir. 
Batka gelecekler de vard1r. Otel· 
ler dolmuttur. --- - -

Memleketimize gelecek 
ingiliz heyeti 

lngiltere krah sekizinci Edvar
dm tahta ~1k1~m1 haber vermek 
iizere M. f;or~ilin reisligi alttndaki 
bir lngiliz heyeti gelecegi yaz1l
m1~t1. lngiltere sef aretinde, boy le 
bir heyet gelecigi teyid edilmekle 
beraber heyetin kimlerden miirek
kep olacag1 hakkmda rnaliimat 
yokt~r. 

lsvi<;re sefiri geldi 
lki aydanberi mezunen memle

ketinde bulunan tsvi~re sefiri M. 
Martin 1stanbula gelmittir. Bura
dan Ankaraya gidecektir. 

General Salih ve miralay 
Celal geldiler 

Kral bef inci Jorjun cenaze me
rasiminde bulunmak iizere Londra· 
ya gitmit olan heyet erkanmdan 
Kolordu kumadam general Salih, 
Riyaseti ciimhur ser yaveri mira
lay Celal diinkii ekspresle istan
bula donmiitlerdir. 

Ziraat bankas1 hazine 
tahvili mukabilinde 

avans veriyor 
Ziraat bank as mm kef ale ti al

tmda bulunan ha:zine bonolan ve 
1513 numarah kanuna tabi bo~· 
lar ile 1932 senesi biitc;e kanunu
nun 11 inci maddesine tevfikan 
c;1kar1lan % 5 f aizli ye di sene va
deli hazine tahvilleri mukabilinde 
Zirat bankast Istanbul ~ubesince 
avans muamelesi yap1lmaga ba~
land1g1 haber ahnmt~br. 

$oforlerin plaka resmi 
~ofOrlere kolayhk olmak iizere 

senelik plika resimlerinin aydan 
aya almmasma belediye miisaade 
etmifti. Ancak bu miisaadenin res
mi bir mahiyet almas1 i~in bu me
isele fehir meclisine sevkedilmit

~ir. 

Turk- lsve<; ticaret 
muahedesi 1 ay uzat1ld1 

, Yagan yagmurlarm yiisekler
deki karlan da eriterek nehirle
rin kabarmasmdan korkuluyor. E
dirnede buna kar~1 tedbir ahnm•t· 
tir. Ege matakasmda da her ihti
male kart.I tedbirli bulunulmakta
d1r. 

Diinkii yagmur yiiziinden bir ev 
y1k1lm1tltr. Bir ka~ ev de botaltil
m1~hr. Btinlara aid tafsilat hefin
ci sahifemizdedir. 

Mersinde f1rt1na 
Mersin 17 (Aktam) - Son fir

tma burada olduk~a miihim za
rarlara sebeb olmu,tur. Limanda 
bulunan be~ vapurdan tuz. yiiklii 
Nazam ve Vatan vapurlart demir 
alarak engine a~1lm1~.lard1r. 

Devlet demir yollarma aid 5433 
ton komiir yiiklii Barzilay kum
panyasm1n Ref ah vapuru tehlike
sizce baftan kara yapm1~llr. Al
man bandirah Makedonya ve 
Anupis vapurlari dalgalarm scy
rine kap1larak Mersinin farkmda 
ve bir saat uzakta. Karaduvar Sa
hil koyu yakininde kara oturrnu~· 
lard1r. 

Limanda baz1 ma vnalar iki mo
tor batmt~hr. Ziyan 150 bin lira 
kadar tahmin ediliyor. 

Veznedar 
(Bati taraf1 birinci sahifede) 

Parayi bankaya yatirmak iize
re memuriyeti batmdan ayr1ld1g1 
giin, pek diit.iinceli ve kederli ol
dugu goriilmiittiir. 

Remzi, kasa anahtarlarim da 
birlikte gotiirmiittiir. Akibeti hi.
la me~huldiir. 

15 bin lira ~ 
'(Ba~tarah birinci sahifede) 

basil olan ziyan 15000 lira tah-
min ve belediyeye protesto edil
mi9tir. 

Protestoya kanuni miiddet i~in
de belediye tarafmdan cevap ve
rilmemit oldugundan bir iki giine 
kadar, deniz ticaret direktorliigii 
tarafmdan belediye aleyhine da
va a~1lacakhr. 

Fotograf sergisi ay1n 
yirmi be~inde a<;1hyor 

Ankara 18 - Matbuat umum 
miidiirliigii tarafmdan haz1rlanan 
«Tiirkiye tarih, giizellik ve i' 
memleketi» adh fotograf sergisi 
bu aym 25 inde a~1lacakhr. Ser
giye 'imdiye kadar onu amator 
olmak iizere 24 fotograf ~1 iftirak 
etmiftir. 

ltalyanlar ne diyorlar? 
Roma 18 - 129 numarah resmi 

tebligdir: Enderta muharebesinde 
diitman biiyiik zayiata ugram•t
llr. Habetler her tarafta muka
vemette bulunduklarmdan zapt• 
ettigimiz yerler oliilerle dolu idi. 
tiliilerin miktari bef alh bin ola
rak tesbit edilmittir. Yarahlarm 
miktar1 bunun iki misli olarak 
tahmin ediliyor. 

ltalyanlarm zayiata: Ana vatan 
-0rdusundan 12 zabit, 120 nefer 
olii, 24 zabit 499 nefer yarah. Erit· 
.relilerden 54 olii, 76 yarah. Gok
samn askerlerinden 8 olii, 7 ya
rah. 

Tay'yarelerimiz cenuba dogru 
~ekilen Habet ordusu iizerine mii· 
temadiyen bombalar abyor. 

Habe~ler ne diyorlar? 
Adisababa 18 (A.A.) -Ras Sey
yum ordusunun ~arkmdaki orduya 
kumanda eden Ras Mulugetta bil
d iriyor: 

12 ~ubatta baz1 ltalyan miifreze
leri kuvvetlerimizin karargahlan 
yakinine kadar baz1 hiicumlar yap
m1tlard1r. 13, 14 ve 15 fUbatta ba
z1 miihim muharebeler olmut ise 
de bunlar pittar ~arptfmalarma in· 
hisar eylemittir. ltalyanlar, bir 
miktar arazi kazanmitlar ise de 

Makallenin ~enber i~inden kurtaril-
masm1 te,kil eden hedeflerine va
f:tl olamam1tlard1r. 

ltalyanlar1n zayiati miihimdir. 
Bizden 75 kiti olmiittiir, 130 da 
yarah vard1r. 

Mare!?al Badogliyo 
bedbin imi~ 

Londra 17 - «Deyli Herald» 
gaz.etesine gore, mare1al Badog. 
lio ile Sinyor Musolini arasrnda 
radyo vasitasile vaziyet hakkinda 
vuku bulan muhavereler, farki Al
J'ikadaki Fransr.z telsiz istasyonla-
11 taraltndan dinlenmi, ve fifreli 
olmastna ragmen halledilmiftir. 

Bu hususi muhaverelerden anla
~tldigma gore maru,al Badoglio, 
biitiin diinyaya ilan edilen tcblig
lere ragmen, askeri vaziyet h11.su-
1>unda bedbin goriinmektedir. Bu 
muhaver"eler esnasmda marefal as
kerlerin i~inde bulunduklari hayat 

Bir seyyar hastaneden 
haber yok 

Adisababa 18 (A.A.) -Reuter 
ajanst bildiriyor: italyan ileri ha· 
reketinden beri, ii~ numarah Habej,. 
k1z1lha~ seyyar hastahanesinden 
hi~ b!r haber ahnamam1f hr. lrlan:. 
clah doktor Hickel, Hindli doktor 
Ahmed ve Avusturyah doktor Sc
hupler bu hastahane hizmetinde 
bulunmaktad1rlar. 

Makalle cenubunda, Ras Mulu• 
gelanm umumi karargaht civann
<la yerletmi~ olan bu seyyar hasta· 
hanenin hemen biitiin 1 "\•az1m1, birt 
miimddet evvelki Italy£ n bombar
damnm neticesinde kamilen harap 
olmu~tur. 

Bir italyan tayyaresi 
du~tu 

Paris 18 (Ak,am) - Romadan 
gelen haberlere gore Eritrede son 
muharebelere ittirak eden tayya
relerden hiri geri donmemittir. 

Lordlar kamaras1nda 
Habe~ - italyan ihtilaf1 

muzakeresi 
Londra 18 (A.A.) - Bugiin 

lordlar kamarasmda italyan -
Habe' ihtilah hakmda miizakere
ler ~hillimore tarafmdan a~1l· 

m1,hr. 
Phillimore, herkes tarafmdan 

kabul edilebilecek bir sureti tes· 
viyenin kolayla!.hr1Jmas1 ve Jn
gilterenin bir iharbe siiriiklenme
si tehlikesine nihayet verilmesi 
i~in icap eden tedbirleri al1p al
mad1g1m hiikiimetten sormu~tur. 

Diger bir ~ok hatipler de zecri 
tedbirler siyasetini tenkid etmi~
ler ve bilhassa Nettistone, hiikii
metin bu siyaseti tamamile b1-
rakacag1 iimidini izhar etmiftir. 
Buna mukabil lord Sesil, petrol 
ambargosunu koymak i~in Ameri· 
kamn keyf inin gelmesi beklene
miyecegini soylemi,tir. D1i ba
kanhk miiste~ar1 Stanhope, isti
zahlara verdigi cevab1 ~oyle bitir

..rniftir : Milletler Cemiyetinin bu.· 
gii~ harbi durdurmaya kadir 
oldugunu kimse iddia edemez. Fa· 
kat bizim nihayetiinnihaye isbat 
etmek iimidinde oldugumuz tey, 

fQTtlarinin lena ahvali ruhiyelerinin 

Milletler Cemiyetinin biitiin mil
letlere tecaviiziin hi~ bir menfa
at temin etmedigini gostcrmeye 
muktedir oldugudur. l~te o zaman 

dr·i1iik oldugunu, kali derecede gi

Ja alamadiklarmdan viicut~a da 
pek diifkiin vaziyette olduklarim 
soylemiftiT. 

arhk harp olm1yacakbr. 

Masraflarr arttlran 
bir kararname 

Torbahda bir sarah suya 
du~tu boguldu 

Izmir 18 (Ak,am) - Torbah
da Subatl felaketzedelerinden bir 
sarah suya diipniif ve bogulmuf• 
tur. 

Ruyter muhabirinin 
telgraf1 

Londra 18 - Royter ajans1, ltal
y'anlarm Makallenin cenubunda 

Roma 18 (A.A.) - Resmi ga· 
2.etede bugiin dogu Afrikas1 mu
hareLesi dolay1sile masraflari ar
tJran bir kararname ~1km1fbr. Ma .. 
raflara 1 milyar 630 milyon liret 
zammolunmaktad1r. Bunlarm ez• 
ciimle 400 milyonu miistem.leke 
bakanhgmin sivil ve askeri ihti
ya~larma, 60 milyonu dogu Afri· 
kasi i~in silah altma almanlarni 

Ankara - Istanbul- Izmir 
telefonu 

bir muvaffak1yet kazand1klarm1 bil-
diriyor. ltalyanlar Aradam dagm· 
daki magaralarda arafbnna yap
mitlar, bir~ok tiif ek, mitralyoz, yi· 

Tokyo 18 (A.A.) - Dit bakam, 
liarbin bat konsoloslugunun, Man
~u hiikumetine yapbg1 tebligde, 

0 "Yetlerin Man~ukodaki ba~ kon
solosluklardan dordiinii kapaya
c~klar1ni bildirdigini teyid etmit
~r. Yalnaz Harbin konsoloslugu 

Turk • fsve~ ticnre t muahedesi 29 ~u
bnttan itibaren bir ay miiddetlc uzatilm1~
tir. Bu miinnseb etle senelik k onbenjan 

m iktnn 6, 5 tondan 8 tona ~ 1kanlm1~hr. 

Ankara 18 (Aktam) -Ankara, 
Istanbul ve Izmir arasmdaki tele
f on hatlarmm tezyidi i~in konu
lan yeni makineyi muayene etmek 
iizere Istanbul telefon baf miidii
rii ve miihendislerden miirekkep 

yecek, ku~iik bir seyyar hastane 
bulmutlad1r. ltalyan uc;aklan c;e· 
kilmekte olan Habe,Ierin iizerine 
homba ahy<>r. 

Ricat eden Habeflerin ilk k1s· 
ml Ambaalajiye varmithr. Bir Ha· 
bes miifrezesi toparlanarak birin-

· ailesine, 400 milyonu bahri~e ba· 
kanhgma ve 350 milyonu hava bDIB 
kanhgma aittir. 

Frans1z gaz vapuru gitti 

apanm1yacakhr. 
. Sovyet hiikiimeti, ayni zaman· 
da, Sovyet Rusyadaki Manc;uri 
konsolosluklarindan yans101n ka
Pa.nrnas1ni iatemektedir. 

150 ka<;ak tilki derisi 
yakaland1 

Anndoludan gelen yolculardan b irinin 
elinde 15 tane ka~ak tilki d eriai bulun· 
.dugundan giimriik muhafaza memurlan 
tarafmdnn yakalanm1~tu. Tahkikat yap1· 
liyor. 

bir heyet bugiin ~ehrimize gelmif
tir. 

Tesisat muayene edildikten son
ra teselliim muamelesi yap1lacak· 
tzr. 

, 
ci italyan ordusunun sag cenah1-
na hiicum et~ek istemifse de hii· 
cum tardedilmittir. 

ltalyanlar, Habe,lerin iiniforma· 
larm10 kendilerinden daha iyi ol-

Bir h afta ievvelki firtmnd an bnzi nlv 
sa m1 sakatlanarak limamm1zn slgmmt• 
, Ian F rans1z deniz filo sunn m ensup Encw 
ron ismindeki gaz vapuru bir haftndan· 
beri limamm1zda tamir edilmel.te idi. Tc 
miratm1 bitirmi~ vc yoluna devam ctmdl 

iizere harekr:t etmi~tir. 
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1 - I11 ar1yanlar UCUZ SATILIK EV - Kurtulu~ta Muh 
tar Sadettin sokagmda 4 numarah S 
odah ev gayet ucuz sablikbr. - 3 

324 DOGUMLUYUM - Kimsem yok. SATILIK MUHKEM APARTIMAN-
Elimde Kumkap1 belediye ve nahiye- k 
sinden musaddak hiisniihal ilmiihaberi Beyo~fo Galatasaray Hamal ba~i 0• 

rniircii ve tekir sokak No. 6 Ferah 
vard1r. Hastanelerde, yurdlarda, mua- aparttmam, bol giine~ temiz hava 
yenehanelerde t;ah~bm. Kefil verebili- nezaretli ve ko~ ba~1, albnda biiyiik 
rim. Aile yamnda hizmet<;ilik veyahut bir diikkan yedi kat fiat. 12500 lira 
miiesseselerde temizlik i~lerinde gece kap1c1 ismaile miiracaat. - 2 
yatmak iizere i~ anyorum. lsteklilerin: 
Ak~am idarcsinde (Kii~iik i!An') vaSita- SATILIK - Be~ikta~ta hasfmna bi-
sile (Emine) riimuzuna mektupla mu.ra- ti~ik 350 metre iizerinde iic diikkan, 
caat ebneleri rica olunur. - 1 iistiinde kap1s1 ayn iic oda, mutfak 

i~ ARIYOR - Ktbns Amerikan ve helft11, terkos ve elektrigi mevcuttur. 
Kagir, ayda 50 lira getiren akar 4500 

kolcjinden mezun iyi ingilizce bilirim liraya sabhkbr. Altmdaki tur~ucuya 
miiessese ve ticarethanede cah~abilirim miiracaat. _ 3 
ta§rayada gidebilirim, askerlikle alakam ---------------
yoktur. fstekJiJerin Ak~amda ( K. B.) KADIK0Y0NDE SA TIUK ARSA-
rumuzuna mektupla muracaatlan. - LAR - Pazaryolunda Vehab bey 

sokakmda, ~e ifraz edilmi~ 1076 
1.S ARIYORUM - Istanbul san'atlar ar§m murabba1 arsa satJhkbr. Taliple-

oku:undan 933 - 934 senesinde s1hhi rin Galatada Sigorta hanmda (Avu-
tesisatci olarak mezun oldum, sa~ihk kat Nejad Sav) a miiracaatlan Telefon: 
tenekecilik, elimden gelir, her yerde 42809 _ 4 
~ah~abilirim. Ak§amda 328 No. mek-
tupla miiracaat. - 2 SATILIK UCUZ EV - Llileli ~h-

zade cukur ~e§me sokak1 21, Nezaretli 
MUHAS1B - Daktilo, Franmzca, bahceli, konforlu, 6 - 7 odah, beton, 

Almanca bilen ~ok tecriibeli bir muha- kiibik, ici di~t boyalt. 
sib i~ anyor. Giinde bir kac saat icin 
defterinizi ve muhaberabnm temin 
eder. Ak~amda «Katib» riimuzile mu-
racaat. - 4 

BIR DADI ARANIYOR - Bir bncuk 
ya~mda cocuka bakmas1w iyi bilir 
daimi bir dad1 aramyor. ~raiti haiz 
o)anlar Ak~am ilan memurlu~na miira-
caat etsinler. - 1 

iSCl ARANIYOR - Giyim ve elbi
seden anhyan bayanlar, kendi i~lerine 
hale! gelmeden bulunduklan yerde 
ayda 30-40 lira kazanabilirler. fzahat 
icin 12 kuru~luk pul ile: Galata Yiik
sek kaldmm Pulumbi han 3 (Moda) 
ismine miiracaat. - 3 

MEMUR ARANIYOR - 300 lira 
nakdi kefalet verebilecek bir bay 
veya bayan aramyor. Ogleye kadar 
Galata Yuksek kaldmm Pulumbi ban 
3, Moda ismine muracaat. 

8 - Satlhk. e,ya 

SA TILIK PIY ANO - 1yi piyano 
ucuz sat1hkbr. Beyo~fo Sakizakac No.2 
ucuncii kat M-me Elene saat 9-2,6-8 

-2 

-SESL1 VEYA SESSIZ SiNEMA MA
KiNESI - Pek az kullamlm1§, pek 
ehven, acele sabhk. T. F. Posta kutu
su 2096 Beyoklu adrcsine yazm1z. -

IYI KULLANILMIS ARIEL MOTOSIK
LETI - Yan arabas1 satmak isteyen
lerin §eraiti ile Ak§am matbaasma 
(A. A. 2.) riimuzuna bildirmeleri. -

SA TILIK PIY ANO - Amerikan 
mark ah gayet iyi i~i demir, son fiab 
250 lira. Turbe piyerloti caddcsi No. 
40 Telefon: 21001 - 4 

4 - JUra'bk-Ba•taJ1k 

KELEPIR ACELE SA Tll.!IK EMLAK
Beyoglu Tarlaba~1 caddesi ko~ ba~1 35 
numarah diikkan ve iistiindcki dokuz 
oday1 havi elyevm 65 lira iraili hane. 
Gormek istiyenler icindekilere, aJmak 
~in de Kerestecilerde meyva haJi 62 
numarada bay Mehmede miiracaat. 

-2 

KiRAUK YER - Oepo ve saire i~n 
elveri§li bir kat iizerinde miikemmcl bir 
yer kirahkur. Taksim Yedikuyulu so-
kak. Telefon 44899. - 2 

ACELE SATIUK EV - Yefilk0y 
Hiirriyet caddcsi 45 No. biiyiikce ba~e 
8 oda, ici dI§l boyah yanm kigir MU• 
cedded ev satihktir. lcindekilere miira-
caat. - 2 

DOKTORLAR, TERZILER, MODE
STRALAR i<;fN - Beyoglunun en 
i~lek yerinde bir iki, dort odal1 kirahk 
daireler. Mutfak ve banyo, istiklal 
caddesi Tokathyan s1rasmda 156 nu
marah •lstiklfil aparhmam» kap1c1sma 
miiracaat. - 9 

[SLEK T0T0NC0 BAKKAL1YE, 
KIRAATHANE DEVRETMEK - Ve 
kArh bir i§e sermayeli 
Sirkecide Paris oteli 

SATILIK YENl MODERN EV -
Be~ikta~ta car~1da kiicuk hamam civa
nnda <;elebi soka~mda yeni kagir 
dort oda, mutf ak, banyo, komiirliik, 
hela ve bahceli, elektrik ve terkosu 
mevcut hane satJbkbr. icindeki bekciye 
veya Be§ikta§ta Akaretlerde 38 No. 
iist kata muracaat. - 3 

EHVEN FIATLA SA TILIK MUH
KEM APARTIMAN - Beyoklunda 
i~ bankas1 §Ubesi arkasmda duz yolda 
9 No. h be§ katl1 kagir bah~eli Gala
tasaray aparbmam sahhkur. Taliplerin 
Bah~ekap1 Kazasker han 8 No. ya 
mi.iracatlan. - 3 

SATILIK UCUZ ARSALAR - Be
~ikta~m en mutena yerinde tramvay ve 
pazara ~ok yakm diiz ayak «126» ~ar 
ar§m uc arsa beheri maktuan « 440 » 
liraya sat1lacagmdan isteklilerin ayni 
mahalde Koyicinde lhlamur caddesinde 
Nal Halit eczanesine muracaatlan. 

SA TILIK KOSK - Goztepe Kadir 
ata sokag1 37 No. h. elektrik ve 
kuyusu olan tramvaya l dakika va
pura 3 dakika mesaf ede 7 odah, 
2 ~ah aras1, arabg1 hamam, ii<( 
hela bir sand1k odas1, bir kiler ve 
aynca oda ve helah bir mutf akh, bir 
doniim arazisi olan ko~k satd1khr. 
Mezkiir evde Bay Haldun Tipi ile 
konu~sunlar. 

TOCCARLARA MOJDE - Tahmis 
sokagmda yeni yapdan Ak~ehir hamn
da aydmhk ve havadar, kiras1 ucuz 
yaZJhaneler ve ma~azalar ve altmda 
biiyiik deposu vard1r. 1steyenlerin ha-
nm da ba§1sma miiracaatlan. - 6 

A CELE SA TILIK HA'NE - Aksaray 
fnebey mahallesi Mustafa Kemal cadde
sine bir dakikahk Tiryaki HasanJ>a$a 
sokagmda 24 No. h ciimlesi geni~ ola
rak yedi oda, iic mutfak ve 160 ar~m 
bah~yi havi ktrk dort lira kira gelir· 
melc le olan k!gir rniiceddet hane dart 
bin ii~ yuz Jiraya acele sabhkur. lcin
dekilere miiracaat. 

SA TILIK BOYOK HANE - Beyot
lunda 1ngiliz sefarethanesi Arkasmda 
arslan sokak 13 No. Ju hane 
sabhkbr. 12 buyiik oda do1emesi 
parke y a t 11 boya, duvarlan 

§Omine roban, sarm((, ~ma~irhane, 

~ok a-eni~ merdivenleri, arkas1 taraca 
ac1k aparllman i~in eok clveri~li. lcer-
dekilere miiracaat. - 3 

& - Mtlteferrlk 

OZEL RIV AZIYE DERSLERl - Yiik
sek tahsilli bir gen(( lise, orta mektep 
ve ecnebi mektepler· talebesine, istiycn
lere de yiiksek riyaziye dersleri ver
mektedir. Ak§amda 0. T. rumzune 
mektupla miiracaat. 

AILE BOTc;E.NiZl DOZEL TMEK -
Muhasebenizi tutmak usullerini her 
tiirlU muhasebe i~lerile ugra~an (Muha
scbe burosu) uc mektupla ogretir. 
Ankara Posta kutusu 211 - 3 

ABAJUR DERSLERi - Avrupada 
uzun miiddet tahsil gormii~ gene bir 
bay taraf mdan, arzu edenlere gayet 
kolay metodlarla en son model (modem) 
aba'ur dersleri verilmektedir. Aqamda 

~~~~:!=~liWrumi- ;;;111 -

FRANSIZCA DERS VERIYORUM
lsteniJen yere de gidebilirim. Sabahlan 
41470 bayan Irene telefon ediniz. - 6 

FRANSIZCA dan - Tez veya ba
kalorya imtihanlarma rnuvaffakiyetle 
haDrlanmak isterseniz, Eminoniinde 
Eminonii hana, Muallim Anjele mi.ira-
caat ediniz. Devam ~eraiti pek rniisaa
delidir. 

Mektuplar1n1z1 ald1nn1z 

Gazotemiz idarebaneaini adre. 
olarak gosterilr1U~ olan karilerimizden 

Y 8 68 - A T K - A H 6 
S C - A. A~ar - T Y • F K 

namlanna gelen mektuplan idare
hancmizden oldmnalan mercudur. 

A K $ A M N E $ R rv·A T J 
'if 

lskontolu Sah~ Listesi 

No. _, 
1 Ki.i~tik llanlar 75 
2 K1virclk Pa~a 75 
3 Deli r3o 
4 Yah <;apk1m '30 
5 °Bu Perdenin Arliasmda ~ ~o 
6 Di.igiln Gecesi ,00 
7 'sumer KlZl 125 
8 Asyadan Bir Gi.ine~ Do~uyorJ ',so 
9 Dipsiz Kuyi?' 25 

10 ·Kadm Asker Olursa 50 
11 Pembe· Ma~lahll Hamm ;10 
12 Pembe' P1rlanta' ·25 
14 lki cinayet ·gecesf '25 

_15 1talyadan Amerlkaya nas1l 
U~tular 35 

16 tlkmektepler t~hl Yard1mc1 
Tarih Hulasas1; 10 

17 lttihat ·ve Terakki Tarihinde 
Esrar P~rdesi 150 

18 Karacaahrnedin esrar1 ,25 
19 1Arzm Merkezine ·seyahat ,25 
20 Don Ki~ot 25 
21 Karde~ katili 25 
22 Hayvanlar Aleml 150 
23 Sincma Y1ld1zlar1 100 
24 Bir kadm ge~ti 20 
25 tstanbuldan Londraya ~ileple 

bir 'yolculuk 75 
26 Nereden geliyoruz ,40 
27 1stiktal Sava~1 Nas1l Oldu 80 
28-33 Arsen Lil pen (Bir· Cildi) 80 
34 Tarih t>greniyorum 30 
35 'cografyada ilk Adun '50 
36 <;ocuklara Cografya K1raatleri 50 
37 Faz1l Ahmet 80 
38 Dcvler Kaldmm1 . 75 
39 'A~k Firtmas1 

1
50 

40 Yeryilzti Gokyilzil 150 
41 Cilceler ve Devier memleke-

• tinde Giilliverin Seyahatleri 75 
42 Edcbi Hahralar 60 
43 Bir..,!ilrk KlZlnm Amerika 

Yolculugu 75 

AK~AM okuyucutartna 
mahsus· % . 20 

~ 

ISKONTO KUPONU 

Bu kuponu kesip •Akfam Matbau1 
K.ltap Servisine• getirir veya gonde
r~rseniz, · yukandaki listede begenece
liniz kitaplarm fiatmdan . size yi.izdc 
fo iskonto yapllacaktu. 

Doktor Cema'in 

NASIR iLACI 

A vrupa n Amerlkada revkalAde 
mazhari takdlr olmu~tur. En eakl 
nasirlan bile pek k1sa iamanda 

koknnden ~1kanr. 
1ngiliz Kanz:ak Eczanesi 

Beyoilu • 1atanbul 

.. ---•Doktor ----• 

N i$ANYAN 
Ilastalanm hergnn ak~ama kadar 
Beyo~lu, Tokatbyan otell yamnda 
mektep sokak 35 No.h rnuayenehane-

eiad• kabal eel Telefoa: OMIS 

. 19 $ubat 1936 

MU.him ilan 
$ehrimizin tanmm1§ ~j9ek ticarethanesi 

V ANi K.OSTAZOS (sab1k Courtelis) 
Magazasm1; Beyoglu, lstiklal caddesinde 293 numaraya naklettigini 

muhterem mu~terilerine bildirir. Telefon: 40527 

Turk Hava Kurumu 
BUyUk Piyangosu 

$ 1mdlye kadar blnlerce kl,lyl 
zengln etml,tlr 

5 inci ke§ide 11 A1art 1936 dad1r. 

Biiyiik ikramiye: 35.000 Lirad1r 
Ayr1ca: 15.000, 12.000, 10.000 llrahk 

lkram lyelerle 20.000 llrahk blr 
mUkafat vard1r. 

Devlet Oemiryollar1 ve Limanlar1 l1letma Um um ldarasl illol U'J I 
Muhammen bedeli 13277.,50 lira olan 56500 kilo kiil~e kurtun 13 

mart 936 cuma giinii saat 15,30da Ankarada idare bina11nda kapah 
zarf uauliyle satin ahnacakhr. 

Bu.ite girmek isteyenlerin 995. 81 lirahk muvakkat teminat ile ka· 
nunun tayin ettiii vesikalar1 ve tekliflerini aym giin saat 14,30 a kQ· 
dar komisyon reialigine venneleri laz1md1r. 

~artnameler para11z olarak Ankarada malzeme daireainde ve Hay-
darpafada teselliim ve aevk miidiirliigiinden dagat1lmaktad1r. c&04it 

* Mubammen bedeli 15516 lira olan adive galvanize ••z horular1 
ve raptiyeleri 30 mart 936 pazartesi giinii saat 15,30 da kapah zarf 
usulile Ankarada idare binasmda sahn ahnaeakbr. 

Bu ite girmek isteyenlerin 1163,70 lirahk muvakkat tt:minat ile 
kanunun tayin ettiii vesikalan ve tekliflerini ayni 1iin 1aat 14,30 o. 
kadar komisyon reisligine vermeleri laz1md1r .. 

~artnameler Ankarada malzeme dairesinde ve HaydaTpatada t~ 
selliim ve sevk mildiirliigiinden paras1z olarak dai1tilmaktad1r. (720) 

. * 
ldaremiz yol ve mebani daireainin gerek merkezde fen heyetlerinde 

ve gerekse hat iizerinde tubelerde istihdam edilmek iizere dokuz adet 
diplomah intaat miihendisine ihtiya~ vardtr. 

Bu miibendislerin ihtiaas tubeleri timendifer, demir koprii, betonar· 
me ve su iiueri olacakllr. Tahsillerini ikmal ettikleri tarihe, ellerinde
ki referan;lara ve ihtisaalanna gore 180 - 250 lira iicret verilecf'ktir. 
Ecnebi lisam bilenler tercih olunur. 

Taliplerin nibayet 10/mart/936 tarihine kadar Devlet Demiryolla
r1 itlebne umum miidiirliigiine tahriren miiracaat ebneleri, .niifus tez· 
kereleri ile diploma ve referanalannm musaddak auretlerini goncler-
meleri liz1md1r. c350» «856» 

Istanbul Oniversitesi Artt1rma, Eksilt
me ve Pazarl1k Komisyonundan : 

1 - Bedeli ketfi 8525 lira olan Oniversite Merkez binaaiyle miift' 
temilitmda yap1lacak kurfUD izabesi ve ferti 20/2/936 pe11embe 1ii
nii aaat 15 te Oniversite Rektorliik binaaJnda topluaan Komi1yonda 
pazarhkla ihale edilecektir. 

2 - Bu ife dair tartname Oniveuite Rektorliiji.incle 1oriilebilir. 
Talipler bir kalemde 5000 lirahk kurtun iti yapbjma dair Iatan• 

bul bay1nd1rhk Direktorliigilnden vesika ile 2490 sayib iihalit klmWRlnda 
yazth vesika ibraz etmeleri ve ihaleyi miiteakip kati teminat Yer· 

meleri laz1md1r. (904) 

AK$AM'm FA YDALI NE~RIY ATI 
No. 38 

Pierre Benoit 

DEVLER 
KALDIRIMI 

Tiirkc;eyc c;evircn: 
HAUT FAHRl 

Irland·& ieyanmm ii; yiiziinii tasvi_r eden 
bu eeer F ranaa Akackmis azaamdan 
Pierre Benoit'nin en canh romanlarm
dan birid.ir. <;ok mcrakh bir vakay1 gii
zel bir dil ile anlatan bu iktab1 okumaya 
ha.flar1aniz. nihayetini sormadan eliniz
den b1rakamaz:1m1z. 

75 kuru~ 

Sau~ yeri : AK~AM MA TBAASI 

Dr. l-laf1z Cemal 
Dahiliye miitehus111 

Pazardan ba!}ka giinlerde ogledcn 
sonra saat (2,5 tan 6 ya) kadar istan
bulda Divanyolunda ( I 04) numarah 
hwiusi kabincsinde hastalarim kabul e
dcr. Sala, cumarlesi giinleri sabah 
c9,5 • 12> saatleri hakiki fikaraya mah· 
sustur. Herkesin haline gore muamele 
olunur. Muayenchane ve ev telcfon: 

telefoa 210 

Dr. FE TH I 
LABORATUVARI 
CERRAHPA.$A HASTANESI 

BAKTi'JtlYOLOCU 
~ ......... h ..... oenMl, ...... ' 

vadi pita p"hi ..W.i tahlillw •• WiliD , 
biyolojik teamUller s•Y8l dikkatle 
yapda. 
Beyoilu : Taluiime -aiderken Metelik 
1tokai1 F erah apart1man1 Tel. 405 34 

Kulak, boiaz. burun miitehaum 
Dok&or 

ihya Salih 
Cagaloilu : Hamam nra81nda 

24 numarada - Pazardan bafka 
her gun - oileden •onra aat 
I 5 ten itibaren haatalanm ka· 
bul cder. 

Dr. MEHMED 17.ZET 



Shipping and Trading Co. 
ff. . 

1l'i • Araboilu n feriki American 
~Port Lines The Export Steamalp 

Corporation NEW • YORK 
lier on gilnde bir Nevyork ile lima• 

liinii ara111nda muntazam poata: 
I)' ~~r •YJn IO. ve 25 incl giinlcri Nt!W• 

or dan hardtet. -Y-Lnda New-Y orkd&A se]ecek n-
tllrlar: · 

Qpress vapuru 18 tubata dogru 

Exehange vapuru 5 marta Clogru 
~ecutiYe vapuru 20 marta dogru 

a!Utnda N«v • York. Fladelliya •• 

111._~na i~ yolcu ve qyay1 ticari70 
-ru. hareket edceek vapurlu. 
~tt$s vapuru 22 fubata dogru 

£xehange vapuru 8 murta dogru 

£xecutive vapuru 25 marta dogru -

~nipanya. miifterilerinin menafiine 
~ iyi hizmct ve f cvkaladc ecri po1ta• 
lil, tak!im cmclile Jakenderiye veya Mar· 

•da alttarma eurctile vc doiru kono• 
~cnto ile Ncvyork i~in mczkdr liman• 

•al,_ an muayyen tarihlcrde harcltet eden 
~re~ ve liilu ·npurlanna yolcu 'Ye .,. 

1i ticariyc kabul edeock.tir. 

'-6 ~-" vapurlar Amcrikan1:, dalUlt n 
M~~ vilayetleri ile Kanada. Golf, 
• ailta Ye Lo. An&cloe ile Sar. Fran· 
:-o Seattle veaaire butiin Jimanlar i~a 
I> Oiru Kontmento ile qyayi ticariyc ka• 

Ill cder. 

tl Fazla tafsillt i~in Calatada Tahir baa 
~.~ncu kat Hayri - Araboglu ve tcriki 
~•cut Tel: 44991-2-3 

Her sabah 
a~ karnma bir kahve ka~1g1 

) MAIOM 
Ml;YVA 

TUZU 
rm 

Kab1zl1g1 
defeder. 

. ,_': emelderden birer saat aonra 

.... lltraa haz1ms1zhg1, mide 
~~ilik . ve yanmalanru giderir. 
L_21zdaln tats1zhg1 ve kokuyu 
iqJe eder. 

M A Z 0 N ismine ve 
markasma dikkat 

UmumEmlik 
Acentesi 

Bah~ekap1 T A~HAN No. 29 

EHVEN 'ERAITLE 

EMLAK iDARESi 
RiRALIK AP ARTI1\1AN 

E~1LAK 
ALil\i ve SATI~11 

TELEFON: 20307 

AK$AM 

:..Al>. .. -. 
'V ·-Hazakatl dDnyaca 
tanmm11 muhterem 
profesnrom, bana: 
11hhatiml lyl g1da 

lie kazand1rd1. 

Cabuk kuvvetlenmek l~ln Ill~ detlll, sana 
CAPANIN EKSTRA EKSTRA MAKARNASINI 

tavsiye ederim. 

Istanbul Ziraat Bankas1ndan: 
Ankarada Siileyman bey mezanmevkiinde tarkan Cumhuriyet cad· 

desi, garben Bay Hasan arazisi, fimalen Bay Hasan ve k11men Bay 
Eaat arazisi, cenuben Bayan Zehraaraziai ile ~ernlmit 1838 ki ceman 
3676 metre mnrabba1 miifrez iki arsa. . 

Bankam1za 5/11 /1930 tarihli ve 2000 lirahk •enedle olan borcun 
teminatl olarak 16/9/933 tarihinde bankam1za ipotek edilmit olan ve 
Ankara tapu miidiirliigiiniin 116 yeni, 91 cild, 70 aabife, 28 11ra ve 
116/1,91 cild, 70 aahife, 29 11ra No. lu 19/12/932 tarihli tapu aenedle
rine merbut ve yeminli ~ ehli vukufca 2280 No. lu kanun mucibince 
yap1lao takdiri k1ymette 5514 lira k1ymet konulmut olan yukanda hu
dudu yaz1h arsalar borcun 2/4/1935tarihiode gonderilen 21008 No. 
lu 30 run1iik ihbarnameye ragmen de bugiine bdar tesviye edilme
mi, bulunmastndan mezkUr seoedhitam1 vade tarihioden tahail tari· 
hine kadar if leyecek % 9 f aiz, % 3 komiayon ve .air bilUmum mu· 
rafla birlikte temini tahsili i~in 1697 No. lu kanunun 4 iincii maddesi 
ibiikmiine tevfikan 21/2/36 tarihinden itibaren 45 giin miiddetle a~ik 
artt1rmaya ~1karilm1tbr. Muvakkatihale tarihi 6/4/936 puarteai giinii 
saat 4 de Jatanbul Ziraat banka11nda yap1lacak a~1k arttinnada bedeli 
miizayede k1ymeti muhamminenin % 75 ti bulduiu takdirde ifbu 
gayri menkul talibi uhdeaine muvakkat ihaleai yap1lacakttr. Akai tak· 
dirde bor~ 2280 No. lu kanun hukiimlerine gore aatlf tecil edilecek· 
tir. 

Arthrmaya iftirak edeceklerin ga.yri menkuliin muhammen k1yme
tinin % 7,5 nisbetinde pey ak~esi veya piilli bir bankamn teminat 
mektubunu tevdi etmeleri laz1md1r. 

lpotek sahibi alacakhlarla diger alakada.rlann gayri menkul iize
rindeki haklarmt husuaiyle faiz ve masrafa dair olan iddialar1n1 ev
rak1 miisbitelerile birlikte yirmi giin i~inde bildirm1!1eri, aksi halde 
haklari tapu sicillerile sabit olmad1k~a sabf bedelinin paylatmaSin· 
da hari~ kalacaklar1. 
~artname Istanbul ve Ankara Ziraat bankalart kap1lar1na aulmtf• 

·br. <t927» 

FABRl.KALARA• I~ cetvelleri. lstanbulda Y:eni postane kar~1smda 
• • Meydanc1k ham (Anadolu Turk Ki tap deposu) nda. 

Karamiirsel 
Mensucat ve ticaret 
anonim ~irketinden 

Karamursel Mensucat vc Ticarct Ano· 
nim 4irkcti hisscdarlar umum heycti 1936 
aenem Mart aymm 21 nci cumartcsi gii

ClU eaat onda ~rkctin Suleymaniyede Tap
teknclerddd f abrkas salonun<la eureti 
ad.iyedc sencl..ilt toplant1ya davet olunur. 

l~bu toplantan1n 
ruznamesi 

Madde 1 - (dare Mcclis.i vc Miirak1p 

raporlannm okunmas1. 
Madde 2 - 1935 y1h hilan~osu He 

kar vc zarar hes.nbmm tetkik ve tnsdiklle 
idarc meclisinin ve miirnktbm ibras1, 

Madde 3 - }dare Mcdisincc hissc sa

hiplerine dag1hlmas1 uygun goriili.ip tek
Jif cdilen 1935 senesi kannm kabul ve 
tudik.i ~le tcvzii zamammn tcsbiti. 

Maddc 4 - 1dare meclisi heyetinin 
yedi iiyedcn ibaret olarak kalmas1 vc 
miiddctlerini bitiren iki iiycnin st-~lmesi. 

Asalcten ve vckalcten on hisses.i olan 
hisse urup1crinin toplantt gijniindcn on· 
cc on giin i~nde ~rket merkczini gclerek 

istanbul 
kasaplar1 
Turk Anonim 
'irketinden: 
Miizalterat ruznamesi: 
1 - Medisi ldarc ve Murak1p rapor

lannm okunmB.SJ ve Mcclisi Jdare ve Mii
rak1plann ibra$l, 

2 - Kann tcvzil hakkmda karar itti
bnzi, 

3 - 1936 eenesi j~n ycnidcn mura· 
)up sc~ilmcsi i.'IC senelik iicretlerinin tayi
ni, 

4 - Dabili nizamnameye gore Lam.ii 
olduklan hissclerin bcdeli sennaycnin 
dortte birine varan lUsacdarlar tarafin
dan ictima giiniinden icn az on giin ev
vcl vukubulacak. tcklifler. 

-5frketimiz, scnclik adi i~timam1 26 
Mart 1936 perfembe giinii saat onda fir
ketin 1dare merkczi olan Sirk>ecide Kop
riilii handa 36 numarnh odada yapacak
tir. Dahili nizamnamenin y!rmi altmc1 
imaddesi mucibince ic;hmadan en az on 
gun evveline k:idar hisse senctleri hamil
lerinin t11enct1crini ya ~rkct vezncsine, ya
hud hcrhangi bir bankaya teslim ettik
lcrine dair ibrnz edecckleri makbuz mu
ikabilinde diihuiiye via.raknst almalan la-

dir. 

A ivlte 

HOceyrata hayat verir, 
mikroblan oldurur, agr1-
lar1 keser, vucud 1c;1n 

emsalsiz bir iksirdir. 

Olin, 
Di~lere hayat verir, mik
roblarr oldurur, agnlar• 
keser, ag1z ic;in emsalsiz 

bir iksirdir. 

Sahife 15 
= 

RADYOLiN 
60 Ya§tnda 
Oldugum halde 

Barutukluklardan null kurtul• 
dum. Ve 20 yq daha g~ 
18rlinmefe muTaffak oldum. 

c Ben 60 yaflIDJ bitirmiftim,. 
Bu ~ olan ibir b.dm arttk kco
dini caziheli g(;titermeic uira..
maz. Fakat, bcn merak saik.aeilo 
tebeddiilab bavaiyedcn sohnuf ve 
l>uJ1ltllllUf y\iziimde c:ildin unmru 
olan T okalon krem:inin tesirini tec.
riibe etmek Utedim.. Brr aybk te
Ga.viclen 90Dn\ csU: gen~leftiniz> 
Ciedilderinde hissett:igim hayreti 
tasavvur iedi.niz. Bu mujdedcn ce.. 
earet a18.11ak teidavhne devam et
tim ve bet ay aonra harik.a tamam· 
lanmlfh. 

Bcni gorenler, ancak 40-45 
ya,larmda o)dugumu .Oyliiyorlardi 
T enim ac;ik ve caz:ibeli ve hafifc;e 
penbeletmi' ve yiiziimde lUc;bir 
buru~uk kalrnam1,h. 

Bu fJJY&nI hayret teairl naznn 
iltibare alarak, her kadm cildin un· 
ewu olan yalm:z: Tokalon kremini 
ltUllansa arti1c ihtiyarlaarutl biiyiik 
anneler bulunnuyi cakhr.> 

Ham.i.f - l~nin nc~redilme
sini intemiyen fU yukanki mektu
bun a~h mahfuzdur. Cildin unsuru 
olan Tonlon krcminin tetfn"binde 
aonderec.e besley•ci unsurla.r bulun• 
<luiun.a • . • . • • • . • • • • • • • . • • • . • liraya 
Ul'fl teminathd1r. 

Cildiniz:in ac;tk, tnze ve yumu.. 
tak vc b~wz kalmasi i~ el
zem olan hayad unaurlarla utihzar 
olunmuftllr. Akfamlan yatmozdan 
evvel penbc rcnginddti ve sahah. 
Ian beyaz nmg:indeki T okalon lcrc
mini kullanmiz. Bir gcce z.arfmda 
husule gclen tesirdcn hayrctte ka.
lacaksiniz. 

Lbmbul lllli,e birinci ticaret mabk .. 

meainden: 

Ahmct Razi tarnfmdnn Jstanbulda Si
livrikapmnda eJcnek~ hnmnda t.ablakar 
Andon ve Pujin .ile So.ma~ tramvay 
eadde.sinde Ekmekc;;ii fmmncla tablaklr 
Ane5ti '\'le Millden vcrescsi Silivrikap1 
caddesinde 65 numaralt evde zevcesi Mi
Ja vc oglu Makar:yn, ve Sergiye afeyhinc 
ac1lan alacak daW1.Smda oturdugu yer 
bdli olmayan l>o~lulardan MilA.ya teb.. 

ligabn ilanen yapilmamru.\ :rnahk.emece 
karar vcrilerek mnhkemc giinil olm.ak 
iizcre 20/4/936 pnzartesi saat 14 tayin 

ve davetiyesi mnhkcmc divanhanesine a

s1lm1t oldugundnn borc;;lulardan Mila bel
li giindc mahkcmeye gclmecligi veyn ve
k.il gondenncdigi tak<lirde <lawya giya
bmda bnk1lacag1 ilan olunur. (20128) 

Eminonii As. S. Reisliginde:n: 
Emckli yarbay 321-324 Mclimed Nu

rinin ikramiyesini olmak iizerc vubcmizc 
gelmcsi ililn olunur. 

Kullan1n1z •• 

VENUS RIMEL/ 
i1e tuvalet goren kirpikler kalpa 
lere ok gibi 1aplan1r. 

VENOS Pudrasi 
Terkibine Venus Gold kremi 

bntbrdmit narin ve .nazik cilt· 
leri teshir eden her tene uygun 
renk.Ierde yiiksek evsafda, qsiz 
Lir pudradU'. 

VENUS RUJU 
Gayet cazip renklerile kulla· 

naokr1 hayretlere diitiiriir. Ta· 
mam yirmi dort saat dudakda 
aabit kahr, yay1lmaz, bozulmaz 
ve yakmaz. 

Evliya Zade Nureddin Eren, 
Eczay1 Kimyeviye alat ve itriyat 
depoau, iatanbul. 

Istanbul ikinci iflas 
memurlugundan : 

Miiflia Eskifchir Marsilya kcremit ve 
makina itugla fabrika111 limitct firketi hnk· 
lundaki ~flMlll .ka1dm1masinn ve borc;lu
nun mallannm kendisine iadesinc 8 2/ 
936 tarihinde lstanbul lkinc.i ti0o.Tet mnh· 
keme$lnce karar verilmi, oldugu bilin· 
mck i.izere ilan olunur. (20 J 48) 

Zayi - Amnsya dcfterdarlii;:ndo.n k:o· 
cam olii binba,1 hay Osmamn maa~n1 
almaktn oldugum berantini vc heNbe
rinde nqfus tezkeremi ve :ilmiihabcr kay• 
bolmui,tur. Bunlann 'YCnisini ~1karacag1m• 
dan emsinin bukmii olmad1gm1 ve ni,ag1• 
daki adrese getiren memnun cdilcccginj 
ilan eylerim. 

Akaaray AP. yo~ meldep soka· 
itnda 4 munarada bayan SUreyya 
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Tuvalet pudras1 Tira, pudrasl 
:rir&f pudram cildi bozmu bil&Jd. 
daha g{izellefl:irir. Kokulu en iyi 
hraf pudrasKhr. T111aapm atefini vo 
hara:retini k~er. 

HASAN 

Talk pudras1 
Billcimya eaf olub mlikemmel 
amballj edilmlf kutular deiunun• 
da bulunur ve gayet ucuz. gU.zcl 
kokuludur. 

DEPOSU 

)'iize genc;li:k. ve gUzellik. cildo in· 
celik ve letafet vem. <;ic;eklerden 
ve en nefia kokularmda.n. yap1lrruf 
olub ihtiyar kadmlan genc;lqtirir, 
gene; vc gilzellere inaant c;1ldn1nn 
bir renk ve incelik verir. Kadm· 
lar i~ daimi ve zaruri bir ihti· 
yac;tu. Cilde katiyycn zaran do· 
kunmaz. Istanbul - Ankara - Beyotlu 

~y <fUV.C.Nt;: (lioc. G10£ 

A.L.TIN GdlO.t 

EV U E saata 
80 tienellk blr tec:rOb• n,ahsuludur. 

Her nevi kol ve cep aaatlerl 

KontOrler, Kronosr.,!lflar 

~ po r •a a ti • rJ,. 

8•thca ... ~ffdi iittlir. 

Umuml D•P09U r latanbul, Bahce Kap1, Tq Ha" 19 T•l•fo" : 21•&• .. ,. .. -

I inhisarlar U Mifcl'i1rll1111nclen: I 
1 - ~artoamesi mucibince 4000 lira muhammen bedelli bir aded 

c1va buharh redrosar ilo transformat~rn a~tk eksiltme sure
tile 1abn ahnacaktar. 

2 - $artnameler paras11 olarak Kabata1da Lcvaz1m Ye Milba• 
yaat 1abe1inde ahoacakdar. 

3 - Ekailtme 25121/936 gUnllne raatlayan Salt gUnll aaat 15 de 
Kabata1dakl Alam Sahm Komiayonunda yap1lacakd1r. 

4 - 1ateldilerin tayln olunan gun Ye Hatta °lo 1.S muvakkat 
gUYenm olan 300 lira ile birlikde komisyona mllracaatlarl. (164) 

S1hhat ve l~timai Muavenet Vekaleti 
Iskan Umum Miidiirliigiinden: 

1 - lskan Umum miidiirliigiince cina ve mikdar1 ve fenni teraiti 
ayr1 ayr1 tesbit edilen tiplerde Trakyadaki g~enler i~in on bin pul· 
luk pazarhkla imal ettirilecektir. 

2 - Pazarhk bu fubabn 28 inci cuma giinii saat on hetde S1hhat 
Vekaletinde Miisterhk daireainde toplanacak komiayonda ya-
p1lacakhr. 

' 3 - lstekliler buna aid tartnameleri Ankarada lskan Umum Mii
Cliirliigiinden ve Istanbul, Izmir, ~anakkale 1skan Miidiirliikleriyle 
Kocaeli valiliginden alabilirler. 

4 - istekliler 9artnamedeki -tierait dairesinde ve muayyen giin ve 
saatte l~omisyona miiracaat etmelidir (349) (857) 

Sa~lar1 dokUlenlere 

KOMOJEN Kanzuk 

Sa~lann doknlmeslne n kepeklen· 
mesine manl olur. Sa~lar1a kOklerlnl 
kuvvetlendirlr ve besler TabU rankle· 
rinl bozrnaz, 1At1f blr rayihae1 nrdir. 

INGIL1Z KANZUK ECZANESt 
Beyoglu - l1tanbul 

r·_;.·:- -~I· 

ASPi··S 
YIRTllMAZ BE~ SENE OAYANiR 
HER' ECZANEDE SATILIR . . .. . . .- . ' . 

•-• OperatGr· Urolog --• 

Dr. Mehmed Ali 
idra r yollart 

ha11tallklan mntehass1s1. Koprnba 1 
Eminonn haD- Tel : 21915 

auu11111111111111111n11111111u1tu1111m1111111111111111111u111111111n11u111111u• 

Sahibi : Necmeddin Sadik 
Umumi ne~riyat miidiiril: Enia Tahsin 

Ak am matbaan 

19 ~ubat 1936 

• 
I 

~ak Bayanlar m1t11111 

cocuk pudras1 
VUcutta. kol~ altlannda, ka.sik· 
lard., ayaklarda vukua i'elon ter 
vo fena kokularda P¥klik ve al· 
~cewdo ve bilh&¥& yeni doian 
ve kUo(Jk ~cuklarda vald pifik
liklerde ye cvilcelcrdo en nafi V'• 
eihbt bfr pu<lradir. 

V oksek kallte 
Modern bi~kl 
Elverltll fiyatlar 

lstlklll caddesi 272 - 4 

en son lcad1: 

SCHAUB 
Oseanlk modell 1936 
sm etlendirmeye h&Zll' en liizaml11 -
kad&famzdar. 

Umumi aabJ depa.u: latanbul Sultan 
Ham.am, Havuzlu ban No. 1 

Adana: Haa Bey Z. Mub&rTem HiJmi. 

Izmir: Penn.etti n Pariente. • 

Trabzon: Atmacaoila Hakka Bakanay. 

MO DELLA 
Orijinal Viyana Modellerl 

Bayanlarm yegAne IOks ~ama~1r 
Salon ve Atolyesinin Viyana 
yenilikleri te~hir edilmektedir. 

:DIODELL.&. 
Beyoglu - fstikJal daddesi 318 

(Y erli Mallar Pazan yanmda) 

Veni program ...., 

( Eski Mulenrujda ) 
Bu ak,am: 

Deniz K1z1 EFTALYA SADt taratmdan 
ANADOLU ~ARKILARI ROVOSO 

( Danslarile beraber ) 
BIMEN tarafmdan kendi eserleri .• 

T elefon: 40335 

• Istanbul beledlyesl llAnlar1 
Ketif bedeli 1868 lira 52 kurut olan Caddebostammn Ko1eleci 10-

kai1 kald1r11nlan pazarhga konulmuttur. Ketif evraln ve tartnamesi 
levaztm miidiirliigiinde goriiliir. Pazarhga girmek isteyenler 2490 
numarah arttirma ve eksiltme kanununda ya.z1h vesika ve 140 lira 18 
kuruJluk muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle beraber 20 tubat 
936 pertembe giinii saat 15 de Daimi Enciimende bulunmabd1r. 

cb c915» 

* Beyaz1d yang1n kuleaine Belediyece konulan siren her ,Un zeval 
vaktinde kandilli rasataneaince idare edilen Galata kulesindeki vakiE 
kiireainin sukutiyle beraber ~alacakhr. 

Reami ve gayri resmi tehir saatlerinin bu diidiikle ayar edileceil 
malum obak iizere ilan olunur. «B» u931 • 

USKUDAR ve KADIKtJY 
SU $iRKETi 

Kit milddetinin devam1nca su aaatlerinin bozu~a11na meydan ver
memek iizere liztm olan tedabirin almma11 ve bunlann ince tataf 
veya saman ile ortiil~si i~in Kad1koy ve Oakiidar Su tirketi abonel• 
rinin nazara dikkatini celbeder. 

Bu miinaaebetle, donub bozulan saatlerin tamir maaraflarinm ken-
dilerine aid olduiunu da ahonelerine hatirlabr. Direktorliik 

Denizyollar1 i~letme idaresi 
muhtelit komisyonundan : 

1 - Almanyaya tahsile gonderilecek talebe ve atajiyerlerin mU. 
racaat istidabr1 ~ubat 20 inci per .. embe giinii aktam1na ka• 
dar kabul olunacak ve bu tarihten sonra yap1lacak miiraclY 
atla!' nazara aikkate ahnm1yacakhr. 

2 - ~imdiye kadar miiracaat etrnif, .;e ~decek olan talibler ikl 
k1ta fotograf, niifus hiiviyet ciizdam, mekt.eb ve tahsillerine 
aid vesikalar1 beraberlerinde olduklar1 halde $uhahn 21 ~e 

22 nci giinleri Topanede Denizyollan ldaresindeki komit
yonumuza hizzat miiracaat cdeceklerdir. 

3 - Bunlardan, aramlan evsaf1 haiz olanlar mezkur giinlerde ae
~ilecek ve imtihana sevkolunacaklard1r. 

4 - lmtihan, ~ubatin 23 ve 24 iincii giinlerinde saat 9 da orta.
koyde Yiiksek Deniz Ticaret Mektebinde icra olunacaktJr. 

(868), 


