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lngiltere Habe~ i~ine nede 
fazla a~aka gOsteriyor ? 

Bir F rans1z: ~uharririne gOre Italy a yt 
kendisine rakip gOrmege ba§J.ad 

Akdeniz ve Hindistan yolu lngilizler i~in eskisi 
gibi _emniyetli olmaktan ~1km1§ 

... ~ilterenin Habet itine goater~ 
,:_11 alika bir ~ok kimaelri mera· 
If aokmuttur. lngiltere, ltalyann~ · -
~hetiat&Dda yerle, meaini neden 
J.• iyor?. leap ederse tiddetli ted· 
ll'i.re bat vurarak ltalya ile bo

~flllai• neden goze ahyor? . .. 
... Milletler cemiyeti mukaveleain-.. ,.,. . 

-, lllaanhk duygularJDdan bah-
lecliliyor. Fakat t imdiye kadar bir 
~ meaelelere milletler cemiyeti 
~._.avelesi ve insanhk duyauJ&~• 
1' t&rafa buak•lmlfb. Bunun i~in 
~a batka sebepler bulunmas1 
tbl....~1r. Tan•m•t Frana1z mubar
----.nden Ludovic Naud~u lllu,. 
~tioa aazeteainde yazdai• bir ma-

1 
· 

P lecte bu sebepleri anlabyor. 
l'aaaaaz muharriri diyor ki: 
Cel»eliittarakl elinde tu&M, Sii~ 
~ ka.nahn• kontrolu altm4a l;u
"""''uran Malta ve K1bna adala· 
::.. tahkim eden lnailtere, lngii-

Hind yolunu elinde tutuyor, 
:- .._anlara kadar devam eden 
.:-aa-ltalyan rekabetinden iati

...... ediyor ve bu rekabeti bot bir 

._.. IOriiyordu. 

)a~l!a ile Franaa arasanda bir 
h;IIUatma has•l olmaaa, ve ltal
~ Habet itinde azimkir bir 

'-aiyet almasa, lngilterenin Ak-

cCeheliittarak, tohretine rai· 
men artlk zaptedilmez bir vazi-

yette deiildir. Bu,Un devletlerin 

elinde bulundurduklar1 •i•r top
lar Cebeliittanka diitiirebilir. Mal
ta ile Kabraa· izaha liizumauz bazi 

aebeplerden dolaya, tali ehemmi:--
yeti haiz birer miiatahkem mevki= 
aaydabilir. 

Ya.rm ok11111.a.t• 'ba.thJ'acatmJ• 

ARKADAS ;KARISI 

•arlkiUade blr gontll macerasldlr. 

Termometre 35. 
derecege ~1ktr 

Diin sJcaktan rahat~ 
nefea almak kabil 

. olanuyordu 

Sacaklar tiddetini arttlrniakta. 
dar. Din termometro 35 dereceye 
kadar ~·km•tbr· HaftiiiD lodoa 
olmaaa a1cai1n tesirini fazlal~tll· 
rtyor, rahat~ aefea almaia im: 
kia btrali:mayordu. 
· Diin sokaldarda aezenlerin 
·~oiu ceketlerini, tapkalanna ~·kar
m•tlarcb. Dondurmacl ve aucu diik
kinlara akpma kadar dolup bo
f,&lmatbr. 

D0$0NCELER 

KERMES 
Tramvaydaynn. Bir sokak • i zmdaki 

durak yerinde bir dakka durduk. KUJ•
ya, iki yapuun aruma boydan boya bir 
bez aermi,Jer. Bezin u.tiin.,!le biiyiik kwr-. 
IlliZI yudarla fU .Ozier y...h: 

cKIZILA Y KERMf:SL• Tramvay 
kalkb. Onumdeki sarada otw'an iki te
hird8f konutuyorlar: 

- Kmlay kermesi vai'IDif· Okud ... 
mu?. 

- Ne anladm?. 
-Nasal ne anlachm? • 
• . . - Kremeaten ne anladan ?. 
- Bir yanhthk olaalk. . 
- Ne 111N?. 
- Kmlay kremesi dejil, Kmlay kre-

mua demek iat~~ aibi pliyor bana. 
K..ZJiay bir yeni ~ krema ~·k~cak 
piyasaya. 

- Nud olur?. Km1 ay ne diye kre
macahk etsin? H em ben iyice okudum, 
KERMESI diye yaz~~o"rdu. 

Oniiincleki swrad4 pturan iki , ebird., . 
KERMESI, KREMA diye konufup du-

• rur,lark~ ben dU.ibtdiim. 

Atina mektuplarl 

Bitaraflarin fikri: Ne kral 
ne de V enizelos 

Eski kraltn amcas1 prens Andrenin 
iki makalesi f1rt1na kopard1 

Atina 12 (Ak- latbrma degil, bir kin ve intikam 
tam) - Yu· i iyaseti giidecegi hakkmdaki iddi· 
nan ba~aka· alarma yai aiirmiittiir. 
nanan tedavi Hatti YunaniatanlD en ~ok 
maksadile AI- okunan miistakil Alcropolis gaze-
man kaplaca· teai, prens Andrenin bu makale-
Janna gitmesi leri mniiasebetile yazd•i• bir bat 
rejim meselesi yaztda, bu fena tesirden bahaede-
etrafanda kraJ... rek diyor ki: 
alarla cumu
riyet~iler ara· 
aanda son za
manlarda alev• 
lenen aytat· Pren Anrenin 
malan b i r resmi 
miiddet i~in dindireceii aanalmat
ken, eaki Yunan prenalerinden 
Andrenin kralc• gazetelerden bi
rinde kendi imzaaile yazd1g1 iki 
makale, anlpmazhga daba ziya-: 
de itddetlendirdi. 

Mutedil kralcalar, eaki kral 
Jorj Yunanistana doDdiiii takdir
'de, bir uzlatbrma ve bailflama 
aiyaseti takip edeceiini, hi~ bir 

t\ltnnyacaiant ,.e partile: 

~~~-- ~~~ .. 
fOal . OyDIJ&caiiDI itin eclip du.:; 
ruyorlar. Halbuki, prens Andre, 
bu makalelerinde, V enizeliatlere 
kart• ~ok kindar ve intikamca bir 
dil kUilanarak Venizelos ve belli 
bath arkadatlarile her hangi bir 
uzlatmanan ahlilu•zca bir hareket 
olacagandan bahsederek tiddetle 
reddetmekte, hiikumet partisine 
cbizim parti• cumuriyet~ilere de 
«muaraz parti• demekten ~ekin· 
memektedir. 

Prens Andrenin bu makalel~ 
ri, pek fena bir tesir uyand•rm•t 
cumuriyet~ilerin ve bilhassa V e
llizeliatlerin eski hanedaa Y~ 
nistana donecek olursa, bir uz-

uPrens Andrenin bu makalele
ri Yunanis.tanda cumuriyet reji
minin idameai hakkJDda oteden
beri miidafaa ettigimiz tezi bir 
kat daha kuvvetlendirmittir • 

Prena Andrenin bu sozleri, hi
li eaki banedan azaalDID yiirekl~ 
rinde kin ve intikam kaa•rcala
flDID dinmediiini goateriyor, Bi
naenaleyh YunanistaDln huzur ve 
Aikunetini, topraklar~m•z•n kardet 
kanlarile boyanmamaa1na isti· 
yorsak, ne krah ve ne de Venize
losu bir daha Yunanistana getir
memeliyiz.• 

Ko~u--V ~nizelnt Patria 1azeteai 
cle: •AriiN• taPia ... lEna~&--. 
me prena tebclidler aa'flii'Uyor• 
baf.hiile yazdai• bat yaz1da diyor 
ki: 

cAnadolu cephesinden ka~tJit 

ve diitman karflllncla korkakbk 
,Osterdiii cihetle, ln1iltereain 
miidahaleai ve kral Jorjun yal· 
varmalan sayeaincle kurtuna di
zilmekten kurtulan eski kral Jor
jun amcaa1 diizme prena Andre, 
bir Yunan gazetesine kendi imza
aile makale aondermek kiiatahb
i•n• a&terdi. 

Cephe k~aia, bu tek aozliikli 
prena, yeieni kral Jorj, tahtlD& 

• 
doaecek olursa ilk iti V eaizeJo.. 

[Devanu 4 iinc:ii aabifecle 

y arJD 0 .. C~lecektelti inaanlar a)laka olacalumtl ... 
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KERMES, pana)'lr, ei lence kar eilea
ceaf demek olduiuna aore ni~m berke
aia anhyacair bu .Oaler kullamiiDIUDif. 
Taldimde 7 eyiUicle yapdacak K...lq 
lOr eileaCeline ,. ... KF.JPfES ~ ................ .. 



Sahife 2 

Brezilyaya komiir 
gonderigoruz 

Senede 200 bin ton ko
miir satacagamtz umuluyor 

Brezilyadan al<ltgtmtz kabve
lere karJthk olarak Turkiye iiriin· 
lerini ibra~ etmek i~in iki seneden· 
beri sarfedilen emekler iyi sonu~ 

•enni,tir. It Limted ve Brezilya 
kahve sosyeteleri tarahndan Riyo· 
dojaneyroda yaptlan tetkilit, Bre
zilyaya komur gondermeii aai· 
lamlamtthr. 

Bu mueueselerin Riyodojaney
roda a~bklart tube, Brezilyanm 
komur munakasasma girmit, ra· 
kip durumda olan Alman ve lngi
liz firmalarma ragmen 60,000 ton 
maden komiiru ibra~ etmeii iize· 
rine almtfhr. Rakiplerimizin 
aleyhimize giri.,tikleri propagan· 
dalar bo,a gitmi!f.tir. Eyliil sonuna 
kadar komiirler tamamile yerlerino 
gonderilmek uzere yola ~tkanl· 

maktad1r. 
Cenubi Amerika, komiirlerimiz 

i~in ~ok iyi bir mahre~ olacakbr. 
Gelecek sene Brezilyaya komiir 
ihracabmtz 200,000 tona ~tkartla
cakbr. 

Brezilyadan kahve ithalatami
zm degeri bir bu~uk milyon liraya 
yakmdu. 

Bu paralar, mukabilinde Tiir· 
kiye emtia11 ahmncaya kadar Mer
kez bankasmdan bloke kalacagm· 
dan iki memleketin tecimel muna· 
aebetlerinin gelitmesi i~in Brezil
yahlaran memleketimiz uriinlerine 
ragbet gostermesi zaruri gorulii
yor. Komur ibracahmaz bu gelit· 
meyi kolaylathracakhr. 

Bulgar kabinesi 
Eylulde degi~iklik olacaga 

soyleniyor 
Sofya 15 - Evvelki gun, d1f it

leri bakant Koseivanofun, gazete
lerle tekzip etmesine ragmen, bir 
ka~ giindenberi burada, Bulgar 
kabinesinin deiiteceiine Teyabud 
ba,hakan T otefin yerine timdiki 
Cltt itleri bakan1 Koaeivanofun ge
~ecegine dair tayialar devam et· 
mektedir. 

Bu f&yialara rore deiitiklik en 
·~ eyliil ayt i~inde Qlac::aktar. 

Giimiil piyasas1 
Amerika 25 bin ons 

gumiit aida 
Vatington 15 (A.A.)- B. Mor

centhau, Amerika hiikUmetinin 
'imdiye kadar diinya piyaaa11n· 
dan 25.500 ons gumuf. satin ald•-

i•n• aoylemittir. 
Bu miktar 1935 yahnda Ameri

kan madenlerinden ~tkartlan gu
miit miktarmdan iistiindiir. 

B. Morrenthau, $ahn alma siya
sasmtn batlanracmdanberi ahnan 
giimutlerin en onemli ktsmmln 
Londra piyasasmdan aahn ahndl· 
i•n• ilive etmittir. 

Bu aiyaaa devam edecektir. 

va,ingtonda patlama ve panik 
Va.tinrton 14 (A.A.) - Hazne 

bakanhg1 yantnda bir elektrik 
transfomatorii patlamtthr. Bu 
p-atlama, tam o aarada burolarm
dan ~1kan binlerce ityarlar ara
aanda muthit bir panik dogurmut
tur. lki kad1n yaralanmathr. 

M. Starhenberg Belgrada gitti 
Viyana 15 (Ak~m)- Batba

kan muavini M. Starhenberg Bel
grada gitmittir. Habsburglarm 
it batma gelmesi meselesinde Yu
gcslavyaya kandarmaia ~htacagl 
&ahmin ediliyor 

( ) 
O~Ier kODferansi toplan1yor 

Pariste iimid az, lngiltere dclyatmaya 
I karar vermit 

P&ris 15 (Aktam): - M. Laval 
bugiin ltalyan delegeai M. Aloizi 
ile gorutmuttur. O~ler konferans1 
yarm toplanhlarma bathyacaktar. 

Paris gazeteleri umidli 'deiil
lerdir. lnriltere ile ltalyanm du
fUniitleri arastnda biiyuk farklar 
vard1r. Gazeteler havay1 kapah ve 
bulutlu rosteriyorlar. M. Lavale 
~ok gu~ bir vazife diittiigunu ya
Zlyorlar. 

lngiliz gazeteleri daha iimidli
Ciirler. Bunlar ltalyamn nibayet 
Clurumu kavrtyacaimi 'oyliiyor· 
lar. Daily Telegraf gazetesine gO
re M. Edenin, M. Laval ile konut· 
mast ~ok onemli olmuttur. M. 
Eden ortada Milletler cemiyetinin 
prestiji mevzuu bahsoldugunu, Ha-

Fenerler idaresi 
Satan almak i~in tetkikat 

yap1hyor 
Ankara (Aktam) - tktisad ve

kaleti limanlar umum mudiirlugu, 

betistana kart• harp a~1hrsa mua- LonC:lra 15 (A.A.)" - cNew-
hedelere emniyet kalmiyacaim•, Chronichlen cazetesinin bir ay-
orta ve ¥•rki Avrupada siikun ii· tart ile konutan Habet imparato-
midleri kalkac::aginl anlatmtttir. ru, Habetistanm, topraklannt mii-

Bu gazeteye gore harp ltalyayt dafaa i~in sonuna kadar mucade-
iktisaden fena duruma duturecek, le etmek buausundaki karar1n1 ye-
bele uzar.sa ltalyamn tamamen yt· niden teyid etmittir. 
kllmasma sebep olacakttr. Fran- Paris konutmalarl bakkinda im-
sa Milletler c::emiyeti prensibini parator fUnlarl aoylemittir: cltal-
korumazsa lngiltere bu cemiyete yamn bize kart• yapm•t oldugu 
dayanan politikasma devam ede- lialutzhklara Fransa ile lngilte-
miyecektir. 

renin yeni bir hakstzhk katacait· 
Daily Telcraf Cliyor ki: M. Eden 

n• sanm1yoruz. 
bu sozleri kimseyi korkutmak i~in 

Bu devletler, giivenligimizi tasoylmemittir. Kendi kanaatini an- I 

latmathr. fngiltereye gore iki yol ahhiid etmit olduklarmdan, Habe-
vard•r. y a sulbperverane anlat· tiatant paylatmak iizere plinlar 
ma, ya iti Milletler c::emiyetine bi:- tertibi fikri hi~bir auretle mevzuu 
rakma. bahaolamaz. 

Bulgaristanda 
rumen dii~manlrgz 
Dobri~e komitesinin ~a
h§masa fena tesir btrakb 

T elefon sosyetesi 
Anla§man•n bugun imza 

edilmesi umuluyor 

Fransaz aermayedarlart tarafmdan Biikret 15 (A.A.) - tlzel ay-

Telefon aoayeteaini satin almak 
iizere bay1nduhk bakanhi• tara· 
fmdan haz1rlanan mukavele pro
jeai diin aoayete delegelerinin it· 
tirakile gozden g~irilmittir. · 

ialetilen cfenerler idaresi» ni aa- tar1mazdan: Romen gazeteleri, aon . 
tm almak i~in liztm celen tetki- zamanlarda Bulgaristanda (Dob-
katcl batlamlfhr. ri~e) adt altmda faaliyete bulu-

Kutm muharebesinden sonra nan Dobri~eyi Bulgaristana ilbak 
fenerler idaresi imtiyazl FransiZ tetkilitmm ce~en hafta Roman-

. sermayedarlar grubuna verilmitti. yaya kar'• tertip etmit oldugu gos· 
1924 yahndan beri hiikumet idare- teriler ilgisile tiddetli yaztlar yaz

maktadular. nin toplad1g1 rusumun yans1m a· l 
Oniversul gazetesi, bu gosteri

hyoxdu. ldareyi devletin tamami• 
len Varnada Polonya krah Ladia-

le ·satan almas1 i~in yap1lan tetki
kat yakmda bitecektir. Bundan 

aonra aatm alma muzakerelerine 
batlanacakhr. f 

Fenerler, limanlar umum mii· 
'diirluiune baih bir mudurluk o
larak idare edilecektir. 

Alman yahudileri 
Arnavudluk bunlaa·t 

Amavudlukta yerlefmefe 
~(trtyor 

Sofya 15 - Burada ~akan Pro
buda razetesinin bildirdiiine ,o. 
re, Amavutluiun Londra el~iai 

Fuad Aalani, yabudi telgraf ajan
aJna hiiku~etin, Almanyadan ~~
kartlan butiin yahudi ailelerinin 
Arnavutlukta yerletmelerini kabul 
ettigini bildirmi,.tir. 

El~i, aym zamanda yahudi tel
graf ajansm1, Arnavutlugun, ya
hudiler i~in sakin bir memleket 
oldugunu da temin etmittir. 

Sineklide bir fondallkta 
yangm Glkta 

Evvelki aktam Sineklide de
miryollan c::ivarmdaki fundahkta 
yangm ~·kmtthr. 

Y angan alh aaat kadar devam 
ettikten aonra aondurulmiittiir. 
Yanan yer onemlidir. Ate,in, lo
komtiften a1~1rayan ktvtlctmlardan 
~1kbga zannediliyor. Aratdirma
lara devam olunuyor. 

Nurenberg nazi kongresi 
Berlin 15 (A.A.) -Deniz kuv

ve lerine bagh 13.000 asker, eylii
liin 10 undan 16 ama kadar Nu-

las adana dikilen anthn a~tlma tO
reninden sonra yap1ldtgam kaydede 
rek, Bulgarlar tarafmdan Romanya
·ya kart• goaterilen diitman duy
culartn rumenler iizerinde gayet 
fena bir etki birakbgtnt yazmak· 
tad1r. 

Yunan fllosa aaustos 
aonunda geliyor 

\ Atina 14- Yunan filosunun Is
tanbul liman•n• ziyareti prorram1 
haztrlanmttbr. Procram muc::ibin
c:e Yunan filoau, aiuatoaun aonla
rtna dogru btanbulu ziyaret ede
cektir. 

Ankara otobiisleri 
1\luntazam servislere 

te~rinlerde ba~lanacak 
Ankara 15 (Aktam) - Anka· 

rada muntazam otobus aervisleri
ne eyliilde batlamlmast kararlat· 
bnlm•tt•. Lakin Sovyet Rusyaya 
umarlanan 120 otobiisten henuz 
22 si geldigi i~in servialer 29 tetri• 
nievvelde bathyacakbr. Diger oto
bualer eylul i~inde relec::ektir. Oto
bualerin itleme saatleri, bilet iic· 
retleri timdiden haztrlamyor. 

Otobualer muntazam aaatlerde 
bareket edecekler, bugunku «Kap
b ka~h» lardan yuzde yirmi ucuz 
fiatle yolcu tatiyac::aklardir. 

Durak yerlerinin intaa•na da 
bugunlerde batlanacakhr. 

Durak yerleri Almanyada ol
duiu gibi camh yaptlacak, kenar
lanna biiyuk ilin sutunlan dikile
c::ektir. 

6DmrUk umum mDdOrU 
Ankara 15 (Telefon) - Gum· 

Mahmud 

Teferriiat uzerinde ge~ vakite 
kadar goriitmelere devam edil
mittir. 

Anla,mamn bugiin imzalanma
sl 1htimali vard1r. 

Talim terbiye heyeti 
" Ankara 15 (Telefon) - Gazi 
terbiye enatitusu fizik muallimi 
Hayri gene enatitu fizik doktoru 
Avni Refik pedacoji muallimi Ha
lil fikret, lzmir riyaziye muallimi 
Ahmed Nazminin talim terbiye 
heyetine getirilec::ekleri kuvvetlo 
aoyleniyor. -------

Cin haydutlar1 
lngiliz razeteci i~in 

neler istiyorlar? 
L011dra 15 (A.A.) - Pekin

'den Reuter ajaaama bildiriliyor: 
«~in kaynaiandan ahnan baber
lere aare, lngiliz razetedai B. Ga
reti Jones, $ahar Hinde, Kuyuanan 
kuzeyinde, baydudlar elinde bu
lunmaktadtr. 
~ahar hiikumet makamlart, ve

rilec::ek para miktaran1 gorutmek 
i.izere baydudlar nezdinde delege
ler gondermitlerdir. Haydudlar, 
gazetec::iyi ozgur btrakmak i~in 
48,888 Ci~ dolan, 10 tufek, 10 ta
banc::a ve 10.000 fi~ek iatemekte
dirler. 

lnhisar idareai Inca tuz 
Gtkarayor 

Ankara 15 (Telefon) - Tuz
lada yapalmakta olan buyiik tuz 
degirmeni yakmda piyasya ince 
tuz ~tkarac::akta.r. Deiinn~n mem
leketin ihtiyactnl kartthyacak de
rec::ededir. 

~imdilik diier mahallerde yeni 
degirmen yaptlmast dutunulme
mektedir. 

Piyaaaya ~.kanlacak tuz 3 ku
ruttan aahlacakbr. 

Bu fiate yalntz nakliye masraf1 
ilive edilecektir. 

Bu vaziyet karpsanda yakmda 
tuz fiatlerinin umumiyetle inece
ii muh!kkakttr. 

16 Agwlo• ~ 

Dinarlz Mehmed, 
pehlivanrn sogl~' 
Y apbg, guretleri radyob 

anlatb 
Memleketimizde bava kuru_. 

~·kanna dort cure' yapmait kr 
bul eden butiin dunyada tantnlll1f 
Turk peblivant Dinarh MebJiled 
latanbul radyoaunda bir soylef 
vermittir. Soyleyiti de vi.ic::ud• 
gibi kuvvetli olan Dinarh, ArtJfl 
rika gezisinden bahsederek dertJit' 
tir ki: 

- Amerikada yapbgtm guret' 
lerde ~ok iyi sonu~lar ald1m. yal
niz Yunanh giiret ,ampiyonu C~ . ... 
Londosla kart•latmada hakeJJ11 

taragirligi yiiziinden ma~t kayJ,el' 

mit saytld1m. Halbuki bir ••'~ 
ktrk dakika siiren bu giirette i"' 
defa kaza g~irmekle beraber sD" 
nuna kadar hikim durumda bll" 
lunuyordum. Her haide hake~~' 
bitaraf olsaydt netice boyle olJIIt' 
yacakb. 

Tiirkiyeye sirf anam1, bah•~ 
ve memleketimi gormek i~in ge 
dim. Yorgundum. Fakat h•~' 
kurumunun teklifini vatana bit 
hizmet yapmak i~in kabul eder~ 
dort pehlivamm1zla giirefDlei' 
raza oldum. Gezdigim yabaat'1 

memleketlerde u~aklara ne kad,r 
onem verildigini rordiigiimden J,t 
va kurumunun ebemmiyetini t~ 
'dir ediyorum.» - --- - --
lpekli kuma§lar 
Romanyada tayyare ile 
ka~ak~tlak yapthyor 

Biikret 15 (A.A.) - tlzel a,t'' 
ram1zdan: ud-France u~ak sos1e' 
teainin mah bulunan bir u~ai•" 
Olt sancagmda Draganetti koyii' 
ne yakm bir tarlaya habersi:e'' 
kondugunu duyan polis, bu hu•"" . _Lr 
ta yaphg1 ger~inde, u~aktan ~., 
rtlan baz1 paketlerin otomobil ile 
Bukrete sevkedildiiini oirener~'f 
otomobili Bukrete rirerken te"k-1 

etmit ve i~inde 85 kilo ipekli }(\1" 
mat bulmuttur. -----

Franaada fartlna Yl raamur f· 
Bordo 15 (Aktam)- Bu t4at• 

larda f1rbna ve yajmur biiyiik •' 
rarlara aebep olmuttur. F1rt1111 

bir ~ok aia~larl sokmiit ve .sordD" 
Tuluz demiryolunu kapatautl"' 
Bu yiizdea trenler itliyemiJor. 

Kazllay 11 illtlar f 
Ankara 15 (Telefon - Kasal-

• • ·-L· lb-• air cem1yeta nam1aa aouaaar a -
nan il~larm liatesi aetroluDJII•r 
tur. 

Bu liatede iaimleri sayalan iii~~ 
lardan batka kinin, Bizmeut, ci•' f' 
veya imlibtnl ha vi olup a•tm• •e 
frengide kullantlan ili~lartn ~~~~ 
lekette yaptlm.aal ve yapttrlllll-' 
d K I . . . h" • • e' a tzt ay cemtyetJ 10 1sartn 
rilmesi kabul edilmittir. 

Vekiller heyeti toplanbst ,. 
Ankara 15 (Telefon) - pas• i' 

teai runu lstanbulda toplan•~\1" 
olan vekiller beyeti i~timatnd• b f 

k·r .,. lunmak iizere ziraat ve t • ·r 
Mublia bugiin hareket etlllitl' ~ 
Y artn da atbhiye, maarif vekille 
hareket edeceklerdir. 

Ankra ilk mekteple~.~ 
Ankara 15 (T elefon) - 1,. 

rada ilk okullar 23 eyliilde ·~· 
caktJr. 

llrket tarlfeleri rif' 
Ankara 15 (Telefon) - 1•

1
,,. 

komisyonu tarafmdan yaP.
1fe'i 

Hali~ aosyetesinin 6 ayhk ta~~,.si( 
iktisad vekiletince tasdik ed• 

tir. bell~ 
Akay ve diger tarifeler 

gelmemittir. 
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Camur banyosu 

.. 

kayserideki bir doktorumuzun 
ti.ardaki tuzlu golde banyo yap
"-ia elveritli bir ~amur buldugu
llu gazetelerde okudum. Kutm 
lclaaanda ~amur ile tedavi usulii
lliin tatbik edildigini ve banyoya 
~ltuk degnegi ile gelen hastala
ttn iyilettigini goren doktor Kay
~ri civarmda boyle bir tedaviye 
llbkin verecelt ~amur bulunup bu
J.alllnadagma arattlrm•t ve nihayet 
ltadagam bulmuf. $imdi ~amur 
'-hlil ediliyormuf. 

Artritizm nam1 altmda toplanan 
'-umi rahatstzhklarm ~amur ile 
ledaviainden ~ok iyi neticeler alm
dait malumdur. A'trupa kaphca
ltrana gidenler maden :suyu ban
~aranm yanutra ~amur banyo-

1 da gormiitlerdir. ~amur ile 
ledavi Avrupa kaphcalannda o ka
dar taammiim etmittir ki, ~amur 
I...Iunmayan· yerler bile uzaklar
d,n timendiferlerle· bu ~amur top
~'tiant getirtirler. Maden suyu ile 
~landtrarak banyo yaptlacak ha
e aokarlar. Onun i~in, ~amur ban-
)oau yapmak iizere mutlaka ~a
lll11rlu noktalara gitmege hacet 

)oktur. Biiyijk tehirlerin modern 
~malarana gezmit olanlar koca 
~l'rupa payltahtlaranda bile bu ~a· 
llaur banyolarana bulabilirler. Bur
lltallluzun dibinde olan Viyanaya 
tezlllitlerimiz i~imizde ~oktur. 0-
l'tda IDethur cViyanabad• hama· 
~llda l'ayet iyi ~amur banyolara 

hazardar. 

8izim memleketemizde de t•· 
i"rla tedavi usulii me~ul deiil
d lr, Bakan harbine l'elinceye ka-
lr, Seliniiin Lantaza kaphcaaa· 

~~~~ ~amurlara pek methurdu. 

I 
Ugiin Anadolunun muhtelif yer-

e • 
d ~nde de bu ~amurlarm bulun· 
Uguna tiiphemiz yoktur. 
8uraa ve Y alova kaphcalara

:•~~. modern hale eirmeai i~in sar
~edden himmetler arasma ~amur 
l llllyolarma da aokmak icap eder. 
~husua timendifer iizerinde kiin 

Yaeride tedaviye elveritli ~a
"-ur bulundugu meydana ~Iktak
~ sonra ~amur banyolaram hi~ 
1
lllbal etmemek lazimdtr. Karaci
~r sancalarmda ~amur kompreal~ 
tillin ~ok biiyiik faydaaa goriilii-
)ar. Camur banyoau yaptldlktan 
~ra, terleme, bazan bir aaat 
'dar siir~bilir. Bunun viicuddaki 

~lt&inleri ~akarmak itinde ne ka
lr faydah oldugunu izaha ha
~. Yoktur. Camurdaki radyo ak
"•de tedavide biiyiik bir imil olu· 

)or. 

Ancak, tabiatta mevcud oldugu 
~~da raagele ~amurun i~ine gir
~k pek iptidai bir tekildir. Utede 

tide mevcud ~amurlu bataklar
~ koyliiler ancak boyle ampirik 

~~urette, mahdud bir iatifade 
leJc •n ediyorlar. Onun i~in, mem-

etin a1hhati bakammdan, bu 
'urlara aratbrmak, tahlil et-

~ ~ T . - Bizim komt~u bayanlarda~ 
~ llan tuval ct ve boya ibtil&,sma kar~1 

l'tklak i~in bir olrau,lar ... 

AK$AM 

( §BII:IR &.&:BBRLI!R ) 
Takas yolsuzlugu Imar plam Bugday dii,tii 
Suflular mii§te~ 
rek istida ile iti
razda bulunacak 

Kereste ihracahndan dolaya 
takas yolsuduklarana dair villyet 
idare heyeti tarafmdan seksenbir 
kiti hakkanda liizumu mubakeme 
karara verildigini yazma§bk. Mu
hakeme edilmelerine karar veri· 
len bu seksenbir ki,iden hi~ biri 
beoUz viliyete ba§ vurarak bak· 
larmdaki karara itiraz etmemi§· 
lerdir. 

Bunlann mesuliyetleri bir de
rece degildir. Kimi vazifesini 
suiistimal, kimiai ibmal ve dik
katsizlikten mesul ediliyorlar. 
Dun temu ettigimiz baza ' alika· 
darlar, kend~leri bakksnda veri· 
len bu karar hakkmda bir mii
taliada bulunmaktan ~ekinmit
lerdir. 

Haber aldatamaza g&re bakla• 
rtnda lnzumu muhakeme karan 
verilenler, mUtterek bir iatida lie 
'rillyete Yasataaile deYlet ttlrallaa 
mlracaat edecekler •• baldanb
daki tahkikat fezlekeaine eaaala 
aurette itiraz edeceklerdir. 

lki bek~i 
Bir h~rsJzt it batanda 

yakaladdar 
Fa lib civaranda maarif idare

ainin etya depoau olarak kullan• 
daga binanan bek~isi Ibrahim 
eece yarasa uyurken bir bkarch 
duymut ve dikkat ediac:e depo
nun kapasanan kantbnl•akta ol
dugunu anlamatbr. Kapaya a~bga 
takdirde harsaun ka~acatJna an• 
byan bek~i Ibrahim deponun 
arka taraftndakl pencereyi a~ma1 
ve yava,ca maballe bek~isini 
~agararak iti anlatmattar. 

Biri dataradan, biri i~eriden iki 
bek~i deponun kapasma geldik· 
leri zaman bir adamm elinde 
demirlerle kapman kilidini kar· 
maga ~abtbgana giSrmUtler ve 
Ibrahim de da,anya ~akarak 
bli'SIZI yakalamatlardar. 

Bunun Ahmed adanda . bir sa
bakab oldugu anlat~lmatbr. Ab
medin o civarda yapalan ba,ka 
barsazlaklarla da ilitiii oldugu ao
lataldagandan zabata tabkikab 
Jlenitletilmi,tir. 

_.lllltlllllltiiHHIIIIIItlllllllllltllllllllllllllltiiiiiiHHIIIIIIIIIHIHII...,.._ 

tirmek ve hassalara fazla olan
lara Y alova ve Buraaya naklede
rek ~amur banyolar1 temin etmek 
~ok liizumlu ve faydah bir hare
ket tetkil eder. Gen~ doktorumu
zu boyle hayarh bir ite on ayak ol
dugundan dolaya takdir ve tebrike 
liyik 1oriiriim. 

Ak,amca 

M iiteha ss1slann 
gonderdikleri maketler 

saklanacak 
Istanbul imar plana miiaabaka· 

ama giren Frans1z ~ehirciai M. 

Agache ile Lambert ve Alman te
hirciai Elgii~ Istanbul hakkmda 

yaptaklara tetkikata aid r~porlar1 
ile tehrin miistakbel ._eklini goste

ren hirer kroki maket ile belediye
ye gondermitlerdir. 

Muaabakaya kazanan miitehaa
sasm kroki ve maketleri buak•la
cak, digerleri sahiplerine iade 

edilecekti. Fakat plimn ii~ miite
haaautan hi~ birine verilmeyecegi 

anlat•ld•ima gore belediye bun
larl aahiplerine gondermegi dii
tiinmiittiir. 

Ancak miitehasaular, raporlari 
ile maketlerde isabet olmamakla 
beraber, par~a par~a muvaffak 

olmut kia1mlar da yok deiildir. 

Bu cibeti diitiinen belediye, ma· . 
ketlerle plinlara sahiplerine I'OD-

dermektenae bunlardan ileride ia-

tifade etmek uzere aaklamaii 
muvaf1k tormiittur. Plin itini 
uzerine alacak miitehauaa, mea-

leldatlann•n ditiince ve taaavvur
larana bunlardan oirenecektir. 
Miitehau1alara hirer mektup ya
z•lm•tbr. 

Denize atlarken .• 
Batt kayaya ~arpb, 

agar yaralandt 
Deniz kazalarlDID on6ne ge~il· 

mek Uzere deniz bamamlara ha· 
ricinde baayo yapmak yasak 
edildigi halde otede beride yine 
a~akta denize girenler gorUlmek· 
tedir. Evvelki iUD bu yiizden 
bir kaza olmuotur. 

Cibalide demircilik yapan Ab· 
med adanda on iki yatlannda 
bir ~ocuk dUn ytkanmak Uzere 
Cibali iakelesinde denize eirmit· 
tir. 

Ahmed bir arahk iskelenin 
yUksek bir yerindeo atlamak iste
mit ve tepe Ustii kendini auya 
abmttar. Bu atlamada kafa11 
denizin dibinde bulunan sivri bir 
demire yarparak tehlikeli surette 
yaralanmatbr. 

Biraz sonra yarala ~ocuk kan 
i~inde ve hareket edemiyecek 
bir balde suyun yiiziine ~akmatbr. 
Kazaya etraftao gorenler yetite
rek Abmedi bogulmak Uzere 
ike~ kurtarmatlardar. Y arala Ah
med baygan bir halde Cerrah
P•t• bastanesine kaldaralarak 
kaza etrafanda tahkikata batlan
matbr. 

•• 
Ba~ A,mcaya gore ••• 

••• Kat yolmantn ... • •• Goz, duda:lt boyamanm .•• 

Diin be§ para 
kadar tenezziil 

goriildii 
Birka~ giinden beri yiikselen 

bugday fiatlerinde dun be~ para 
kadar bir dii§me olmut ve sata§lar 
gevtemittir. ~ehrimize bir goode 
muhtelif limanlaramazdan 206 
tondao fazl~ un gelmesi buna 
sebeb olmuttur. <;onkii degirmen· 
ciler bu un akam kartasaoda za
rara ugrayacaklarma besablayarak 
bugday itlerini azaltmatlardar. 

Aynca 408 ton da bugday 
gelmittir. Bir~ok parhlar 5 kuruf 
37 paradan 6 kurUf 1 paraya 
kadar, en iyi kalite Pulath mal· 
lara 6 kurut 3 paraya, sertler 
4 kurut 36 paradan 5 kuru,a 
kadar sahlmathr. 

Buna kartalak un fiatlerinin 
yiikselmesi devam etmit, birinci 
kalite ekmeklik mallar 672 ku
ruttao. 765 kurup kadar mua• 
mele a&rmOttBr. Uo1111 bukadar 
farla•aama hi~ bir normal aebeb 
yoktur. ~imclilik ekmek fiatiain 
deiifmeyeceii satlamyor. 

Bina numaralan 
Yanh1hian oniinii almak 

i~in cedveller yaptldJ 
Niifua aayamma eaaa olacak aon 

numaralamada bir~ok binalarm 

numaralar1 deiittigi i~in muame
lelerde baza yanhthklar oldugunu 
l'~enlerde yazm.atbk. Bu yanbt
bklar, tapu, finana dairelerinde 
verti ve taaarruf itlerinde tesirini 
gostermektedir. Belediye bu yan· 
htllklara nihayet vermek ve 
her binanm bir tek numaraat bu-

lunmasim temin etmek iizere' kro
kiler iizerinde her binanm hem ea

ki, hem de timdiki numaraam1 101· 
termi.,tir. 

Bu cedvellerin bir auretini, on 
bet tiine kadar tapu ve finana tU· 

belerine gonderecek, alikadarlar 
kendi defterlerindeki kayltlara ea

ki numaralar ve gene yenilerini 
itaret edeceklerdir. 

Bu kayltlar diizeltildikten aonra 

artak eakiai gibi numaralarda bir 

kar•t•khk olmayacaktlf. Bu cedvel
lerin bir niisha'II da istatiatik 
umum miidiirliigiine tonderile
cektir. 

I ~~ 

~ Siirekli miisabakamJzJn 1 

3 iincii serisi 

Yaktnda bafhyor, haz1rlan1mzl 
~ --- ~~=--=-~' 

•.. Pudrta. ltullanmanm aleyhinde 
Klup kurahm d iyorlarl ••• 

Sahife 3 

II .. ~ -;Irpida. II 
liavu~ .buhran1 

~u muharebe lakard•lan ortaya 
~·kmadan once Avrupada, Ame
rikada Habepstamn adm1 bile itit
memit kim bilir ka~ milyon kiti 
varda. Lakin «Habe,istanda harp 
ba,hyor! » aozii ititilir ititilmez 
herkesin gozii, kulaga o tarafa 
~evrildi. 

$imdi « Habetistan» s•z lif edil
miyor. Diinya gazeteleri Habet 
imparatorunun beyanahndan tu
tun da Habet kadmlarmm tuvalet 
usullerine kadar siitun siitun ya· 
zJlarla dolu .. 

Marsel Prat admda bir frnaaa 
muharri~i Habe,iatana gitmif, bu
radan Habet kadmlarmm nas1l 
aiialendiklerini, nasll tuvalet yap
taklarma uzun uzun anlahyor ... 

Biz manikiirii Avrupa kadmla
ramn ~akardagma aamyorduk degil 
mi? 

Ne miinasebet? Meger Habet 
kadmlar1 araamda manikiir aon 
derecede eaki bir teymif . .. 

Fakat onlarm manikiir yapma usuJ.. 
leri bamba.,ka imif... Havucu, 
evet tU bildijimiz karm•z• havu~
lara rendelerlermit, hatlayap bir 
hamur haline tetirirlermit. Sonra 
bmaklariD& aurerlermit·· · Bu da 
oldu mu? Tarnaklar bir bezle bai
lanacak .. bir miiddet oyle kala
cak .. 

Bir ..Un aonra bez ~·karalacak. 
TirDaklar tamam alta ay k1pkarmaza 
oyle kahyormu,. 

Maamafih tuvalet aadece bu
nunla bitmiyor. Bir kase tereyaj ... 
Sa~lar tarandaktan aonra bu tere
yag sa~ diplerine aiiriilecekmif .• 

lf.le Habet kadmlar1n1n tuvalet
leri.. itin en dikkate deger tarafa 
bu giinlerde Habet muaikiai, Ha
bet dana• tibi Habet tuya)eti de 
Avrupah kadmlar araaanda moda 
olmaga batlamlf .. bu moda her 
yana dagahyormuf .. arbk taaav
vur edin ... $•k ._.k camekanlar 
uzun uzun, k1rm1ZI k1rm•z• ha
vu~lar ... 

$ak, liika otomobillerde, t•k ka
dmlann ellerinde havu~ demet
leri .. 

$ak bay evde bayan1 memnua 
etmek i~in aktam biiroaundan ~·k
taktan aonra bir paket ha vu~la 
doniiyor .. ~i~ek yerine aevgiliye 
havu~ gotiiriiliiyor. - Eakiden bu 
niimero komik varyetelerde yap .. 
hrda, timdi hakikat oldu • mem
lekette miithit bir havu~ buhran1 
bathyor. Olur, olur .. 

Hikmet F eridun 

Yeni Gin elvisi cumuriyet 
an1t1na velenk koydu 

Ankaran1n yeni Cin aefiri ile 
sefaret miiatetara ve sefaret erkim 
diin aaat on dortte Takaimde Cu
muriyet andana bir ~elenk koy• 
mutlardar. 

B. A - Kadmlan iki yiizlii gor
mekten onlar da usanmt~r deaoenel ••• 
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Bag{,ar diyorlar ki .. 

iCERDE ~ 
,..G-ar-s-on-ok_u_l_u-~--Bimlir_y._a_n_g•_n ___ L_i-se-le-r-in-.-d-er_s_, "Eski y unanblar devrinde 

afzltgor Polis kast olup olmadJgml program/arz ya§amak isterdim" 
Okulda dt.·rsler iki sene ara~brJyor 

siirecektir 
Eyliil ba~md~ a~alacak olan 

~~l'son okulu i~in Beyoglunda bir 
d •na bulunmu,tur. Okulun bi.it~esi, 

ers program! ve nizamnamesi ha· 
~trlanmtfhr. Ilk biit~e tesis mas. 

~.aflarl da dahil oldugu halde 2,650 
'~"adtr. Bu paramn 2000 liras1 gar· 

•onlar ve lokantac1lar cemiyetleri 
taraftndan saglanacak, iist tarah 
;kulun talebesinden ahnacakttr. 
ii ara toplamak i,.ini gorii~mek 
~ere yakmda garsonlar bir kon

tre Yapacaklardar. 
. Okulda memleket bilgisi, ser· 

"•sl d Ill er e ltullamlan fransazca, al· 
anca ve ingilizce kelimeler ve 

~~rsonluk i~leri pratik ve ameli 
It fekilde ogretilecek, tahsil iki 

'ene siirecektir. 

b" lur"~eyi ana dil derecesinde 
•ll'teyenlere biploma verilmeye· 

tekth·. Sea vis derslerinde sofrala
t'In nas1l kuruldugu, muhtelif zi· 
r.afetierin idarcsi, yemeklerde ve-
talen · k'l k k · k'l · ~~ 1 er, ar1~1 1~ 1 erm na-
:•l Yap1ldJga, muhtelif etlerin ne 
llt:zda kesildigi ve diger lokanta 

"e bar ve otellere aid biitiin hiz
~etler ve ifler hakkmda esash 
1 ~ahat verilecek, tatbikat yapala
takh;., 

Ah1rda yang1n 
J~inde bulunan bir beygir 

diri diri yand1 

1 ~aragumriikte Beycegiz mahal· 
~81nde HaJid admda bir adama 

illd hayvan ahularmdan dun ge
te 
h' YarJsa yangm ~akm1~br. Ate~ 
& lrdenbire geni§liyerek yan yana 
~talanma~ olan tahta aharlart sar· 

·~tar. 

~ Alevi goren ~obanlar evvela 
k endi kendilerine sondi.irmege 
~ r.lkl~tnt~lar fakat ba§a ~tkam1· 
b a~aklarma anlayarak zab1taya 

tea .er vermi§lerdir. Derhal yeti
a~ •~faiye ve zab1tanm gayretlerile 
Ill ~•n daha fazla geni~lemesine 

8 
eydan verilmeden ahu yandtk· 

'i.Oilra sondiiriilmii§tUr. Zabataya 
l' e~ haber verilmesi yUzlinden 

6 
anf\n ah1rda bulunan sucu Ha· 

':l~lla aid bir beygir cie diri diri 
nrntettar y y • 

,.. anguun ~obanlar tarafmdan 
t 

0
:durulmedcn yere ablan siga· 

f!~ an ~aktagt tahmin edilmekte
y~r. Zabata tnhikata devam edi-

r. 

Cellad giilnOiin kurutma i§i 
1\ l'orbalt (Ak,am) - Torbala ve 
}''~''da&~ kazalara arasmda iki 
b ~~ bin arlak eraziyi sular altmda 
b ltakaralt istifade miimkiin olmi
"'n b· l'na tr hale aokan ve sa~hg1 sit· 
lid ~astahgi yuziinden bu hava
~"C\rek, kasaba ve koylere ~ok za· 
llt veren Cellad golunun kurut-

' fa r · 1.1 •• a tyet• devam etmektedir. 
~uk ~ · di". Utnetm ~ok ehemmiyet ver· 

lk~ 1 
bu miil,im i ~ ~ok ilerilemi~tir. 

• ny . • e. l 1!rtnde nna kanal tamamen 
tt ~; acakhr. Ondan sonra ana ka
ll a lal haglanacak miiteferrik ka· 

1\ l\ra 1 ta n a t t masma ba~lanacalt-r, 

,., -Bir izah 
"'len · 1 ted . '! 1~ etmesi doktoru .$ere· 

<la· dantn torunu diinyaya geldigine 
•r Yat .. . b y I 1 UZ:!rme unun Akaym 

Qi~ ova kaphcalan b:s~doktoruna 
~~l .. oldugu nncdildiginden yan· 

'
1¥1 duzel IZ. 

Diikkanda bulunan tie kasla 
delalet eden tertibat 

Zabita ve itfaiye yine garib bir 

yangan tahkikatma el koymu~ ve 

ilk tahkikatta yangmm kasten crl· 
kar1ldigma gosteren baz1 deliller 

meyadna ~tkarmlfhr. Hadise et

raffnda aldtglmtz malumat fudur: 

Gecren pazar giinu Beyazttta 

bir kunduract diikltanmdan yan· 
gm ~tkhgt itfaiyeye haber veril-

mi,tir. ltfaiye memurlara yengan 

yerine geldikleri ~aman kepenk

leri kapah duran diikkanm icrin
den dumanlar ~akmakta oldugunu 

gormu,ler ve hemen kepenkleri 

kanp icreriye girmi~lerdir. Diikkan 

ii inde henuz tutu,makta ()Ian 

tezgah ve tahta parcralan sondii

riildukten conra zabata ve itfaiye 

yangmm sebebini ara~hrmaga 

ba,Iamtflar ve tezgah etrafmda 

yangmm kasten ~tkanldigt fiip

hesini uyanduacak bazt .,eyler 
bulmu,Iardar. 

l~inde benzin dolu ku~iik bir 
gaz tenekesi diikkamn ortasmda· 

ki tezgahm uzerine yan yahral· 

mat ve deligine de kagtd hkan· 
mtfhr. T enelce oyle hir ,ekilde 

konulmu,tur ki ic;jndeki benzinler 

kag1tlarm arasmdan tedricen ISI

zarak tezgahm altma akmakta
dJr. Diger taraftan tezgahm al

hna da (30) ~antim uzunlugunda 

ve 5 &antim geni,liginde bir tah

ta yerlettirilmi,tir. Tahtamn iize· 
rine kibrit kutularmm yan taraf

larmdalci eczalardan kesilerek 
kunduraca ~ivisile 'rivilenmif ve 

yine tahtanm ortas1na bir delik 
a~almlfhr. Bu delikten yedi met

re uzunlugunda bir ip ge~irilmi'
tir. lpin bir ucunda bir kosele par-

~asa baghdn. Bu kosele kibrit ec
zalanna surtiilmektedir. 

ipin diger ucu da dukkan ke· 
penginin ara;;mdan da,anya <;Ik
malttadtr. Tezgahm iistundeki 

tcnekeden damhyan benzinler bu 

ec:zah tahtamn iizerine dokulmek
tedir. Tahmin cdildigine gore ben
zin damladtgi suada da~andan 

ipin ucu ~ekilince l<oseb, tahtanm 

iitttiind elci eczalara siirtiinup bcn
zinleri tututturmaktadlr. 

Palis tahkikata ·baJam1shr. . . 
T ahkikat netice:sinde mesele ay

d anlanacaktU". 

Oziim fiatleri 
Ozftm miistahsilled 

ekonomi bakanhgana 
ba~vurdular 

bmir 13 (Aktam) - fzmir 
ihracat~alar birliginin alivre iiziim 
sah~lan i~in iiziim fiatlerini iki 
lcurus birden dusiirmeleri iiziim . . 
yetittirilen matakalarda siirekli 
tesirler yepmt~hr. Hukumetin bu 
miihim vaziyetle ehemmiyetle ala· 
kade.r olmasa mii!:tahsilleri sevin
dirmektedir. Bu yal iiziim miistah
silerini kurtaracak karar ve icra· 
at bekleniyor. Son giinlerde iiziim 
matakalarmdan izmirdeki resmi 
dairelere bir c;ok ~ikayetler gel
mektedir. 

T urgutlu mmtakasmdaki bag. 
c1lar iizum fiatlerinin ihracat~t· 

' 
lar tarafmdan alivre sahflar ba-
hanesile fazla du,urulmii~ olmast 
yiiziinden aralarmda bir toplanh 
yapmtflar ve bazt kararlar almtt
lardtr. Bu kararlara gore ba,ba
kanla ekonomi bakanhgma tel
graflar ~ekilmi,, bagcalarm diit
tiilderi mu~kiil veziyetten kurtarii
malarl rica edilmi~tir. Bu giditle 
bagc1hgm memlekette sonecegi 
de gosterilmektedir. 

Demiri delerken yaraland1 
F erikoy tarafmda matara fabri

kasmda ~ah~an Huaeyin admda 
bir amele dUn demirleri delerken 
makinede taktla bulunan sivri 
u~lu bir ~elik kalem birdenbire 
yerinden farlamt~ ve olanca h1zile 
Huseynin kafasma ~arpmt~hr. 

Agu surettc yaralaoan Hiiseyin 
hastaneye kaldmlmt~tlr. 

- - ----·------
Niibet~i eczaneler 
Bu" ak,am nobet~i eczanel~ ,unlar

d•r: 
:;li~l i: Halk, Taksim : Beyoglu ve Tak

sim, KasJmpa{la : Yeni Turan, H askoy : 
Y eni T iirkiye, Cala tana: Mi!Jel Sofron· 
y ndis, Bak1rkoy : Htlal : Ka d•koy: O~ler 
vc Sutirynd i,, Sany.e r : A saf Bahaeddin, 
H eyhcliada : Halk. Aksaray : Sanm, Os
kiidar: S elimiy c, Eminomi : Bensa:;an, 
Bliy iik ada: Halk, Bci>ikt-a~ - \Jail, F en er: 
Hiisnmeddin, ,Samntya : E.min Rid van, 
.$ehremini: A. 114fmdi, Karagi.imriik: Mch· 
mecl Fuad, Alrmdar: E.~ref Ne,et. Kii 
<;iikpazt\r: Yorgi, ~·.h'Zadcbttfl: lsm!UI 
l'takkt. Bey.uad: Cemil 

" Piyesin ba~lamas1na yar1m saat 
kalmi~ti.. Bir de bakt1k .. , 

Dariilbedayiin en eski sanat
karlarmdan olan bay Hiiseyin Ke
male pek ,a,artm. Kendisinde ytl
lardan beri hemen her tiyatro ese
rinin jon promiye rolUnde seyret· 
tim. Fakat her ne hikmetse ken• 
disi bir tiirlii ihtiyarhk bilmez. Yii
zunde tek bir 'rizgi bile yoktur. 
Tam manasile « Gen~ adam » 
d1r. 

Bay Hiiseyin Kemale sordum: 
- Hangi devirde ya~amak is

terdiniz? 
- Bu bulundugumuz <levri is

tisna edelim .. bu ~art altmda en 
begendigim, gormek, ya~amak is
tedigim devir eski Yunanhlarm za· 
mamd1r. 

Tiyatronun biiyiik hamleler gos
terdigi, sanatm yukseldigi bu -dev
re bir sahne adam1 i~in en ~yam 
<likkat zamand1r. En fazla yafa· 
masma istedigim devir, eski Yu
nanhlarm zamantdtr. 

Tasavvur edin. Ne biiyiik, ne 
d()yulmaz bir zevktir. Mermerden 
tattan bir amfiteatrm ortasmda 
kral odipi oynamak. . . 

Bundan buyiik bir zevk var mt· 
dtr? .. 

Sonra sanayii nefisenin, en hii
yiik dunya ,airlerinin hemen he
men hepsinin birden yeti~tikleri 

bir devir ... 
- tdealiniz nedir? 
- Her halde zenginlik degil... 

Benim i~in en rahat, en asude, en 
sakin hayat ()rta, mutavass1t bir 
ya,.ayt~hr. «Ideal» deyince insa
mn aklma ihtiyarhktaki ideal ge· 
liyor. Benim gen~ligimde yerine 
gelmemit o kadar ~ok idealim var 
ki ihtiyarhktaki ideallerimi dii~ii
nemiyorum bile. 

Fakat 'iiphe yoktur ki ihtiyar
laymca en biiyiik emelim toyle gu· 
zel bir sayfiyede kii~uci.ik bir evim 
olsun. Kalabahkla, giiriiltu ile ala· 
kast olmasm. Mutavassat bir ha· 
yat siirebileyim. Burada piyesler 
yazay1m. 

- En sevindiginiz giinii habr· 
hyor mutunuz? 

- En sevincrli giini.im sahneye 
ilk ~1khgam giindur. Hayahmda 
bu kadar sevindigim giin pek na
<!irdir. Du,iiniin arzusuna sevgili
sine kavu,an bir adamm sevinci .• 

- En iiziildiiguniiz, en telath 
gi.iniinuz .. 

- Ankarada get;;ti.. . Oymyaca
gamaz piyese yartm saat kalmtf.h. 
Yaram saat sonra perdeyi a~aca· 

gtz .. bir de bakhk arkadaflartmt· 
zm ~ogu bayan Halide ile beraber 

lstanbula gitmi,Ier .. Piyesi ilan et· 
mifiZ.. aramtzda erkek namma 

benle Ra,id R1za, bayan namma 
da kanm ~aziye kalm1, ... 

Bundan ~ok iiziildugiim, bundan 
~ok tela~a dii,tiigiim ba~.ka bir gii
nii hahrlamtyorum. 0 gunii ~~k

tak, oynadtk amma, ne c;ektigimizi 
biz biliriz. 

- Hayatta en sevdiginiz arka
<ia~tmz? 

- Kanm ve pipom .. . Bunlardan 
daha vefahsma gormedim . . . Bu
nun i<;in pipomu hi~ elimden <lii
~iirmem. Senelerden beri bun
dan daha sessiz, bundan <!aha ve
fah, bundan daha sadtk <lost can 
sagltj1 •• 

Sanatkar bay Hiis-:yin Kemal 
-En biiyiik zevk;niz? .. 
- En biiyiik zevlcim yeni bir 

eser i~in d.idinircesine ~ah,mak, 
durup <linlenmeden miitemadiyen 
prova yapmak... Bunun insana 
verdigi tath bir yorgunluk vardu. 
Evet tath bir yorgunluk ... <;unkii 
insan faydah, zevkli bir it i~in 
yoruh.irsa bu yorgunluk tathd1r. 

l,te bu tath yorgunlugu gider
mek, bir ka~ arkada._la beraber 
bir masa bafma oturup iki dublc 
bira, yahud bir kadeh rak1 i~erek 
dinlenmek. Candan bir <{Oh» di
yerek yorgunluk almak . .. Dunya
da en biiyuk zevkim budur .. 

- Ba,ka eglenceleriniz? Zevk· 
leriniz? 

Kalabahktan hi~ ho~lan· 

mam ... Daima tenha, sessiz yer· 
lerde dola~masmt, ya~amasam se
venm. 

Tiyatroya aid eserler ()kumasma 
bayahram. 

- Suallerimi kan,hrayorum .. 
fakat kusura bakmazsmtz samran1. 
Medeniyet insanlara gittik~e ku
~ultuyor, gelecek nesillerin insan
larmm nastl olacaklarma tahmin 
ediyorsunuz?. 

- Bu hususta belki iki tahmin 
tarzt yuriitiilebilir. Biri insanlar 
daha kii~iikle~ecek, daha miny()n· 
la,acak -daha miniminile~ecek. 

Ben oteki tahmini daha kuvvetli 
buluyorum. lnsanlar gittik~e spora 
biiyuk bir yer veriyorlar. Spora 
crok ~ah~Iyorlar. Belki bir gun ge
lecek ki sporla herkes daha ziya· 
de tabiate donecek. insanlar da· 
ha iri, daha kuvvetli, daha sport· 
men olacaklar. 

- En ~ok nefret ettiginiz tey •• 
- Riyakarhk, fenahk .. kin tut-

mam. Fakat bende nefret hassas1 
<rok kuvvetlidir. 

- Tiyatro hayahndan • bugun-
ku - memnun musunuz? .. 

- Gen~likteki en biiyiik ideal
lerimden biri de i~.te budur .. iste· 
rim ki lstanbulun iki, hatta ij~ dort 
mukemmel tiyatrosu olsun, isle
rim ki Ankar~, lzmir gibi memle
ketin biiyiik "ehirlerinde hirer ti
yatro ya,ayabilsin .. 

Birer degil, hatta iki,er .. 

Bu pek ala da kabildir ... Bak•· 
mz matbuat tiyatroya nazaran <rO"' 
daha kuvvetlidir. Her \lehirde ga, 
zetc var, lstanbulda, lzmirde bir 

~ok gazeteler birden ya~ayabili. 

yor. lsterim ki hi~ degilse tiyatro 
da matbuat kadar kuvvetli olsun •• 

H. F. 



Sahife 6 AK~AM 

emleket haberleri 
Tiirkiyenin Nisi: Alanya 

Alanyan1n saatlerce siiren bir plcijt, 
nefis portakal, muz bah~eleri var 

Alanya (Alqa!ll) - Kimi Ak
denizin incisi kimi Tiirkiyenin Ni
ai diye dillerde, gazetelerde med
hedilen bu kasabay1 gormel_c arzu
sunu her zaman duyard1m. Saytn 

saylav ve muharrir bay Falih Rtf
kmm Bizim Akdeniz isimli kitabm-. 
da mevcud olan «gormeden olme
meli» soziinii belki biraz miibala
gah bulanlar vard1r. Fakat oyle 
za.nnediimecin. 

Altrnda mrdrr iistii.nde midir cen
neti alii 

Y arap bu ne hal at bu ne abu ha
vadrr 

di:;en ~air bugiin burasm1 gorse 

Samsun belediyesi 
Elektrik sosyetesine 

75000 lira odedi 
Samsun (Ak~am) - Samsun 

belediyesinin7 elektrik in~aatmdan 
dolay17 Berkman elektrik sosyete
sine olan 260,000 lirahk borcunu, 
sosyete miimessillerile yap1lan an
la~malar neticesinde 15000 lira
raya indirdigini bildirmi;tim. Bu 
anla~malarm mukarreratmdan o
larak, belediyemiz7 sosyete hesa· 
bm3 diin bankaya 75.000 lira yatu
mt~tlr. Kalan 84,376 liramn 9376 
lirast adi faiz ~olarak hesap edil
mi~t:r. Her y1l 21094 lira verilmek 
suretile, bakiye bor~ 4 senede ta
mamen odenecektir. 

Belediyemizin muvaffaktyetleri 
arasmda7 bu sene muntazam bir 
5Urette miihim miktarda bort; ode
mesi de yer tutmaktadtr. Y enile
nen belediye se~iminde i~ ba~ma 

getirilen ~eh.ir meclisi 7 agustosta 
toplanarak yeni ba~kan ve daimi 
enciimen iiyelerini se~ecektir. 

fncir kurdu mUcadelesi 
Izmir 11 (Ak~am) - Odemi~, 

Tire ve Ku~adast il~elerindeki 
incirlilderde incir kurdu savatma 
ba~lanmtfhr. Sava~la ziraat me
murlarile mi.icadele a~m tayin 
edilen mernurlar ~ah~makta ve 
incir bah~elerini gezerek mUstah
sillerle gori.i~rnekte, onlara muca
dele §eklioi anlatma.ktad1rlar. Ay
rJca incir kurdu mi1cadelesi hak
lunda ha·urlanmt~ ve basbralmt~ 
clan talimatoameden her miistah
sile .hirer tane dag1hlmak iizeredir. 

~e,me piAjmda bir ~ocuk boyuldu 
<;e~me 13 (Ak~am) - <;e§me 

plajlarmda berberlik yapan bay 
Ahmedin yedi ya~mdaki oglu de
nizde l:ogulmu~tur. l§in garibi, 
balk evvela ~ocugun yiizdiigtinii 
eanmt~7 boguldugu neden sonra 
anla~alma§tJr. 

Alanyamn genel goriimi$ri 
ayni heyecam duyacag1 muhak
kakbr. 

Bu giizel kasabanm crok biiyiik 
bir noksam var. 0 da elektriktir. 

Hangi tarafmdan baksamz crok 
giizd olan bu kasabamn saatler
ce siiren uzun bir plajt var ki, iki 
yiiz metre -ac;1isamz su boyunuza 
bile c;tkmtyor. Sabahm alttsmdan 
gecenin onbirine kadar herkes de
nize giriyor. Bilhassa aktamdan 

sonra girmegi adet edinen bayan
larm denizin f1stlttlan arasma ka
rt,arak gelen sesleri buranm gece 
alemlerine bamba~ka bir renk ve
riyor. Her giizelligi lstanbulda ara
yan arkada~lartm burasm1 Eren-

lzmirin su· 
derdi 

Halkap1nar suyunun 
(icreti indirilecek 

izmir (Alqam} - izmirde Hal
kapmar suyu iicretleri ~ok yiik-

sektir. Bir metre mikab1 su 16 ku
ru~tur. Pck ~ok tesisat masrafi ya
ptlmt~ clmasma ragmen Kar~l

yakaya getirilen ve i~meye daha 

muvaftk olan Y amanlar suyu bile 
15 kuru~tur. Aboneman saytst 

700 ii bulunca Y amanlar suyunun 

metre mikabt 10 kuru~a indirile
cektir. 

lzmir halkmm su ihtiyacm1 ~ok 
ucuza temin etmesi laztm gelirken 

metre mikabm1 bu kadar yiiksek 

bi!" fiatle kullanabilmesi bir~ak 

~ikayetlere sebeb olmaktadtr. 

Halka Pmar suyunda kirec ve 
emlahm nisbeti ~ok yiiksektir. 

Yiizde 23 nisbetinde yalmz kirec 

bulundugu soyleniyor. Halbuki 

yuzde 7 nisbetinde kirec bulunan 
ve lzmirin crok eski ve me~hur bir 

i~me tuyu olan Vezir ve Osman
aga sulan bile pek ucuzdur, met
re mikabt 8 kuru' bile tutmamak
tadir. Halkm bir k1sm1 ucuz su 

bulurken Halka Pmar suyu kul
lananlarm fazla fiatten fikayet 

etmekte yerden goge kadar hak
lan vardtr. 

Tarife komi.syonu su iicretini 
hicr olmazsa 14 kuru~a indirmek 

niyetindedir. Onun i~in tetkikata 

bu yoldan devam edilmektedir. 

Bu hafta icrinde tarife komisyonu 

onumiiz.dcki alb ayhk devre icrin 

yem su ta.rifesini tesbit edecek· 
tir. 

koyiine benzetmek istediler. Fakat 
burada!ti kotklerin serpilitini ba~
kalatbran ve Erenkoyiine iistiin 
tutan portakal, limon, muz ve man
dalin bahc;eleri var. 

Bilhassa cric;eklendikleri zaman 
e!dt orijinal bir koku '-aplar. Bu
rada her mevsimin meyvasm1 bu
labilirsiniz. Hayat c;ok ucuz7 keres
teciligin durmas1 buhran nedir bil
meyen bu memleketi haylice sars
m1;. tktJSadi sahada canla ba;la 
crah~an Alanyahlar maarif sahasm
da da c;ok ilerlemi,lerdir. ~imdiki 
halde memleket dt~mda ktrk iit; 
talebe okutuluyor. Bu yekiin her 
sene artmaktadtr. 

58 bin lira 
Samsunda hava kurun1una 
vardtm bu mikdart buldu 
"' 

Samnun (Ak~am) - Burada 
hava tehlikesini kar~1lamak i~in, 

yap1lan yardtmlar giin ge~tikcre 

artmaktad1r. Bugiine kadar yapi· 
Ian teahhiid ve yardtmlar 58000 
lirayt gecrmi~tir. Hararetle crah~an 
komisyonlarm, bu miktarm bir iki 
mislini elde edecekleri umulmak
tadtr. lnhisarlar fabrikalarile, A
mer~kahlarm tiitiin sosyetelerinde 
crahtan tiitiin ameleleri7 100 ku
rufa kadar olan yevmiyelerinden 
haftada 5 kurut, daha fazla yev
miye alanlar da, yevmiyelerinin 
yiizde 2 sini hava tehlikesi icrin 
vermegi, severek teahhiid etmi~
lerdir. Tiitiin i~crilerinin bu yar
dtmlan 3000 lirayt bulacakbr. 

Tiitiin ziirranm da7 yapacag1 
yard1mlarm 36000 liray1 bulacagt
m bildirmi~tim. Faaliyet ayni ha
raretle devam etmektedir. ilimi
zin tiiccarlarmdan: Aldtkacrh Mus
tafa, ~ehreli Ali Riza ogullart, A
rapzade Rii~tii (500)er lira, Nu
ri ~ahin, Katalanlar, T enekeci o
gullan keresteci F aztl, Cerit og
lu7 demirci Baki (300) er lira7 De
likaralar, ~ehreli Mahmud Tursun 
E~ref sosyetesi de (200) er lira 
yardtmda bulunarak aynca sene
lik teahhiidde hulundular. 50-100 
lira verenler de miihim bir yekun 
tutmaktadtr. 

Babas1 vermeylnce krzr tildOrmO§ 
Karaburun 11 (Ak~am) - Ka

raburun il~esinio Saip koyiinde 
bir vaka olmu~tur. Hasan oglu 
Salih; ayni koyden Yusuf oglu 
Alinin kaza 15 ya~mda Rcfiyeyi 
evleomek i~in babasmdan istemi~ 
ve babasa vermemiljtir. Bunun 
iizerine Salih; av tiifegi ile k1Z1 
oldUrmii§tiir. Katil tutulmu§tur. 
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Manast1rda patl1yan 
1 tabanca L Yazan' Mustafa Ra;ph iiiiiiiii.._ _ _.. ........ .-- Szra No. 771 

Gencr fedai7 bu evde stgmmak
la, ~imdilik oliim tehlikesinden 

kurtulmu~tu.. F akat bir muddet 
sonra nc olacag1 belli degildi .. Bel
ki izini ke~federler, evi basarlar 
ve kendisini ele gecririrlerdi. Bii
tiin bunlar, ihtimal dahilinde idi. 

Fakat Atrf bey, bunlan uzun 
uzadtya du~iinmegi liizumsuz gor
dii: Arhk ne olacaksa, olacaktt .. 
Eger kendisine biitiin bu gayretle
rine ragmen oliim mukadders~. 

kadere karfl ne yapabilirdi?. 
Cebindeki kur~unlan ahdesha

neye atan Ahf bey, sokak iistiin
deki odaya girdi7 burada da kim
se yoktu.. Pencerelerin oniinde 
boydan boya bir minder duruyor
du. Minderin iistiine temiz ve be
yaz patiska ortiiler serilmi~ti. Attf 
bey, ayagmdaki c;izmeleri c;tkar
madan bu orti.ilerle kastgl iistiin
de yarah bacagm1 stkh. Bu suret
le kan akmasmtn oniine gecrecek, 
kuvvetten7 mecalden dii~mesine 

imkan bual:mtyacakh. 
Abf bey7 bacagmdaki kanm st

zmhsmt bu suretle durdurduktan 
sonra minderin iizerine uzandt .. 
~imdi burada dinlenecek7 vaziye
tin alacag1 'ekli bekliyecekti. 

Gene; miilazim pencerenin oniin
deki kafeslerden sokakta olup bi
tenleri tamamile seyredebilecekti. 

Aflf be, yapayalmz kalmt§ll .• 
Attf bey, minderin iizerine uzan

dtktan sonra, yathgi yerde yarah 
bacagmt oynatmak istedi. F akat 
art1k bacag1 zindeligini kay
betmi~, ag1r bir ki.il~e gibi uyu~
mu,tu .. Ktmtldamiyacuk halde idi. 
Anlaphyordu ki7 · Ahf bey, hiraz 
daha yolda kalmt~ olsaydt, 1m ya
rah bacag1 i~e yaramtyacak7 onu 
yiiri.itemiyecekti .. Bununla beraber7 
bacagmt patiska orti.ilrrle kasigt
na dogru s1karak kamn cevelan 
etmesine mani olmasJ da bu uyu
~ukluga sebep olmuflU. 

Ahf bey bacagmm bu uyu,uk 
vaziyetine ve evde bier kimsenin 
hulunmamasma ragmen, ~imdi tel
grafhane kap1smdan itibaren ge
~irdigi heyecanh ~afhayt gozii o- l 
niinden ge~iriyor, arkasmdan miit
hi, bir oliim sagnagl yagdtgl hal
de, nisbeten, hafif bir yara almak
la i'i bu ~eklide atlathgma mem
nun oluyordu. 

Bundan ba~ha, i&tikbal ne ~ek
le girene girsin, athg1 ltur~unun 
hedefine ula,hgml gordiigii icrin 
o, kendi hesabma dii,en vazifeyi 
yapmakla &evincr duyuyordu .. 

Aradan bir dakika gecrmeden, 
sokakta hazt ayak sesleri duydu, 
merak ederek ha,mi kaldtrdi ve 
kafesin arkasmdan sokagt seyret
mege ba~ladt. Kendisi eve girdi
gi z"aman derin bir sessizlik ve Is· 
stzhk i~inde bulunan sokakta ~im
di asabi, tela~h bir faaliyet goze 
~arptyordu.. Polis, jandarma, si.i
vari devriyelerinin dola!ftiklarmr, 
kote batlanm tuttuklarm1 goriiyor· 
du. Her halde bu kuvvetler7 ken
disini artyorlar, ele gec;irmek isti
yorlardJ. 

Acaba ~emsi pa!fa vurulduktan 
sonra fehirde vaziyet nasrld1?. So
kakta dola~an bu inzibat kuvvet
lerine bakthr.sa hiikiimetin, AbdUl
hamid idaresinin hala biitun nii
fuz ve hakimiyetile idareyi elin
de tuttugunu gosteriyordu. Demek 
ki7 hiikiimet ~emsi pa~ayt oldiire
ni, yani kcndisini ele gecrirmek i~in 
her ~areye ha! vuracak, ~iiphelen-

digi her yeri anyacak, onune ' 
len evi basacakh. 

l'ehlike henUz kalkmam1,u. 
h sit . Ahf hey, burada yarah7 a d 

yerinden ktmtldamtyacak hal 
yalmz btraktlmttti! Acaba ce~ 

l 
,,~ 

yete mensup yakm arkada~ 8 

kendisinin ne halde bulundugll~ 
dan, buraya Gtgmdtgmdan habt' 

leri var m1 idi?. Bu cihet, Attf b! 
icrin belli degildi.. Kendisinill b~ 
rada tek ba~ma btrakilnias•lla 
yardtm edecek hie; kimsenin ~~~ 
mad1gma gore arkada~lanntll b 

tarafa savu~tuklanm, ~iipheyi ~ 
vet etmcmek i'rin Mahmud ber 

· l d.kl · · h · elf evme ge me 1 enm ta mtn 

~u halde gene; fedai7 Abdiilb' 
mid hiikiimetinin her an araY"~ • ...,r 
intikam almak ic;in af ve miisll .... 

ha etmez bir 1srarla her daki~ 
kendisini yakalalnaga ~ah~all ~ 
vetlerile kar'1 kar~tya kalnll~tl· 
~u takdirde belki hemen ti)t' 

di, belki de bir miiddet sonra ~1 

pmm iistiindeki ipi ~ekecekler. ~ 
kanya crtktp kendisini kolaycll e 
ge~ireceklerd i .. 

Boyle bir vaziyet kar~tsmd3d~ 
.. I 

yapabilirdi? Elinde bier bir IJll.l ~ 
faa vasJtast, cam teninde ikell A 

d~r 
diilhamid hi.ikiimetinin eline ~· 

memek i~in kendi hayatma nib~ 
yet verecek hie; bir silah1 yok:~ 
0, arhk hi~ bir mukavemet go. 
termeden hu z.alim lmvvetl~r 
penr;esine dii~ecekti .• 

Sokaktan bir tabut ge~iruifer' 
Ahf bey, bu -:;uretle yap& J~ 

mz7 sessiz7 scdas1z yatttk:;a d~ 
kalar gegiyor, ak{amm yaklsttl 
goriiliiyordu.. Bir arahk, sokak; 
ki ayak sederi ~og-aldt, so};~g 
ic;inde dola~an inzibat kuvvetl: 
rinden gayri ba~ka hir kalaba1;

1 
gosteren bir hareket oldugu atl 

~thyordu. 

~-y arab zabit, tekrar ba,Inl ( 
d1rd1. Sokaga bakh7 polis ve i~. 
darmalarla bir miifreze ask·eJ 
ve bir ka~ sivilin etrafm1 ~e"1! 

11 
gi· omuz i.istiinde giden bir tab11 

j' ( 

Drahor boyundan dogru ken°1,~ 
ni.inden yukanya dogru ge~tig' 
gordii. Bu tabutla ~emsi pat~11 

cenazesinin ta~mdtgmt anladl· 
butun arlca::mdan gidenler 

da pa,anm damad1 jandarme. 
bur kumandam Rifat beyin de 
lunduguna gore cenazenin ~ 
pa~aya aid oldugunda siiphesi 

• 11' 
mamt,b. Ahf bey, ~emsi pa,a -~ 
bu aktbetini de gczlerile gordi) 

. d" . _,tlt1' ten so~ra :;tm 1 gayesme ta••· ~~ 

le eri~tigini anlamt~b. Demelc f 
padifahm hiirriyet isyamnJ . ~~C' 
mak icrin gi.ivendigi en kuvved1 

ra vas1tas1 arbk ya~amtyordll• f 
Bununla beraber Ahf bey, r 

niin bu get; saatinde cenazenirJ Jl r 
tflh 

reye gotiiriildiigiinii anhyame. JC' 

h. Her halde hu, cenaze ala~~ d~ 
gildi. Halbu~i ~emsi pa~a ol ~ 
riildiikten ve Drahor boyuP0~,. 
kargayahkla Arnavud ::ilahf0;~~ 
rm Ahf beyi kovalamalarJll 

11
, 

sonra bir kacr dakika tek baf' .. 
• ~p 

kalan ~emsi patanm cenazesJ b~~' 
~ma gelmi,Ier, cenazeyi bir t~ ~· 
t k t • .. .. •'A'! 1 a oyup, er esa gunu meras w bt' 
ptlmak iizere, damada Rifat 
yin e~ine gotiirJ!lek i~in ~imdi 
beyin saklandtgt evin sokai 
gecririyorlardt. rl 

•' (Devar111 
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lngiliz pl3jlartna hiicum var 

laaiJterede tiddetli · aacaklar ylhbden halk plljlara kotmaktachr. Yukardakt reaim plljlardaa birinde 
•alabahjl gosteriyor. 

Doktorlugun ilerlemesi 

Amerika hastanelerinde 
biiyiik ameliyatlar. 

Bir adam1n beyninden iki par~a ~JkarJidJ 
ve adam1n tabiat1 birdenbire degi~ti 

Amerika laastanelerinde 
L. ~erikada cidden mucize ka

illllden addedilen bir am.eliyat 
)&pdn: f, bir adamm beyninden 

~Jik bir par~a ~akaraldaia halde 
eacliai olmemit ve hili J&f&• 
~ta bulunmuttur. Hadiaeyi an

'-l~~~a: 

~. Ney York zeqinlerinclen kark 
lr Jatlannda bir adamm beynin-

tle clunaur peyda olmuf, kendisini 
~'-Jene Ye tedavi eden dokt.,r-
! &aaeliyat yapdmaaana liizum 

toatei'Jilitlerdir. 

.. Bunuq iizerine basta zengin 

~··:-.. ~~.&&~~Ore tehrlnde Joh11 Hopkins 
.ll••t.n . I . eaane yatlra mat ve beyninde 
••Jet nazik bir ameliyat yapal
~tnl Bu ameliyat neticesinde 

•tanan beyninden alnma iaabet 

eclea dumurlu iki pa~, yani bU. 

miihim hi~ ameligat 
tUn beynin yedide biri ~akardmat 
ve basta olmemittir. Bu ameliyat 
bundan tam dort yal evvel yapal
matbr. 

Beyninden bu dumurlu par~a· 
lar ~akarahnca baatanan halve tav
randa bir deiitiklik olmut, kibar
liii elden gitmit, buna mukabil ne 
diitiindiijiinii a~aktan a~aia aoy· 
leyen ~ok doiru aozlii bir adam 
olmuttur. 

$ayed, kendiaile konutan bir 
adamdan hotlanaraa, bu diitiince-
aini ·~·ktan ·~·i• soyler, konut
tuiu adam hotuna gitmezae bu 
duyguaunu meydana vurmaklan 
hi~ ~ekinmez. 

Bundan batka, dikkatini bir nok
taya toplamaz, kederlenmez, ye
se kapdmaz, hatti aca, a.zbr&p ,_. 

dir bilmez. Buna mukabil ~ok cii· 
riiltiicii ve kendiaini ~ok metheden 
bir adam olmutlur. 

Doktorlaran tetkikatana 1ore, 
beyninden biiyiik bir par~ ~aka
ralan bu zen1in Amerikah, diier 
insanlardan daba fazla yaf&yacak· 
tar. 

eorOk difl&ri QlkiRCI •• 
Tap ileminde biiyiik bir alaka 

uyandaran dijer bir hadiae de A
merikada olmuttur. Teksas eya· 
letinde, Bor1er tehrinde oturan 
Joe Koval yetmit yaf.ID& vardaia 
1aman, tamamile kor olmuttur. 
lbtiyar, bir ~ok goz doktorlarana 
bat vurmuf, fakat derdine ~are 
bulamamat artak etrafmdakileri 
gorebilecejinden tamamile iimi· 
dini keaerek kalbi yeisle dolu o~ 
dugu balde evinde yatamaga bat· 
lamat-br. 

Bir giin ibtiyaran ditleri de airi
m•t ve bir di~iye gitmttr. Dit~i 
uzun bir muayeneden aonra lama
mile ~iiriimiit olan ditleri ~akar
maia ve yerlerine takma dit koy
maga karar vermittir. Dit~i, ibti
yaran ~iiriik ditlerini ~akaranca, 
hi~ beklenmeclik bir mucize olmuf, 
ihtiyarm kor gozleri gormeie bat
lamatbr. 

Bugiin ibtiyar Joe Kovat seksen 
bet yaf.Inda olduiu halde, gazele
sini miikemmelen okumakta ve 
mubaberesini yapmaktad~r. 

84 neD defa kan verme •• 
Buna benzer bir vaka daba an

lalahm: 
Diinyanan en biiyiik gemisi olan 

Fransaz Normandi vapuru, yiiz bin
lerce balkan alkttlara ve tezahu
rata araamda, Nevyork liDJanana 
girdiii zaman Nevyork haatane
lerinden birinde, on dort Y•t•nda 
Harry Pfele1er namanda bir ~ocuk 
can ~ekitiyordu. Cocuiun itaiz bir 
viyolenaeUat olan babaa1 Gustav 

Pfeleger, evlidanan yalaia batanda, 
can ~ekittigini 1orerek aesiz aesaiz 

aihyordu. Cocuk, kan zehirlen
meai ve Osteomyelite gibi, yaka
lananlara aai btrakmaz iki miit
~if. hastahjan pen~eainde ktvrana
yordu. 

Biitiin iimitler keailmitti. 
Doktorlar bir ka~ pn evvel ~ocu
jwa aai bacaiiDI kealuie mecbur 

DltNY A EKONOMISI 

Amerikada pamuk bollugu piyasay1 
dii~iirdii- Bugday ve kalay 

fiatleri de indi 
Amerika ziraat nezareti 1935 

aeneainin pamuk ekimine aid ikinci 
raporu netretti. Bu rapora gore 
yeni mahsuliin 11,798,000 balya 
olacai• tahmin edilmittir. (Bir 
balya 500 libredir.) ge~en seneki 
raporda mahsul 9,195,000 balya 
1oaterilmitti. Gelecek rapor eylii
liin dokuzunda nevedilecektir. 0~ 
hiikiimet hari~ olarak diier Ame
rikan hiikiimetlerinin ciimlesinde 
mabauliin verimi vaaati mikdara 
fevkinde 1oriilmektedir. 

Hava ~ok miisaid olduiu gibi 
bunun devam edeceji de tahmin 
olunuyor. Amerika hiikiimeti pa
muk yetittiren ~if~ilere mahsiil
lerini kolayca piyasaya aiirmele
rini temin i~in kafi derecede kredi 
kolaybklan 1iatcrecektir. Ameri· 
kan hiikUmetille fOre bu,iakii i ... 
tihlik aeYiyesi devam ettiii tak. 
dirde on bir milyon balyahk mali
sui tamamile aarf olunabilecektir. 
Eaki mahauliin stoklara ise yeni 
mahsul ile rekabet etmtplesi i~in 
libresi 13 ~enti bulmadak~a Ame
rika hiikiimeti taraf1ndan piyasaya 
~akardmayacaktar. 

Ge~en sene pamuk mahsul ve
rimi lngiliz doniimii batana 170,9 
balya idi. Bu seneki iae doniim 
batana 198,30 balya tahmin olu
nuyor. 

Amerikadaki yeni pamuk mah· 
auliiniin bereketli olacaj1 reamen 
ilin edilmeai piyasaya fena tesir 
etmittir. Maabaza pamuk fiati 
feliket aayalacak tekilde diitme
mittir. Liverpulda 11 puvan dii'-· 
miittiir. Bu fiat tetrinievvel vadeli 
pamuklara aittir. Bunun libresi 
timdi 6,04 pens bulunuyor. 

• 
Miihim etyadan fiali diiten yal

naz pamuk deiildir. Buiday da 
birdenbire diitmiittiir. Sebebi Ar· 
jantinde bereketli yaimurlaran 
yajdajana dair 1elen haberlerdir. 
Buiday 100 libre batana 1 5/8 pens 
diitmiittiir. Kalay fiati dahi ton 
batma 10 tilin diitmiitliir. latihsal 
mikdaranm yiizde on artbralacai• 
f&Yi olmaaa bu aukula aebep ol· 
muttur. 

ltalyada bu aeneki buiday mah· 
a11liiniin 67,000,000 kental (yani 
260 milyon bu,el) olacag1 resmen 
ilin edildi. Bu hesaba .,Ore yeni 
mahsul ge~en senekine nazaran 
yiizde 20 fazla bulunuyor. Hektar 

olmutlarda, feci ikabet yaklatt
yordu. Cocuia timdiye kadar 89 
defa ameliyat yapalmat, 83 defa 
da kan verilmitli. 

Zavalla baba, elleri titriyerek 
, ••• , yavat olmekte bulunan ~o
cujuna bakarken, haatane doktor
larmdan biri yaklatarak yiiziincii 
defa olarak ~ocuiu muayene et· 
mi'ftir. Doktor bir arahk tereddiid 
eder gibi IOriinmiittiir. Sonra ya· 
nanda duran basta bakacaya done
rek: 

- Bir defa daha deneyelim. 
Vakaa binde bir timid var. F'akat 
bunu da denemek lizam demittir. 
Bir ka~ dakika sonra biitiin Ame
rika radyolara, can ~ekiten bir ha• 
taya bedava kan verec:ek olan bir 
hayar aeverin aran.chiana ilin edi
yordu. 

Radyolar, her on dakikada bir 
ten emisyonlaran1 keserek bu bi
taba tekrarbyorlard1. 

Amerika radyolara, kaa verecek 
adama ararlarkea Normaocli va-

batma 15,2 kental mahsul ahna· 
caktar. ltalyada bujdaym bu ka
dar bereketli oldugu ancak bir 
defa o da 1933 seneainde goriil
miit-tii. 

ltalyanan bavayici zaruriyeden 
olan e,yayt clahilde yetittirmesi 
i~in Mosoliain a~bga savatm bui
day itinde r· ·--ffak olduiu an .. 
latabyor. 

"'"'"' 
Franaaz kahineainin, memleke-

tin mali ve atiaadi vaziyetini dii
zeltmek iizere aldaga fevkalide 
tedbirler teairini gosterdiiinden 
Franaa ballkU. iakontoaunu yiizde 
ii~ bu~uktan y.iizde ii~e ve altan 

uzerin& &V&DII 'J(izde yediden ~ 
alta:r• ye eeht ma kal'fl a van sa yiiz
de betten yiltlllle cliirde ve k1aa va
deli avanaa 7iizde ii~ b~uktan 

yiizde ii~e Hutirmi,.tir. 

••• 
Bu aen .. in ilk alta ayanda Ma

aaran dtt ticami 1e~en aeneye na
zaran hayti atmatbr. G~en aene
nin alta &)'llltla ithalib 13,500,000 
Masar lirall ilren bu aene 13 milyon 
975,000 MtaD" liraaana ve ihracat 
15,939,000 U.ar liraaa iken bu se
ne 17,548;800 Maaar lirl!s•na balii 
olmuttur. MISII'III tiitiin ithali 311 
bin Maaar lirasmdan 354,000 lirayn 
ve aigara ihraca dahi 104,000 lira
dan 119,000 liraya ~akmatbr. Pa
muk ihracata· 12,447,000 liradan 
13,000,000 liraya ~akmattar. 

Masaran sogan ihracata iki mil
yon ~uvaldan iki milyon dort yiiz 
bin ~uvala !r•kma~tar. Bunlaran 
~oiu Londraya ve Hamburga go~:• 
derilmittir. .,.. 

Amerikanan reami har~ci ticaret 
bankasa ltalyanan Amerikadan 
alacaga her tiirlii et.Y• iizerine hi~ 
bir auretle kredi vermemeii karal"t 
latbrmattar. Amerikadan pamuk 
ve saire almak istiyen ltalyan fir
malar• iptida bir senelik kredi is· 
temitlerdi. Bunun reddedilmeai 
iizerine altl ayhk krediye raz1 ola
caklarana bildirmitlerdi. Ne dev
let bankaaa, ne de huauai 
bankalar boyle bir krediye raza 
olmanutlardar. 

Amerikan mali miieaaeaeleri 
ltalyanan barbe girmesi ihtimali 

iizerine vaziyetini kar•t•k gordiik· 
lerinden krediye yan~JDamakta
darlar. 

purile Nevyorka gelmif. olan Fran
liZ cumburluk batkanarun zevceai 

madam Lebrunun terefine W al
c:lorf Astoriada miikellef bir ziya
fet veriyordu. lki Amerika polis • 

bafiyeai, Amerika toprajana ayak 
baatti• dakikedan itibaren ona 

muhtemel bir tecaviize kart• koru• 
mak i~in arkaaanda duruyorlardL 

Bu iki polis bafiyesinden biri, 
radyolaran lritabana ititince, arka· 
dq1na donerek kulajana bir teJ• 
ler fasald~ aonra telefon batana 

kotarak imirile bir miiddet IOriit
miittiir. 

lki ii~ dakika 1e~mitti ki, yerine 
batka bir polis hafiyeai 1elmittit, 

Polis bafiyeai nobet deiittirir de. 
iittirmez, demal haataneye kot
mut, haata ~uia kan vermit
tir. Bu fedakirbk bota gitmemit
tir. Zira bu 84 iincii defa kan ver; 
me sayeainde ~ocuk oliimden ku~ 
tanlmattar. Bugiin nekahat devret 
.aiadedir. 
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Balkan giire~ ~ampiyonast 
1 Eyliilde §ehrimizde yaptliyor. Bu hafta Dinarii, Miilayim 
ile; haftaya da Tiirkiye-Viyana giire§ takimlari kar§Ila,Iyor 

Dinar/, Melzmed 
tlniimuzdeki haftalar i~inde 

tehrimizde, c;ok miihim giire' mii
sabakalan yap1lacakhr. Dinarh 
Mehmed oniimiizdeki pazar giinii 
aglebi ihtimal T aksim stadyo
munda, Hava kurumu menfaatine 
Miilayim pehlivanla Amerikan 
usulii bir serbes giiret miisabakast 

yapacakhr. 
Dinarhnm Amerikada kazan

dJgt muvaffaktyetler ve kendisi
ne kar~1 koyacak olan Miilayimin 
mahareti goz oniinde tutulursa, 
bu kar;ula~.mamn ~ok heyecanh 

olacagma ~iiphe yoktur. 
Bu miihim Jcar,tlafmadan son

ra milli giire~ taktmlmtz, Balkan 
gi.ire' ~ampiyonasma bir hazuhk 

Tiirkiye birinciligi 
Yiizmc, futbol ve atletizm 

birincilikleri 

Tiiddye yiizme hirincilikleri 
bu hafta ~ehrimi:?:de yap1lacakhr. 
Muhtelif mmtakalarui yiiziiciileri 
tehrimize gelmi,Ierdir. 

Tiirkiye futboL hirincilikleri 
mac;larma 25 agustosta, Adana, 
Aydm, Trabzon, Bahkesir, EsJti
~ehir mmtakalannda ba~lanacak
hr. istanbul futbol 'amp1yonu, 
gurup birincilikleri ma~lanm Ba
hkesirde yapacakttr. Grup birin
cilikleri mac;lan 30 agustosa ka
dar bitirilecek domifinal ve fi
nal mac;larma da 6 eyliilde lstan
bulda ba,Ianarak 15 eyliilde biti
rilecektir. 

_ Tiirkiye atletizm birincilikleri 
ise 30 ve 31 agustosta lstanbulda 
yaptlacak bu musahakalara An
kara, Istanbul, lzmir, Bahkesir, 
IKonya ve Bursa atletleri i~tirak 
edeceklerdir. 

olmak ve son bir tecrubeden ge
~irilmek iizere 24 agustos pazar 
giini.inden itibaren Viyana muhte
lit giire~ taktmile iic; miisabaka 
yapacakttr. 

Viyana muhte]it giire~ taktmt, 
beynelmilel gure~ ·aleminde iin 
kazanmit ~ok kuvvetli giire~~iler
den miirekkeptir. Bir ay evvel 
Macar giire,c;ilerini S.l yenen gii· 
re~ takimimizm Viyanahlara kar
~~ alacagt neticeler Balkan giiret 
~ampiyonasma crtkaracagimtz eki
pin kuvvetli hakkmda bir olc;u 

teskil edecektir. . . 
Tiirkiye - Viyana giire~ miisa-

hakalarmdan bir hafta !iOnra ya
ni 1 eyliilde ~jehrimizde Balkan 
guref tampiyonast miisabakalan
na ha,lanacakbr. 

Bu y1l, Balkan giir·'tf fampiyo
nasma en kuvvetli rakibimiz olan 
Rumenler de istirak edeceklerdir. . 
Hemen hemen kuvvetli Macar gii-
re,!rilerinden miirekkeb olan Ru
men giire~ takamt, ihmal edilmi· 

yecek bir kuvvettir. Bunu goz 0-
niinde tutan giire' federasyonu, 
bu yii da Balkan giire, ,ampiyon· 
lugunu lcazanmamtzt saglamak 
i~in giire:tcrilerimizi stkt bir suret
te haztrlamaga batlamt.tlr. 

Hava kurumu menfaatine 
yaptlacak gUre1ler 

Hava kurumu menfaatine Di
narh Mehmedin, tanmmJ~ muh· 
lclif pehlivanlanmtzla yapacaga 
serbes giire~ miisabakalara hak-

Cessur Tiirk spor
cusuna aferin ! 

Ufak bir sandal ile Akde
nizi do1a~arak Fasa vard1 

Beyko:z kliibiinden Mustafa th
san admda bir tiirk gencinin 150 
kilo agtrhgmda Ankara adh ufak 
kay1gile Suriye, Filistin sahilleri
ni dola,aralc Pornile vard1gmt 
evvelce yazmifhk. 

Diin matbaam1za gelen ve lspan· 
yay a aid F asm T etuan 11ehrinde 
c;1kan La gazeta de Afrika gaze
tesinde okudugumuza gore Mus
tafa lhsan Atlas denizi ktyalann
da kain Rio Marten plajma var
mt~hr. 

Mustafa ihsan sandalile Nil 
nehrinden gec;erek Sudana var· 
d1kta ve timsahlara yem olmak 
tehlikesini csareti sayesinde at
lathktan sonra iakenderiyeye gel
mi' ve Trablusugarp, Tunus, Ce
zair ktytlanm takip ederek Fasa 

Miila_qim pelzlivan 

·-F.:"] 
. ":· •. :::] 

., 

kmda tafsilat vermi~tik. Hava ku
rumu merkezinden aldtgtmtz ma
Iumata gore, hu karttla~malarm 
programt kati olarak tesbit edil
mittir. 

18 agustosta, Dinarh Mehmedin 
Kara Ali ile istanbulda giiretmesi 

kararla,bnlmtll iken Kara Alinin 
ayagmm orta parmag1 ~atlak ol· 
dugu anlattldtgmdan Miilayim ile 
kar,tlatmasl kararlafbnlmtfhr. 

ikinci giiref 25 agustosta lzmir
de Dinarh ile Manisalt Rtfat ara
smda yapJiacakhr. 

8 eyliilde Dinarh Mehmed An
karada Kara Ali ile 15 eyliilde 
de istanbulda ~oban Mehmed ile 
kar~Jlafacaktlr. 

Bisiklet yar1~1 
lzmirde yap1lan mukave
n1et yan~tntn sonu~lart 
Bu haft a T orbah ile izmir ara· 

smda 54 kilometre iizerinden rom
taka bisiklet muka,·emet yan~t 

yaptlmlf, birinciligi izmirspordan 
Kaztm bir saat 55 dakikada ka
zanmi,hr. 

lkinciligi bir metre farkla yine 
lzmirspordan Siileyman, iic;iincii
liigii de Cevdet alm1~lardar. Yan. 
~a Altaydan 3, izmirspordan 4 
ki,i girmi~tir. Oniimiizdeki hafta 
bir mmtaka birincilik siirat mii
sabakasi yap1lacakhr. 

Burdurlu bisiklet~ilerinden be, 
ki,ilik bir kafile Afyon, Kiitahya, 
Eski,ehir, Bursa, Bahkesir, Ay
vahk ve Bergama, Menemen iize
rinden genif bir tur yaparak lz
mire gelmi,lerdir. Menemende 
Kubilay ambm ziyaret eden .bi
'5ikletc;iler amta ~elenk koyrnut" 
lard1r. 

varm•tttr. Berlin olimpiyadt 
Yuanan atletleri Macarlarfa Cessur sporcumuz, Cebeluttart- Almanya hiikumeti, gelecek 

kBr§lla§amlyacaklar ga ugradlktan sonra Portekiz, y1l Berlinde yaptlacak olimpiya~ 
Yunanhlarm atletlerini Balkan Fransa, Belc;ika, Hollanda, AI- da yahudi atletlerin i•tirakini ka-

9.limpiyadt ic;in istanbula gonder- manya ktytlartm dola~arak Elbe- bul etmemek niyetindedir. 

I 
ve Tuna nehirleri vasttasile Ka-ezden evvel Atinada Macar at- Amerika amator atletizm fede-
radenize inecek ve bu yoJdan is-

tleri ile kar~tla~hrmak istedik- rasyonu ba~kam Mahoney, AI~ 
tanbula donecelttir. 

erini yazm1~.ttk. manya yahudi atletler hakkmda-
Yabanct ulkelerde tiirk spor-

Fakat Macar atletleri 7 eylul- ki memnuniyeti geri almadtgt tak-
- culugunun ~eref ve cesaretini 

te istokholmda isve~ atletlerile dirde Amerika atletlerinin Ber~ 
tamtan bu cessur tUrk gencine bin· 

ir miisabaka yapacaklar1ndan lin olimpiyadma i~tirak etmiye-
~· - lerce aferin... kJ 
~Y~nanhlarm bu te~ebbiisii akim - - - ce erini soylemi~ ve ayni zaman-
lcalmishr. Buna muJcabil Viyana lzmir yUzrne §ampiyonu da heynelmilel olimpiyad komi~ 
~uht~lit atlet tak1m1 13 ve 14 ey- G e-;en hafta izmirde yap1lan tesinden olimpiyad miisabakas•-
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ALLAHA ISMARLADIKI 
Yazan: ESAD MAHMUD KARAKURD 

- Nas1l olur, ben ne vakit ko
nu~acagtm; bugiin son gi.indiir. 
Ancak iic;, dort saatlik bir zama
rum•z var... Bir daha babam gO
remem ... Saat on birde z1rhhlara 
binmif olacaklar ... 

- lzzet; btrak beni, onunla 
yalmz konu~ay1m ... 

- Ne demek? 
- Korkuyorum lzzet! ... lkiniz 

de o kadar magrur ve askersiniz 
ki!.. . Son dakikada bir mesele 
~tkarmamzdan c;ekiniyorum. Bi
risi babarn, obiirii kocam! . .. 

-Fakat Beti. 
- Babam1 ben iyi tanaram, onun 

aksi huylarmt sen bilmezsin .. . 
B1rak, yalmz ben gideyim ... 

Korkanm, sem htrpalar 
B~ti! ... 

- Baba sozii, hie; bir zaman 
insamn i~inde i~eyen bir yara 
degildir. Derinin iistiinde kalan 
ge~ici bir act gibidir. 9na da ta
hammiil edilir ... Sonra dii~jiin ki 
bazan bir damla goz ya~a bir or
dunu~ yapamadtgm1 yapar. Bil
hassa bu bir damla steak ya,, ihti
yar bir babanm hayatta yegane 
tesellil!! olarak kalan biricik ktzt
nm gozlerinde parlarsa!. .. Baba
mm beni ~ok sevdigini bilirim. 
Ne de olsa beni kumak istemiye
cektir. Boynumu biikiip biitiin ha
kikatleri ona anlatacagtm. <;ekti
gim tzhraplan, ~imdi duydugum 
saadetle kar~tla~.ttracagtm. Buak 
beni gideyim, neticeyi hemen ge
lip sana anlabrun, olmaz mt? .•. 

- Korkuyorum, Beti, korkuyo

rum!. .. Seni baban ~ok iizecek ... 
Biitiin hakikatleri soyliyecegim 
diyorsun. Bu takdirde dii~iinmi

yor musun ki, i~inde bulundugu· 
muz nazik vaziyet, onu birdenbire 
nastl ~a~trtacak!.. . Giinahtmtzm 
neticesi, gururlu bir babay1 delir
tecek kadar korkunlitur! .. . Olmaz 
Beti; babana hakikatleri sayler
kent seni miidafaa edecek bir er
kege ihtiyactn vardtr. Ben yamn
da bulunmahy•m .. . Biz iki asker, 
iki erkek biribirimizi daha iyi an
lar, derdlerimizi daha giizel de~e
rtz . .. 

- Hay1r izzet; bun a miisaade 
etmiyecegim . .. Ben babamm aya
gma af dilenmege <;Ikmiijt giinah
kar bir ktz gibi gitmiyorum. Onun 
beyaz sa~larla ortiilii temiz almm 
lekeleyen ben soysuz bir evlad va
ziyetinde degilim ben! ... 

Ktz birdenbire ayaga kalkt
yor ... Dik ve giir bir sesle diyor ki: 

- Benim ~imdiki halde biitiin 
giinahtm, ken·di mukadderaltmt, 
kendim tayin ederken ondan fikir 
almamt~ olmamdtr, hepsi bundan 
ibaret! ... Y oksa ben babamm kar
t•sma, nereden geldigi belli olma
yan bir serseriden kazamlm1~ ~o
cukla <;tkm1yorum .. . 

lc;inde diinyanm en asil ruhunu 
ta~lyan kahraman bir erkegi ken
dime e~ olarak sec;tigimi bildir
mege gidiyorum. Baham msana 
ve bana inamyorsa iftihar eder 
bununla! ... 

Ktz heyecan ve gururla ba~mt 

kald1nyor: 

- Ben ona i-\'tktmdan bahset
mege degilt kocamdan malumat 
vermege gidiyorum izzet! .. . . 

Bana; saadet, hayat sunan yiik-
sek ahnh kocamdan! . . . En kii~iik 

bir serzenitte bulunmaga bile hakkJ 

bu kadar tsrar ediyorsun! ... 
- T e~ekkiir ederim izzet! .. · 
- Seni nerede bekliyecegiro. 
- Burada, · 

- Burada m1? 
- Evet . .. i~erde telefon var .. • 

Babamla gorii~iir gorii~mez san• 
telefon eder neticeyi bildiririlll·• 
sonra bulu~uruz .. . 

- Peki. 
K1z heyecan ve sevin~ ic;inde 

yerinden fuhyor. Birdenbire ;r;a• 

bitin boynuna sar1larak; kii~iik, 
haf.art bir ~ocuk gibi onu, dudak· 
lartndan, yiiziinden, sac;larmdall 
opiiyor .. . 

- Haydi ~imdilik alll:lha ISmar• 
ladtk tzzet! . . . Beni telefon ba,tll' 
da beklet. .. 

- Ge:r kalma ... . 
- Hay1r haytr .. . 
- Daha vapura vakit var ... 

- Belki araba bulamam yurii· 
., 

rum .. . 
- Dur beraber iskeleye kadar 

geleyim ... 

- Olmaz, olmaz sen c;ocugull 
ba,mda bulun ... Dadtsmi yanJJl 
saat sonra uyand1r1rsm .. . Siit i~· 
me zamamdtr ... Amma dikkat et, 
iyi kaynatsm siitii! ... 

- Peki; 

- Sakm aglatmayan c;ocugu 
gelene kadar!.. . Altma degi~tirir· 

. . I 
SIDIZ •••• 

- Ne, altm1 mt degi~tirirsini:t· 
Kim, ben mi? . .. 

- Yok camm dadtsma soyle o 
yapar ... 

- Ha, peki, olur ... 

Ktz ayaklarmm ucuna basaral' 
karyolamn yamnn geliyor.. . Tit· 
reyen ellerile, karyolanm i~inde 
yatan, yavrusunun yiiziinii a~tyor .. 
ne giizel de uyuyor ~apkm!. .. Yu· 
muk gozlerini kapam1~, kii~iiciik 
dudaklanm biikmii' mt~.tl m1~1l 
uyuyor .. . Minicik ba~1 sapsan sa~· 
larile iistii tiiylenmi~ bir sogiid 
yaprag1 gibi, temiz, tertemiz! . . · 
Ktz, Allaha ibadet eden bir mi.i· 
min hiirmetile dizlerini biikmii~, 

ellerini baglamt~, hiiyiik bir fiitur 
i~inde timdi bu giizel eserini da· 

1 
kikalarca yerinden ktmddamadan 
seyrediyor, ediyor .. . Sonra yava~~a 
dudaklarmr uzatarak onun yen• 
goncasm1 ytrtmt~ bir salktm ~i· 
~egi kadar taze ve Iftkh yanakla· 
rmdan bir de fa opiiyor. . . y erin
den kalktyor ... Kap1ya dogru yi.i" 
riiyor .. . Yavatcra tokmag1 c;eviri· 
yor ... 

- Allaha tsmarlad1k lzzet!. . • 
T elefonda beni bekle! ... 

Dttara ~tk1yor . . . 
¥-¥JI. 

Saat dokuz buc;uk ... Jzzet bit
yiik b.ir heyecan ve met:ak i~inde, 
odada bir afag1 bir yukart dola· 
fiyor ... Ktz gideli tam ii~ saat olu· 
yor, hala bir ses yok. .. Acaba ba• 
basile arasmda bir vaka m• gec;ti? 
Y oksa ingiliz generah kazam zorla. 
ahp gotiirmege kalkmilj olmasm! ··• 
Gen~ bahriyelinin kafasmda, 

bin bir endife, bin bir ihtimal kot .. 
kun~ bir htzla doniip duruyor . · · 
Dakikalar, saa tier yiiriiyor . . . b" 
zetin gozleri pencerede ... 

T ek bir ses, tek bir ktmtldaot• 
yok. .. ~Ildtracak! ... Ne yapabi• 
lir? Nereye kofsun ,imdi? lngili:t"' 
ler yartm saat sonra vapura bioe
cekler! . . . Sonra sanki yeti"se n., 
olacak? ... Bulsa ne yapabilecek?·"' ;~lde Yunan atletleri ile iki miisa· yiizme hirinciliklerinde K.S.K. mn 936 yalmda Romada yapdma-

L~u yapaca~1~,1~a~r~d~tr~·~--------J_~k~l~ii~b~u_!f!arn~p~i1y~o~n~lu~~~u~k!!a!za~n~rn~tfl~l~r.~~s~I~n~IJi!at~i~ec:e~y~i~n~i-t~·l~a~v~e~e~l~exn~i~ti~r~~--==~~~~uuD-~~-D~~~~L-----------------~~uwu.~~--
yok bana!.. . 
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TAOLABI QiGNEYEN Bii'K~-DAB 1 
CE ~£~~i~R£D2GLU I 
(C";atal dag) dan gelen _bir ~oban, prense (Ankin) in 
sag oldugunu soylemi,ti. Oktay bunu duyunca 
general Ka~ar1, sevgilisini aramaga gonderdi 

&eneral KaGar (An kin) i 
bulmaaa gidiyor •• 

_ Oktay, Koradan gelirken, 
(Song) larm iizerine yiiriiyen Mo
iol kumandana (T emutay) an diit· 
lll-.rt tarafmdan stkt,braldtgtnl ha· 
ber almtt ve ($e-Ten-$e)nin ku
~ndasa altrnda (Sonr) havaliai· 
lle on bin kitilik bir yardtmcl or
clu gondermitti. 

Cenrizin oglu, Kora doniitiinde 
.,.ahatudanmamtt ol,aydl, maiye
tindeki ordu ile beraber (Song) lar 
UZerine yiiriiyecekti. 

Oktay Karakuruma dondiiiii 
tlindenberi (Temutay h du~unii· 
'ordu. Oktayan diger iilkelere gon· 
clerdigi ordulardan biiyiik zafer 
Laberleri gelip dururken, {:inden 
can stktct haberler &elmeai hanm 
nefesini ka~utyordu. 

. tin ressam ve heykeltratlanmn 
'Liiti.in hiinerlerini sarfederek yap
bklart yeni sarayda Oktay Slktl
rnaga bavlam1~b. 

kaldtk, ~tpa! Cariyelerimin hep
sinden nefret ediyorum. Kadmlar 
hep biribirlerine benziyorlar. Fa
kat, Turakina bunlartn hepainden 
bambatka bir kadan. 

Derdi. 
I 

~apa, hana Turakinanan aley· 
hinde bir tey •oylemege cesaret 

I 

edemezdi: 
- 0, kadn•larm eft akalh11, ell 

aevimlisidir. 
Diye cevap verirdi • 
Oktay bu sarayda kendini da· 

ha ~ok i~kiye vermitti. Saraytn 
yaptldagt ilk yal i~inde, Oktay Or
mekde miinzeviyane denecek ka· 
dar sessizce •akit ~irmitti. Ka
rakurumda barakttgt Cin felezofu 
(Kanon) bir gun Oktaya: 

«- lnsan ara&lra nefsini miira· 
I 

kabe ve terbiye etmek i~in, bir 
kenara ~ekilmeli ve kainatt u'zak· 
tan seyretmeli! » 

Demitti. Oktay, Cinli ·~lezofu 
~k aeverdi; "Sozlerini dinler ve: 

«- Ben senin kadar alalh bir 
adam obaydtm, diinyayt ·r:apteder-

AK$AM 

Radyo 
16 Agustos Cuma 

Budap~te, 19,45 Klarnet miizigi, 2 1, 
15 Macar ~arktlan, 2 3,40 Budapet~te 
konser o rkestras1. 

Bukre!l. I 3- 1 5 Plak ve duyumlar, 18 
R adyo orkestrast, 19, I 5 Konserin sii
regi, 20.20 Piyano miizig i, 21, 15 Wag- r 

nerin « T rir tan und lsolde~ operast ( plak 
ile) . 

Prag, 20,25 Popiiler !?ark1lar, 20,45 
Tiyatro, 22, 15 Salon orkestr-as1, 2 3, 30 
Plak. 23, 45 Plak. 

Val'fova 19, 45 Plak, 20,05 Yarmm 
program•. 20, 15 R eklamlar, 20,30 $ar· 
ktlar, 20,50 Monolog, 21 Sozler, 21. I 0 
Plak, 22 Senfonik konser, 23, I 0 Salon 
ve dans miizigi plaklan. 

Breslau, 20 Eglenceli mi.izik, 21 Ktsa 
duyumlar • 21,15 Beethoven' den mars 
ve danslar, 22 Alman ulusal sarktlan: 
23, JO Eglenceli miizik. . 

17 Aiuatoa Camarle1i 
Budap~te, 20,05 Simi Kurina <;ig.an 

mi.izik orkestrasJ, 21 Piyes, 23, 10 <;igan 
muzigi, 2 3, 30 R.eportaj, 2-4.30 <;igan 
miizigi. 

BiikreJ, I 3,05 Radyo orkestrast, 1 3, 
55 Konserin siiregi, 14,40 Konserin sii· 
regi, 18 Siiel miizjk, 19, I 5 Siiel muzik, 
19,15 Siiel konserin suregi, 20 Braaov· 
daki kara kilil!eden org konseri, 2 1.1_5 
Radyo caz1, 22,50 Konser (role). 

Prag, 20,30 Hafif mi.izikJ I, 15 Kart• 
~1k y.ay1m, 22,15 Kuartet mi.izigi, 22.50 
Dans plaklan, 23,15 Spor, 23,30 Plak, 
23,-45 Hafif miizik. 
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tarafmdan ka~anldtgmt anlamak· 
ta gii~liik ~ekmemitti. 

Oktay: 
-· Ben zaten onun kurdlar ta· 

rafmdan paralandtgant duyunca 
inanmamtfhm amma .. Kanh bir 
gomlek gostermitlerdi. Bunu gO
riince teessiiriimden gozlerimi ka
payarak, onu ara.ctarmaktan vaz . . 
ge!rmittim. Haydi Ka~ar.. Bu iti Oktay, Karakuruma bir giinliik 

·uzakta bulunan (Ormek) yayli.
&Jnda kii~iik bir saray yaptl~ayor

dim!» I 
Diyerek daima elini opeHii. · ) 

sen goreceksin!. {:ar~abuk muha·. 
ftzlarama al.. {:atal dagma git ve 
giizel Ankinimi Menanan elinden 
kurtar!. · 

du. 

Cengizin oglu (Ormek) yayla· 
.&tnt ~ok $everdi. Y aza orada ge· 
~irrnege karar vermi~ti. Bu kii~iik 
•arayt, ~in mimarlarma rekabet 
i~in, Acem mimarlara yaptyordu. 

Saraym dokuz odas1 olacakh. 
Saray halkt bu binamn etrafmda 
lcurulan ak ke!reden yap1lmt' ~a
dn·larda oturacakb. 

Oktay, Ormek sarayma fazla 
kirnse gotiirmiiyordu. Kanst Tura
ltina ile be~ cariyesinden ve dal· 
ka'VUk {:tpadan ba~ka kimse al
rnarnJqh. Saray muhaftzlari yayla· 
tl1n dort ~evresine yaytlml~lardJ. 

Ormek sarayt !rOk giizel yaptl
lnlth. Acem mimarlara bu saray
da biitiin hiinerlerini gostermi,ler 
\l'e rnimari fenninde ~inlilerden 
iistiin olduklarmt bu giizel eserle 
isbat etmitlerdi. 

Bu kii~iiJ, saraym yiiz killi ala
~ak kadar biiyiik bir salonu vardt. 
Oktay salt giinleri bu salonda mi
•afir kabul eder ve Karakurum- I 
dan kendisini ziyarete gelen prens
lere ve asilzadelere burada ziya
fetier verirdi. 

Oktay (1) dalkavuguna: 

- Gene Turakina ile baJlba~a 

(I) Okuyuculanm(jan bi r~oklan (Ok
tay)tn manasmJ soruyorlar. Oktay = Y i.ik
eelen, yukany.a ~ tkan d emekti r. 

• Cengiz o li.irken, ogullanm yanma ~a
Rtrarak : c:Benden sonra , hanltga Oktay1 
eet;iniz ve ona itaat ediniz 1:& diye vasiy et 
b1tn!~· sonra O ktaya donerek : c:Sen de 

en1m gittigim yoldan yiirii .. V e admt 
: nutm.a 1:& demi~. Cengizin son sozunden 

e an l a~thyor ki, O ktay, (Yi.ikselen) ma
l'lastn, ifad.e ediyor. 

, Bir giin Cengiz. gelini (T urakina) ya 
tt~ \IU sozleri si:iy l emi~tir: «0ktayla bir 
gukn ava gi tmistik .. Karstmiza b ir yokus <; t . • . 

I
ll ·Ben yokusun ortasmd a ka ldim, yo~ 

ru d · k· urn. 0, tep esine kadar !;tk tl. Anh dm1 
~· 0 1;tay benden sonra, yurduma, d ag-

t
. n a~maga muktedir bir bas olabilecek-
l r .) · 

<::in tarihleri, Cengizin, ogluna b u adt 
l'l ~den koydugunu da soyle anlahyorlar: 
~ cn~iz bir giin (Cc~obn ) trmagi ke
~-~tt d ola~nrken, alc;ak bir dalm iis-
Unt.:~ d uran bir ku!;lu okla yaralay1p ye
~e ~.i.isiirmus. Bir koylii: (Bu b!r ma:ifet 
I egl d. Su yiiksek dald aki kusu o ldi.ir ba-
lta IJ'r 

1
) d • c • b' k. k -h I emt~. eng1z tr ·ac; o atttgt 

d: l~ .. o .. kut~u vur.amam tt~. Osteli·k ku~. 
t n ustunde k orkmadan, k1m1lda man o
aur~Yormut~. Cengiz: ( Yiikselince tehlike 
. ~a 1Yor .. Ku11 mevkiinden emin oldugu 
!l;tn Y · d b 'I k d . enn en J e JmildamadJ!) diyerek 
~ ~rna kuvvetli ve yiik11ek olmayt dusii• 

Jnu~ Ve ogluna bu adt vermi ~. ~ - i. . F. 

(Kanon) ~ok ak1lh, fald!\ ·~o'k 

ihtiyab sever bir adamdt. 
Oktay ona, taka olarak: 
«- thtiyat, korka.khktan dogan 

bir hastahkttr!)> 
Deyince, felez·of: 
- Dogrudur, derdi, eger ben 

hem aktlh, hem de ceuur hir adam 
olsaydtm, dedigini2 olu_rdu!. 

Oktay o giinlerde prenses (An
kin) i hattrlayarak, dalkavuguna: 

- ~u kadma kurdlar paralama
saydJ, ne iyi olacakh. Gonliim o 
kadma ~ok kaymt,tt. Ankin cana 
yakm bir kadmdt. Onu o kadar ~ok 
goresim geldi ki.. Zavalhmn yer· 
yiiziinde ziyaret edilecek bir me
zan bile yok. 

Diyerek acamrd1. 
Oktay Kora seferinde iken, Ka

rakurum valisi general Ka~artn 

kulagma ~oyle bir haber ~ahnmt~
tt: 

»{:atal dag ge~idinden Mogol 
iline gelen bir ~oban, Mersanm ya
nmda bir ~inli kadm gormiit·· Ad1 
Ankin imii. Bu kadm ~oktanberi 
Mersanm lcartst olarak ~atal dag· 
da ya~ayormu~. Onu Mogollara 
kurd par~aladt diye bildirmit· 
ler! » 

General Ka~ar o giindenberi bu 
haberin dogru olup ohnadlgtnl og
renmege ~ah~ayordu. 

Bir giin Ka!rar, Karakurumdan 
Ormek sarayma gelmi~ti. Hanla 
konu~urken: 

- Size prense& Ankinin saghk 
haberini versem, sevinir misiniz?. 

Diye sordu. Hanan ne~esi yok
tu; yiizii giilmiiyordu. Bu sozii i~i
dince giiliimsedi: 

- Sahi mi s•:iyliiyorsun, Ka~ar? 
Ankin olmemif mi?. 

Ka~ar, ~obandan duyduklarmt 
an la th. 

- Ankinin, Mersaya kanhk et
tigini soyliiyorlar! .. 

Dedi. Bu soz, Oktayt beyninden 
y•ldtnmla vurulmu~a ~evirdi. 

- Mersa t imdi nerelerde?. 
Diye $Orunca, Ka~ar: 

- (;atal dagda, kabilesine ba~ 
olmut . 

Dedi. Oktay hiddetinden ne ya· 
pacagm1 bilmiyordu. Ankinin onun 

Sonra birden elini Ka~arm omu
zuna vurdu: . &. r-4. 

- Mersayt da sag buakmtya
cakstn! 0, kendisine yapbg1m iyi
liklere layi.k bir adam degilmi~. 0-
nun da kafasmt koparmahsm!. 

••• •• 

General Ka~ar Karakuruma do
ner donmez Oktaym muhafaz ala
ymdan en cessur ok~ulart se~erek 
bir tahur diizdii. Ve kendi yam· 
na degerli zabitlerden yirmi kiti 
alarak, rnuhafazlarla birlikte -kim
seye sezdirmeden- yola ~Jktt. 

General Ka~ar, Mersamn Kara· 
kurumda adamlari bulundugunu 
tahmin ederek, yola ~tkarken kim
seye gorunmemitti. 

Karar hanm Koraya gittigi gun-
or ' • 

denberi Karakurumdan bir yere 
aynlmarntf, yedi ay miitemadiyen 
:;evgilisi (Sanku~) ile ha,bata ya. 

famJt b . 
Okuyucularmuz pek iyi hatular

lar ld , (Ulak) adh bir zabit, bu 
kadm yiiziinden -Ka~ardan o~ al
mak iizere- yalandan hastalanarak 
Kora scferine gitmemi~, Karaku
rumda kalmt~h. Fakat, aradan ye. 
di ay ge~tigi halde (Ulak) rakibin~ 

· den o~ almalt f1rsahnt hulamam•t· 
h. 

(Sanku~) yedi aydtr diinya yii
zii gormiiyordu. 

Ka~ar, onu evinin giine~ gorme
yen darnt altmda, bir ku~ gibi sak
lamt~b. 

Sarakut arhk general Ka~arm 
karutyd1 .. Ve ondan da gebe kal
rnlfh. Karnmda yedi ayhk bir ~o
cuk ta~nyordu. 

Ulak, ociinii almak i~in fusat 
kolluyordu. Ka~ar (~ataldag ) a ~ i
dince Sankusu Kacann evinden ' ~ 

ka~trmaga karar vermi~ti. 

Ulak, Sar1ku~u ka~aramazsa bi
le, onu Ka~ara buakmtyacakh. Ar
kadat ma: 

- Sanku~ benimle beraber gel
mezse, lcarnmt de~ip gebertece
gim. . . demitti. 

Ka~ar1n Karakurumdan ayr•h
tmm betinci giiniiydii. Ulak bir ge· 
ce han~erini beline takarak soka-

1 • 

Sahife 9 

Son a~k 

Nailin evlenecegi haberini Y e
gane ~ok hayrete diifmeden, fakat 
derin bir teessiirle kartdad&. Ktrk 
yatmda idi. Nail ise daha otuz 
betinde yoktu. Onu tanadtgl ve aev· 
digi zaman, bir gun delikanhnm 
kendisini barakacagm1 ve evlenece. 
gini pek tabii olarak tahmin et
mitti. 

Zaten, o vakte kadar tantMlf ol· 
duiu erkeklerin hepsi boyle yap
mttlardJ. Yegane her defasmda az
brap ~ekmitti. Sanki diinyaya He
ride evlenecek erkeklerin ~1rakhk 
devrelerini g~irmelerine mabsua 
bir kadan olmak iizere gelmit gi
biydi. Nailden evvelkilerden pek 
biiyiik bir teeuiir duymadan ay
ralabilmitti. 

Tan1dtg1 erkeklerin hepsi, ayr•· 
lacaklara zaman Yegi.neye biiyii
cek bir para hediye bt-rakmatlar
da. 0 bunlart israf etmemif, birik
tirmit ve kii~Uk bir apartaman sa
tan almtfb. tlmriiniin son giinlerin
de Dariili.cezeye diitmemeyi temin 
etmit saytlabilirdi. 

Nail de &anki bu ananeye riayet 
eder gibi, Y eganeye epice miihim 
bir para hediye etmi,ti. Fakat bu 
hediye Y eganenin goz yatlarmt 
kurutmaga .kafi gelemiyordu. 

Nail, evlenme haberini biiyiik 
bir nezaket ve incelikle bildirmis-• 
ti. Onu evlenmege mecbur eden 
ailesi idi. Bundan ba,ka, itlerini 
yoluna koymak i~in zengin bir 
ktzla evlenmek mecburiyeti var
da. Y egane de gen~ saythrdt. ~im
di aynlacak olurlarsa hayatmt tan· 
zim etmek, ha,ka bir rnunasebete 
batlamak imkamm bulabilirdi. 

Yegane bu sozleri i~idince ba91· 
n1 ~evirdi, lcendisim arbk bitmi' 
telakki ediyordu. 0 yata gelinceye 
kadar o kadar azhrap {:ekmitti ki, 
erkek kalplerini dii~iindiik{:e tath 
hiilyalara dalmak imkamm bula
mtyordu. 

- Sana dartlmtyorum, fekerim. 
Tabii, evleneceksin, bir aile ha
yab kurmak isteyeceks'in, ben ar
ttk ihtiyar bir kadm saythnm. 

Nail itiraz etti: 
-Neier soyliiyorsun, Yegane ?. 

ihtiyarhk nerde sen nerde!. 
Bu yattan sonra kendisini kim 

ahrdt?. ~imdiye kadar hep gen~ 
erkeklerle ya~ann; olan Y egane 
ihtiyar, hastahkh bir kocanm ya
nmda bir hasta balnct hayah siir· 
mege raZI olur da evlenmege kal-
kar mtydt hi~?. . 

-Sen beni dii,iinme, ~ekerim. 
Bana anlat bakahm, hangi hamm
la evleniyorsun?. 

- Ned en merak ettin buna?. 
- Etmez olur muyum? Seni 

arhk onun eline emanet edecegim 
demektir. Sana baktlmak ister. Bir· 
az zay1fsm. Miden naziktir. 

Nail giildii: 
- Bunlar1 annem ona anlahr, 

dedi. 
- Sen soyle hana, ne tiirlii hir 

kii~iik hamm bu? Spor, kibar ha
yah merakhst, yazm plajlarda do
lattr bir fey mi?. 

Nailin cam stk1lda. Alacag1 ktz 
tam hir aile ktzt idi. Hem zengin, 
hem ~ok iyi ahlakh idi. 

- Boyle zengin hir k1z1 yirmi 
be~ ya~ma kadar nasal olmut da 
kimse kapmamt\'? Demek ki, gii
zel degil. 

- 0! Oyle hatlart var ki .. . 
- Demek seviyorsun?. 
- Haytr. Hem, b ir aile hayah-

na a.htahilecel< miyim, onu da bil
mem. 

- Mal1sus seni ktzdtrmak i~in 
boyle soyledim, tekerim. Sana bir 
fCY sorabilir miyim?. 

a 

-Hay hay. 
- Bu son geceyi seninle hera-

her ge~irmek isterdim. 
- Ne faydas1 var, yavrum? Na· 

file yere miiteessir olacagtz. Nastl 
olsa bu i~ olacak. tyisi mi, aessiz
ce, dost~ biribirimizden ayrila
hm. 

- Hakktn var. 
Upiittiiler, aglathlar ve aynldt

lar. 
Y egane lstanbulda duramada. 

Ankarada akrabalartndan birinin 
yanana ~tti. Gazetelerde Nailin 
evlenme havadisini okudu. Tesa• 
diifen Ankarada t.a.nttbia hantm• 
lartn i~inde bir tanesi Nailin alda
i• kaza tanayordu. Yegi.ne bu ha
naman agzant artyarak yeni gelin 
hakkmda malumat aida. Zeynep 
anneGinin tazyikinden kurtulmak 
i~in evleniyormuf. 

Bu malUm.ah veren gen~ han1m 
ili.ve ediyordu: 

- F akat Zeynep eski mahrum 
hayabn actstm ~akarmaga hazar
dar. Zannederim ki, kocasman ba• 
ftna gelecek Jeyler var!. 

Yegane hu hantmla dostluiu 
ileriletti. Onun va~ntasi]e Nail hak· 
kmda malumat alabilecegi iimi· 
dinde idi. lstanbuldaki adreslerini 
biribirlerine verdiler. Ayrtldtlar. 

lstanbula donen Y egane bu ye
ni dostunu aradt, buldu. Bir ka~ 
(lyhk bir izdiva~ hayatmdan son
ra Nailin yorgun goriindiigiinii, ge
zip dola,malara s1hhati miisaade 
etmedigini, gelin hammtn batka 
erkeklerle de plajlarda dola,hgt· 
m haber aldt. Hatta kocasamn 
dostlarmdan hirile korta yapbgam 
bile 'Soyliiyormu~. 

-Kim bu adam!. 
- Hiiseyin Remzi. 
- Ha, bilirim kendisini .. . 
Bir gun, bu hamm vakitsiz bir 

zamanda Y eganenin evine geldi. 
- Haberiniz var m1? dedi. Rem

zi ile Zeynep iti ilerilettiler. Hera
her gizlice geziyorlarmtf. Bir oto
mobil kazasJ oldu. I~ meydana ~~k
ta. Biitiin lstanbulun agzmda ~al
kalamyor. 

-Nail ne yapryor?. 
- ~ok hasta. 0 biiyiikadada sa-

anatoryomda, kartsmJn vakasm
dan kendidne haber vermemi,Ier. 

- Ne bakacak hali var? 0 da 
hafif yarah. Hastanede. 

Y egane u:tun bir tereddiidden 
sonra, kararml verdi. Nailin yam
na ko~tu. Nail onu memnun bir te
bessiimle kar~tladJ. 

- Y alnazhgmt duydur-'l da gel
dim, , ekerim, dedi. Ben soylemit· 
tim, sana ba,lta hi>- kadrn baka· 
maz. 

Tath tath konu~tula.r ve ayral• 
dtlar. Y egane ziyaretlerini tekrar 
etti. Fa '.·at bir giin, Y eganeyi Nai
lin yanma sokmadtlar. Ailenin bu 
ziyaretJerine razt olmadtglm soy
lediler. 

Ankarada tammt~ oldugu gen!r 
hantm birka~ giin eonra Y eganeyi 
gene ziyarete geldi: 

- insan hi~ erkeklere inanma
mah! dedi. Nail ne fena adammJf. 
Zavalh kar.as1 hastanede yalarken 
o eski metresi ile sanatoryomda 
yapmadagmi buakmtyormu~. Hem 
de nasal bir kadm bilseniz! thtiyar 
bir t trfmtt!. Zeynep aynlmak i~in 
dava a~acakm1~. 

- Bunu duysa birisi pek mem· 
nun olur. 

-Kim bu?. 
- Kim olacak, o ihtiyar ~trfm-

td. 
Y egane hiingiir hiingiir aglama. 

ga baflada. 
Hikciyeci 
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Kiitiik iistiincle toptan 

Sat1llk i.izi.im 
Silivrikapt baricinde «<;amhbag:. 

namile maruf 45 doniimliik altt se
neHk ve on he{! bin ~ubuk bagm 30 
bin kilo tahmin olunnn i.izi.imii top· 
tan satlltkhr. Alncnk olnnlar mesire 

olan bu yerde de satabilirler. Pa· 
znrltk ve tafsilnt ic;in Hazinedar I 
c;iftligi .sahibi Bay Hiiseyine ve yn
hud Sirkecide Agopyan hamndn I 0 

numaraya miiracaat. 

Dr.A.KUTiEL 
Karakoy T op~ular. caddesi No. 33 

ist. Levaz1m AmirliQI Satan 
Alma Komisyonu illnlan 

1stanbul Levazam Amirligi i~in 
70 ton Sadeyaga 28 Agustos 935 
<;ar§amba giinii saat 15,30 da 
kapah zarfJa eksiltmesi Topha
nede Sabnalma Komisyonunda 
yapalacakbr. Tahmin bedeli 49700 
liradar. Muvakkat teminatl 3727 
lira 50 kuru§tur. 1stekliJerin belli 
gUn saat 14,30 a kadar teklifle
rini komisyona vermeleri. .$art· 
uamesi 249 kuru§ karfahganda 
komisyondan alanar. (90) (4591) 

* Harbiye mektebi i~in 20 bin 
kilo ayte kadm 12 bin kilo doma .. 
tea 30 bin kilo pathcan, 4000 kilo · 
Bamya, 1700 kilo dolmahk bibere 
verilen fiatlar pahah toriikluiun
den 15 Aiu•toa 935 pazarteai tii
nii aaat 15 de Tophanede Satmal· 
ma komiayonunda pazarbkla ah
nacaktu. Tahmin bedeli 4997 Jj .. 
ra 75 kurut-tur. Son teminat1 749 
lira 67 kuruttur. lateklilerin belli 
aaatta Komiayona telmeleri. 

(100) (4821) 

lstan bul Harici Askeri 
KJtaab ilanlart 

100 ton Hint yaga kapah zarfla 
eksiltmeye konmuttur. Tahmin 
edilen bedeli 56000 lirad1r. lhale
ai 3/10/935 Pertembe giinii saat 
11 dedir. ~artnamesi 280 kuru, 
kartahgmda verilmektedir. Eksilt
meye gireceklerin 2490 sayah ka
nunda aramlan vesikalarla birlik
te ve ihale saatinden bir saat ev
vel 4200 liralak teminat ve teklif 
mektuplaram Ankarada M. M. V. 
satmalma komisyonuna vermeleri. 

(164) (4780) 

fatanbul 4 ncii jcra memurlugundan: 
Y eminli ehli vukuf tarafmdan biitii· 

niine ( 4800) dort bin ,sekiz yi.iz lira 
kiymet tnkdir edilen Beyoglunda F eri 
Koy eski bi.iyiik dere yeni kagtthane so· 
kagt eski 189 yeni 162 No. lu i~inde 
terkos ve elektrik tesisatJ bulunnn yanm 
kagir ev dairemizce ac;•k arttnmaya c;tl· 

kanlml{l olup ~:ntnamesi 16/9/ 935 giin
lemecinden itibaren divanhaneye a 81larak 
30 9/ 35 giinlemecine rastlayan parzar· 
tesi gi.inii saat 14 den I 6 ya kadar da· 
iremizde satJiacakttr. Arttnmaya girmek 
ic;in ',~ 7,5 teminnt akc;esi ahmr. Birik· 
mi11 vergi, belediye serimleri ve vaktf j. 

caresi mi.i~teriye aittir. Arttlrmnya gayri
menkule takdi1 edilen k1ymetin % 75 ni 
hulm!lk (~art olup aksi halde en son arth
ramn taahhiidu yerinde kalmak iizere 
arthrma on bell gi.in daha uzat1larak 
I 5 I I 0 9 3 5 gii nlemecine rastlayan salz 
gi.inii ayni yer ve sante sattlacak ve bu 
aeferde k1ymetin '7o 75 ni bulmazsa 
2280 No. lu kanun ahkamma tevfikan 
aatJ{I geri knlacakta. 2004 No. lu kanunun 
126 net maddesi mucibince ipotek sa· 
hibi alacnkltlarla diger alakadarlann ve 
irtH.ak hakk1 sahiplerinin gayri menkul 
iizerindeki haklnn iluousile faiz ve mas· 
rafn dair bulunnn iddinlvmtn miisbit 
evrakile birlikte ve 20 giin i~inde daire
mize bildirmeleri {!art olup nksi hnlde 
haklan taP.u sicillerile sabit olmadtkt;;Q 
satJ(I bedelinin payln(lmasmdnn haric; ka-
hrlnr. Daha geni~ bilgi edinmek istiyen
lerin 35/ 212 . 1o. sile dairemize miirn· 
eaatlan mm olunur. ( 1375 7) 

Z:~yj Hudarpa{la gi.imriigi.ine ait 207 
No ve l.7.933 tarihli beyannamenin 
ikinct niishasmt kaybettlk. Y eni.sini c;tka· 
racagtmtzdan eskisinin hi.ikmii yoktur. 

A Levi ve D Dcll!.!eyna llah~:eknp1 I 
No 7 3 Giilnihal magazau 

AK$AM 

Nafta Bakanhgtndan: 
Aydm hatt1 iizerinde Biirhaniye istasyonu civarmda Km. 209 da 

fezlek der.esi yatagmdan 70000 metre mak'ap dere balash ihzar 
ve hat kenarma nakil ameliyah Nafta Bakanhgmcn kapah zarf 
usuliyle Eksiltmcye konulmu~tur. Muhammen ihale bedeli 35,000 
liradan ve muvakkat teminab da 2625 liradan ibaret bulunan bu 
intaat ve ameliyatm eksiltmesi 27/8/935 tarihin~ ogleden sonra 
saat 15 de Ankarada Nafta bakauhga binasmda Demiryol infaat 
Reisligi eksiltme komisyonunda yaptlacngmdan isteklilerin teklif 
mektuplarile miinakasa ,artnamesinde yazth diger evrakt 27/8/935 
tarihinde ogleden sonra saat 14 dekadar in~aat Reisligine makbuz 
mukabilinde teslim etmeleri laztm geldigi ve miinukasa ,artnamesi· 
ile mukavele projesi ve ili~iklerinden miirekkep bir takam evralu 
175 kuruf ,.-bedel mukabilinde Bakanhk Demiryollar in~aat Reisligin 
den alabilecekleri ilan olunur. <<2079» «4639» 

lzmir Liman i~leri Genel 
Direktorliigiinden : 

Vapurlar&maz i~io liizum olan dort bin too "Zerodiz Live" rna· 
den komurU kapah zarf usulile eksiltmeye konulmu~tur. KomUriln 
kiilil yiizde on ikiden fazla, kalorisi yedi binden a§a&'t olm1yacak 
ve yiizde ii~ten fazla rutubet paya komiir miktarmdan indirilecek 
ve "Slam, karJtbrJlmayacakbr. Kapah zarflar Agustosun 26 nca 
gUnii aaat on altaya kadar idarede toplanan alam sabm komisyo
nuna verilmelidir. Teklif mektuplarma 2850 lirahk idaremiz vezne 
makbuzu veya banka teminat mektubu ilittirilmi~ olmahd1r. .$art· 
nameler ldareden veya Istanbul Liman l§leri Genel DirektorlUgtl 
ile Ankarada Maliye Vekileti Nakit ltleri DirektorlUgUnden alma
bilir. (4674) 

Naf1a Bakanl1g. Sular umum miidiirliigii 
Arthrma, Eksiltme ve ihale 

Komisyonundan : 
Aakaramn ~ubuk Baraja Himaye IBIDtakasanaa tel 6rill ile ~ev· 

ri1111eal iti 12/8/935 tarihinden ltibaren 15 iUn mUddetle kapah 
zarf uaulile ekailtmeye konulmuttur. Bu itin i.:etif para11 18,200 
Uradar. 

~artnameler Nafla Veklleti Sular Umum MUdarlOitinden parasaz 
verilir. Projeai ada re~en dairede r6rl1lebllir. ltiD muvakkat temi
aat maktart 1365 liradan ibarettlr. 

Eksiltme 27/8/935 tarihine rastlayan Salt gunll saat 15 te Nafaa 
vekileti Sular umum mildUrliitU oda11ndakf eksiltme komisyonunda 
yapalacakbr. latekliler arttarma, elrsiltme ve ihale kanununda g61te
rilen vesikalarla beraber ada ge~en kanunun 16 ve 32 nci madde
lerinde yaz1b tekllf ve teminat mektuplann1 27/8/935 tarihlne 
miisadif Sah gUnO saat 14 • kadar SuJar Umum MUdUriUgUne 
makbuz mukabilinde vercceklerdir. Teklifler zikrolunan 2490 numa· 
rah kanunun tariflerine uygun olacaktar. (2104) (4688) 

BiJyiik Serbeat Giiref MD.sabakas1 
Amerikadaki miiteaddit giiretlerile iin alan ve pederinih gor· 

mek iizere memleketimize gelen Dinarh Mehmed pehlivanla yine 
evvelce Amerikada bulunmuf olali ve hallum1zca da sevilen Miila
yim pehlivan arasmda Turk Hava Kurumu namma 18/8/935 pazar 
giinii saat 16 da Taksim stadmda Amerikan usulii serbest giiret ya
pdacaktir. Aym zamanda federasyon tarafmdan amator giiret~iler 
arasanda bir se~me miisabakast tertib edilmittir. Se~me miisabaka~ 
stna tam saat 14 de hatlanacagmdan bilet sahiblerinin bu ama .. 
tor tiiretlerden de istifade etmek iizere saat 14" de atadda bulun
malara rica ediliyor. 

Mevki biletleri Hava Kurumu Istanbul Merke:z. tubesile istanbul 
Piyango Miidiirliigii ve Galataaaray airasmdaki Piyango sabf. gite
lerinde sabta ~lkariimlfdlr. Seyircilerin rahatstz olmayarak gorebil
meleri i~in sureti ma'hsusa~a tertibat alinmit ve tam bir inzibat teo 
min edilmittir. Biletler mahdut oldugundan acele temin edilmeai 
muhterem yurtdatlardan rica edilmektedir. (4794). 

Dokumahane §Ubesine 
i§letme §efi ahnacak 

Tiirkiye Ziraat Bankas1ndan: 
Anupa Menaucat mekteblerinin birinden mezun ve en a§aiJ ii~ 

sene muntazaman Fabrlkalarda dokuma itlerinde ~ahtm•t olmak 
tarthr. Talipler araaanda Almanca bilenler, Fabrikalarda bath batana 
i1letme miihendi•ligi yapm11 ve iplikciligi de tahsil etmlt olanlar 
tercih olunur. 

lsteklilerin Ankara Ye Istanbul Ziraat Bankalaranda mevcud hizmet 
tarlnamesini oKuduktan soora tahsil derecesi, mekteb ,ahadetname• 
si, ~imdiye kadar hizmet ettikleri yerlerden aldaklara bonservisler 
venufus kagatlan suretlerini ve tercumei hallerile birlikte, nihayet 
25/8/1935 tarihine kadar Adanada Zlraat Bankast Mensucat Fab· 
rikas1 MUdiirlUgUne taahhUtlli bir mektubla gondermeleri veya 
bizzat getirmeleri. u4732" 

I lf- I Istanbul Evkaf MUdUriUIU IIAnlart I • I 
1 ila 80 15/Agustos/935 Per§embe 

81 , 170 16/Agustos/935 Cuma 
171 , ve daha yukar1 17/Agustos/935 Cumartesi 
Hayrat Hademesinin Temmuz 935 vazifeleri yukarda yazala tarih-

lerde hizalarmda yazala sayllarma a-ore veri!ecektir. "4804, 

16 Agustos 1935 _ 

• 

Istanbul Liseler Artttrma 
Eksiltme Kurumundan: 

Yiyecegin cinsi 
£kmek 

Miktar1 
260000 

Tahmini fiat 
11 kuru~ Narh Uzerinden 

Be~ Okulun Teminat Miktar~ 
Lira K. 

Galatasaray lisesi 825 
Haydarpa~a lisesi 792 
Erenkoy kaz lisesi 247. 50 
Kandilli k1z lisesi 115. 50 
<;amlaca kaz orta okulu 165 

Kurumumuza bagla be~ okul i~in yukarda yazah ekmek ihtiya~larl 
~artnamesine gore ve okullarm yanlarmda ilk teminatlar gosterilmi~tir. 

Eksiltme 21/8/935 <;ar~amba gilnU saat (~5) de kapah zarf suretile 
yapalacakhr. 

Eksiltme Istanbul KultUr DirektorlilgU binasmda toplanan Ku-
rumda yap1lacakbr. . 

Eksiltmeye girecekler 935 yala Ticaret Odasa ve 2490 say1h ka· 
nuna gore ellerinde bulunan belgeler ve Ticarethane nanuna i!Je 
gareceklerin i~bu belgelerden maada Noterlikten alma vekaletname· 
lerile eksiltmeye girebilirler. 
Kapah zarf eksiltmelerinde isteklilerin yukarda ada yazala kanununa 
uygun olmak iizere kapala zarf mektuplarmda istenilen belgeler ve 
teminat makbuz veya Baoka mektuplanm koymak sureHle zarflarlD 
Uzerinde tekliflerin hangi ite aid oldugunu ve kanuni ikametgah· 
lara yazah ve zarflarm kapanan yerleri mUhUrHl olarak belli gUode 
belli saatten bir saat evvel miiteselsil makbuz mukabilinde Kurum 
Ba~kanhgana verilmesi ve teminatlarm belli zamandan evvel Liseler 
Muhasebeciligi veznesine yatmlmalJ olmasa y! eksiltme ~artnamelerini 
gormek Uzere Kurum Sekreterligine sormalan ilan olunur. "4455., _ 

Kiiltiir Bakanhgtndan: 
1 - 2259 sayda kanunun tatbikine dair olan talimatnameye 

giSre ilk okullar i~in bir alfabe kitaba yaztlmasl mUsabakaya konul· 
muttur. 

2 - MUsabaka mtlddeti Eyliil 1935 den ba~lamak ve 29 ~ubat 
1936 Cumartesi ogle Yakti bitmek iizere alb aydar. 

3 - MUsabakaya ittirake karar verenler 30 1kinci Tetrin 1935 
Cumartesi gunii ogleye kadar bir dilek~e ile KiUtnr Bakanhgana 
miiracaat ederek bu mUsabakaya girecekler defterine adlartoa yaz· 
dararak bir numara alacaklardtr. 

4 - MOsabakada birinciligi kazanan kitap U~ yal mUddetle 
okullarda okutulacak ve mUellifine her yd i~in 500 lira telif hakkt 
verilecektir. 1kinci ~1kan kitaba yazana bir defaya mabsus olmak 
Uzere birincioin milellifine verilenin bir yalhga U~Uncii, dordiincU ve 
betincl ~·kanlara da hirer defaya mabsus olmak llzere iki~er yUz 
lira mOkifat verilecektir. 

5 - MUsabakaya gireceklerin eserlerini ii~ nusha olmak lizere 
makine ile ve kagatlarm yalmz birer taraflarma yaz1lma' olarak 
KUltUr Bakanhg10a makbuz mukabilinde vermeleri veya goader· 
meleri lizamdar. Kitaba girecek resimlerin asallar1 hirer nusha olarak 
mUsveddelerle birlikte Yerilir. Miisabakaya bas1lmtt bir kitabla gi· 
renler de kitaban U~ nushasma Bakanhga verecekler veya gondere· 
ceklerdir. 

6 - Miisabakaya girenlerce eser mUsveddelerile birlikte, eseri 
kabul edildigi takdirde, eserini ilan edilen telif hakka mukabilincle 
ve her turlii tasarruf hakkmdan vaz ge~erek Kiiltur Bakanhgma 
u~ yalhk bir devre i~in terkettigini ve kitabm 0 devre i~i~deki her 
baaah§IDID son tashihlerioin kendisi ve ya kendi mesuliyeti altmda 
tayin edecegi diger bir zat tarafmdan yapalacagam gosterir Noter· 
likten tasdikli bir teahhUtname verilecektir. 

7 - Kitapta bulunmas1 lAzimgelen pedagojik ve teknik vasaflara 
gosteren ,artname ile noterlige tasdik ettirilecek teahhiitna menin 
formiilii bet kurut mukabilinde Kiiltiir Bakanlag1 Yayan direktor· 
lUgiinden ahnabilir. Ankaradan ba§ka yerde olanlarm ay01 adrese 
bu kaymette pul gondermeleri liz1mdar. (1955) (4437) 

----~--~~~------------~~~~~-------------· 

Nafta Bakanhgtndan: 
Aydm hattmm l>demi~ ~ubesi iizerinde Torbah istasyonu civa· 

rmda Petrek deresi yatagmdan 30,000 metre mtk'ap dere balastt 
ihza~ile hat kenarma nakil ameliyatl Naf1a Bakanhgmca kapah zarf 
usulile eksiltmeye konulmu,tur. 

Muhammen ihale bedeli 15,000 liradan ve muvakkat teminata da 
1125 liradan ibaret bulunan bu in~aat ve ameliyahn eksiltmesi 
27/8/935 tarihinde ogleden sonra saat 16 da Ankarada Nafaa Bakall'" 
hgt binasmda Demiryol int.aat reisligi eksiltme Komisyonunda yaptlacr 
gmdan isteklilerin teklif mektuplarile Miinakasa tartnamesinde yazth 
diger evrak1 27/8/935 tarihinde ogleden sonra saat 15 e kadar 
in~aat Reisligine makbuz mukabilinde teslim etmeleri laztm geldigi 
ve miinakasa ,artnamesile mukavele projesi ve ilitiklerinden miirek· . 
kep bir taktm evrak1 75 kuruf bedel mukabilinde bakanhk demiryollarl 
in~aat reisliginden alabilecekleri ilan olunur. (2078) ( 4638) 

Istan.bul Kiiltiir 
DirektOrliigiinden: 

-

istanbulda bulunan BOTON LiSI~ vc OJ~l"A 
OI{ULLAI~INDA 1\gustosun 20 inci SALI Giinii 
Sabah1ndan itiharen na1nzet talebe l<avdolunacak 

• .t 

ve 1\gustosun 31 inci CUi\lAI~'TESI Gi.inft saat 13 de 
kayde kafi olarak son verilecektir. (4810) 
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.HASAN 
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UVVET URUBU 
iAAFI UMUMi, KANSIZLIK ve KEMiK hastabklarma ~ifcli tesirleri ~oktur. <;ocuklar, 

Gencler, Gene Ktzlar ve ihtiyarlar her ya§ta istimal edebilirler. HASAN ECZA deposu 

INJDIIJ --

tr~ . .rJ/Jun/le 
t~\olmtik 
b/r '~11/c.fll" II 

$iK MUHAFAlA 
PRATi K.YIKANA81UR, 

EKOij~ .glisl~risl 
I 

Kapa/1 Zarf Usulile 
Eksiltme ilin1 

SOMER BANK 
Umumi Miidiirliigiinden: 

1 - Konya EregHaindeki bez fabrikaaa, bastane, memur ve 
~~~i evleri in11aab vahidi fiyat esasiJe ekailtmeye ~akar•lmJtbr. 
T ~thmin edilen be deli 112,585,25 lira dar. 

2 - Bu i1e aid evrak tonlardar: 
a) Eksiltme ,artnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Fenni tartname 
d) Husuai tartname 
e) Metraj ve ke1if hiillsa cetveli 
f) Projeler 

1steyenler bu enakt 565 kuru1 mukabilinde SUmer Bank 
Ankara tubesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 23 Aguatoa 1935 Cuma gnnn aaat 16,5 da 
Ankarada Ziraat banka11 binas!nda Snmer Bank merkezindeki 
komisyonda yapdacaktn. 

4 - Eksiltme kapah tarf usulile yapdacaktar. 
5 - ,Eksiltmeye girebilmek i~n isteklilerin 6.878 lira muvak· 

kat teminat vermesi ve bu gibi l§ltri muvaffakiyetle yapm11 
oldugunu vesaikle isbat etmesi IAzuudJr. 

6 - T eklif mektuplar1 yukarda yazald1g1 gUn ve saatten bir 
saat evveline kadar mUnakasa komisyonuna verilebilir. Posta He 
g6nderUecek mektuplaran nihayet ihale saatandan bir saat ev· 
veline kadar gelmit ve zarho kanuni §tkilde kapatalml§ olmasa 
Jlzamdar. 

Kuvvetlilere }Sihhat 
OUINiUM LABARRAQUE.~n · 
yemekten sonra ' bir llkOr 

' : kadehi miktarmda •stimali • ~ k1sa ~bir zaman lzarhnda 
: en kans1z hastalar kuvvet--: lerini lktisab ederler. • -: Onun llcin ~ zay1f t~lanlar. 

E hastahktan veya fazla ca· 
- h,maktan k'uvvetsiz dOsmO~ =-- · -· olanlar. pek seri ne,vO nO· =:.. = ""-- "rna hesabile yorulmu~ gene- --==:. 
~ ler" kans•z · gene tuzlar ve = 

tihtiyarlar.<f -
']1p fakultesl takdirnamesini ha1z-= - -Ul I 

altlrt•.IIUC 
I $araba almahdarlar. 

BiltOn Eczanelerde ehven 

Tereyat• nas11 viicudu beslerse 

KREM PERTEV 
de clldi oyle besler. 

Gtdas•m Krem Pertevden alan kadm cildleri, ~atlama:z, 
buru~ma7., kararmaz ve ihtiyarlamazlar. 

FLIT oZ;;o;oR~ 

.. .. .. .. 
Ha~arat1 OLDL!RUNUZ 
Nlcln teslri ~uphell ( Ha~arat olduriicil 
mayl) ler tecrube etmell ?. Bu ktymet· 
stz ve takllt mayller ne ha,aratJ oldil· 
rup slzf on lara lz'acatJndan ku rtanrlar. 
ne de tehllkelerlne kar~t hlmaye eder• 
ler. Bu teslrl ~Qphell mayllerl kullan-

lmak bayhude blr lsraftJr. Huzur ve 
emnlyetlnlz IQin mi.isl rren FLIT 
lsteylnlz.· FL.IT, butiln ha,arat• 
haklkaten ve ebedlyen oldi.irur. Leke 

'yapmaz,~aze ve Iatif kokuludur. Slyah 
ku,akh ve asker reslmll sara teneke· 
Jere dlkkat edlnlz. Fiatlar tenzilat/1~ 

Umuml Deposu : J. CRESPIN, ist. Galata, Voyrocla Haii' t 

Tiiccarlartn Soy 
Istanbul Ticaret ve Sanayi odas1ndan: 

Erbaba ticaret ve saoayiio soy adlarm1 ve buna gore deiitecek 
imzalarma biran evvel tescil ve ilin ettirmeleri tekrar ilin olunur. 

~ Karaci§er, mide, barsak, ta§ kum ve taker hastahklarma 

TUZLA iCMELERi 
ve OTEL1: her gUn Kopriiden 6,30 • 7,35 • 8,20 · 9,45 -11 • 
13,15- 15,10 da Haydarpa~a'ya giden vapurlarm trenleri menba· 

lara kadar giderler. -------
1 lnhisarlar U. MUdilrliliiJ.nden: 

1 - Uzuukopriide yaprak tiitUn anbar1 in!jaab kapah zarfla 
eksitlmeye konmu§dur. 

2 - Tahmin edilen bedel ke§if "22498" lira "23" kuru!jdur. 
3 - lhalesi 28/8/935 c;ar§amba giinii saat 16 dadtr. 
4 - ~artnamesi 113 kuru!j mukabilinde Kabata!j Levaztm ve 

Mubayaat §Ubesinden verilir. 
5 - Eksiltmc-sine gireceklerin 2490 sayah kanunda yazah !jartlar 

dahilinde ve muayyen gUn ve saatinden bir saat evvel 1688 lirahk 
temioat ve teklif mektublaram Kabata,da Levazam ve Mubayaat 
fU besindeki Ahm Komisyonuna vermeleri. (4617) 

* 1. - Konya ba~miidiiriyeti binasanda yap1lacak 4900 lira mu-
hammen bedelli kalorifer tesisah a~1k eksiltmeye konmu!jtur. 

2 - $artname ve projeler Kabata~ta levaz1m ve mUbayaat 
§Ubesinden 25 kuru§ mukabilinde verilir. 

3 - Eksiltme 30/9/935 Pazartesi giinii saat 14 de Kabata§da 
levaz1m ve miibayaat §Ubesiodeki ahm komisyonunda yaptlacaktar. 

4 - Fenni §artname 26 mea maddesi mucibince fiatsaz teklifler 
fen heyetince tetkik edilmek iizere ihaleden 15 gun evvel biitUn 
teknik izabatiyle beraber idareye verilecektir. 

5 - Eksiltme ek · 368 lira temioat 

Herekede Giire§ 
Hereke ldman Yurdu menfaa· 
tine 18Agustos 935 Pazar gUnli 

Kase oglu Bay Mustafamn 
idaresinde : 

Pehllvan GUre,leri 
v~p1lacak ve ba~ 70, ba~ alttn.a 35, 
buyiik ortaya 30, kii~iik ortaya 20, 
desteyf' l 0 lira miikafat verile
cektir. 

NASIRLAR 

Ayagmtza kundura giymek 
nmt selbederler. Yiiriiyii~iiniiz 
azap verir. l~te ; nasulan 
•okecek pek ~olay ve az masrafh 
tedbir : Aksamlan derununa kafi 
darda RADIO SALTS ilave ed 
:niz suda ayak banyosunu yapm1z 
ka~ giin zarfmda bu azap veren nastr" 
Ian kolayca ~Ikaf ab•1eoeksiniz. 

Hc!men bu aksam eczanenizden bit 
kutu RADiO SALTS isteyiniz. 

... 1er eczanede sahhr. 
-------------------------~ 

METAMORFOZ 
- Suadiye Plaj1 

Sinemas1 bugiinden itibaren 

KARYOKA ............ , ...... ~ 
Sahibi : Necmeddin Sadtlc 


