
lnglllz donanmastntn 
bUyUk blr k1sm1 Akdeniz

de toplandl. 

Yunan donanmas1 yarta 

gellyor, llmanlmlzda u~ 

gUn kalacak. 
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lngiliz imperatorluk miidafaa 
komisyonu Londrada uzun 

bir toplantt y~ptt 
Vapurlar harp tehlikesine kart• arhk sigorta edilmiyor, 

durum ~ok gergindir. Kati karar zaman1 yakla§Jyor 

Yukarrda solda delegelerimls milletltr cemlgetl blnasrntlan ,.karlarken, sajtla delegelerimi%dtn Cemal 
Husnu, Iran dr1 6akanile lcoridorda fOTiJidgor, a1airtla solda Mlllttler cemigetl kaprsr onunde daimf 
surette harp sulh haberlerl belcllg111 mtralcla hallc, sajda M. LitfJinof a•amhled• nutkarau soglerken 
Paria 18 (Aktam)_ - ltalya- ltalya, Hab'et aeferinden vaz 

Habet itinden dolay1 bat gosteren g~miyeceiini aoyliyerek haz•rbk. 
terginlik son giinlerde artmitbr• lartna devam ediyor. Diin gene 
ltalyan-Habet iti yav&f yavat bir bir vapur 1500 aaker yiiklii olarak 
lngiliz-ltalyan iti halini almakta- tarld Afrikaya bareket etmittir. 
d1r. (Devaml 10 cu sahifede). 

Yonan atletleri geldiler 

. 
Diin gelen yunanl• atletler 

Cumartesi gunu Fenerbah~e lanm1z tarafmdan kart•lanmi,Iu· 
stadmda loa,hyacak olan Balkan d1r. 
olirnpiyadlarma ittirik edecek olan Gelen Yunan atletleri 32 kip· 
~unan atletleri, diin vapurla teh- den ibarettir. Kafileye Yunan 
t'trnize gelmitler ve Galata nhti· atletizm federaayonu ikinci bat-
lntnda atletizm federa:syonta bat- kam M. Y orgakopulos riyaset e·di-
lcant B. Biirhaneddin ile sporcu· yo'f; [Devanu 4 UncU aahifecle] 

Turk - ltalgan 
miinasebat1 

ltalyanlar adalan tahklm -ettikleri dogru olmadi~tnt 
soyliiyorlar 

Roma 18 - Tiirk - ltalyan mii
naaebatmt bozmak i~in bazt ala. 
kadar mahafil yalan haberler ya
yiyorla.r. Bir Atm.. ~razeteai ltal
yanin Anadolu sahillerine yaktn 
Serimo ve Darti aClalartDI tab
kim ettigini yazmtftlr. Sali.hiyet
tar mahafil bunun katiyen aah ol
madigm• soyliiyor. 

DV$VNCELER -----Yine on birlik 
cYenice:., cYalovn, o:Boiazi~i», 

«Samsun:., e:Serkldoryan:~t klhklamu do
iiftirdiler. Cici elbiseler giyindiler. 

Biz ki «Onhirlikc;ilerin hu yakm ar
kada,untzm, onhirlik cigaram•zm, ea 
~ok a-elir a-etirdigini hildijimiz. bu IIP
dlil da cicili bicili hir lnlsia sokulmaaml 
deii{. fakat bir par~aclk temiz bir a-Om
lege alayaki goriilecegini saJUJUfbk. 

Bekledlk I ~ alntz heklemeldeo elde. 
edilehilir ki •• 

Beklcdik I Y alntz beklemelde oe elde 
lttndimiz kutusunu di.izeltip boyaaiDI ye
n4«l!tiremeyiz a! •• 

Bekliyon.tz. Beklemekle ckonlk helva 
oluu gihi bir ala sozii vardll'. Ba .O.U.. 
bq J,te de doiru ~tkacaiuu ~ 

om.. s.u. 

Bart1nda 
madeni 

yeni kOmiir 
damarlar1 

Bakanl1k tetkikat yapmak i~in 
mahalline miitehass1slar gonderdi 

Etrll/rnda genl komiir madenl damarlan 6ulunan Bartrnrn 
gene/ ,oriinii~ii 

Ekonomi bakanhg1 fen miitavi
ri profeaor Kranikle bir ecnebi 
miihendis ve Sumer bank memur· 
larmdan Vedad, Bartma gitmitler· 
dir. Heyet, bulundugu bildirilen 
komiir madenleri haklunda tetki
k'at yapmak iizere Safranbolunun 
Ulua nahiyeaine gidecektir. 

(Jgrendigimize gore, Ulusun 
Atait Alp1 koyyiinde komiir ma
deni bulunduiunu haber alan koy-

Hiler aratbrmalar yapmttlar ve ~1-
kardddarl komiir madeni par~a
lartnl Zonguldaia gondermi,lerdir. 

Bundan aonra Cerde, Sarifastl, 
Alpt, Hasanviran, Kirazctk, Dori
ce ~ahinci koylerinde de damar
lar bulunmuttur. Sanfas1l koyiin
deki damar bir bu~'4k metre ge
nitliiinde, bir metre yiiksekligin
dedir. Daha bir~ok yerlerde de 
komiir par~alar1 goriilmektedir. 

Yunan donanmas1 
yann geliyor 

.Yunan donanmas1 yann aabah 
limamm1za gelecektir. Dost ve 
miaafir donanmanm demirlemeai 
i~in Haydarpata ve Kabatat a~tk· 
larmda yer ayr•lmlfllr. Donan
ma burada ii~ siin kalacakhr. 
. Mecidiye kruvazorii, Yunan do
nanmaslntn istikbaline gidecektir. 

Donanma buraya gelince toplar 
atmak auretile tehri aelimhya
cak ve tehirden ayni tekilde mu
kabele edilecektir. 

Donanma amirah maiyetile bir
likte 11 de karaya ~lkacak, Top
bane rlhtamtnda deniz ve mer
kez kumandanlar1 taraf1ndan kar
ttlanacak, deniz efrad1ndan mii· 
rekkep bir ihtiram kda11 bulu
nacak, deniz miizikas1 Yunan ve 

Umumi yerler nalll harap olur?. 

istiklil mar,Iarml ~alacakbr. 

Amiral vali ve kolordu kuman
dantnl ziyaret ettikten aonra T ak
aim Cumuriyet abidesine ~elenk 

koyacakhr. 

Y arm aktam Park otelde 

amiral terefine vali tarahndan 

tehir adma bir tolen verilecektir. 

Amiral ve maiyeti cumartesi 
giinii miizeleri, Heybelideki de
niz liaeaini ziyaret edecekler ve 
aktam Moda Yat kliipte bir tO. 
len verilecektir. 

Pazar giinii otomobillerle tehri 
gezeceklerdir. Pazartesi avdet et
mek iizere Akdenize hareket ede
cekler ve askeri merasimle tetyi 

olunacaklard1r. 

(No. 12) 
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ON TELGRAFLAR 

Harp m1, sulh mu gelecek 
hafta belli olacak 

Italyan kabinesi cumartesi giinii 
toplanarak kat'i karar1n1 verecektir 

ltalyaya kars;• allnacak tedblrler hakklnda 
Cenevrede gizll konu,malara ba,lanm•• 
Cenevre 19 (Ak,am) -Millet

ler cemiyeti betler komitesinin 
karan ltalya ve Habetistana bil
dirilmittir. Karar rizli tutuluyor. 
Fakat bunun Pariate ltalyaya tek
lif edilen teylerden ibaret olduiu 
samhyor. Yani ltalyaya yalmz 
ekonomik imtiyazlar verilmeai tek
lif edilmektedir. 

ltalya gelecek hafta cevap 
verecektir. Fakat bunun red ce
vabl o1acai• aamhyor. Adiaababa
dan gelen baberlere gore Habe
tistan teklifi kabul edecektir. 

Roma 19 (Akfam) - Kabine 
cumarte.i giinii levkalade bir top
lantrya fairrtlmr,trr. Bu toplanti
da be,ler komiteainin teklilleri in
celenecektir. M. Aloizi Cenevre
den Romaya geliyor. 

ln: iliz donanmasmm toplanhs1 
Paris 19 (Aktam) -lngiliz do

nanmasmm Akdenizde toplanma
SI F ransada biiyiik bir tesir yap
mtttlr. Gazeteler lngilterenin 
azimkar hareket etmek istedigini, 
anlatmaya yanatmlyacagmt yazi
yorlar. Temps gazetesi lnriliz do
nanmasmm toplanmast, lngiltere-

nin duruma hakim olmak emelin
den ileri reldigini aoyliyor. 

Bir rivayete gore italyaya kar· 
fl ahnacak tedbirler hakkmda Ce
nevrede gizli konutmalar batla
m•thr. Bu tedbirler ekonomik O• 

lacakbr. Hatti lngilizlerin timdi
den ekonomik tedbirleri tatbike 

"batladaklart, lngiliz gezicilerin 
ltalyaya gitmedikleri, ltalyan va• 
purlarmda aeyahat etmedikleri 
aoy}eniyor. lngiltere parasiDl pefiD 
olarak almadlk~a ltalyaya mal aat
miyor. 

11v1 partial ve zecrT tedblrler 
Londra 19 (A.A.) - Lord 

Ponsonby i~i partisi batzkamna 
gonderdigi bir mektupta ltalyaya 
kart• zecri tedbirler konulmasma 
muanz oldugunu bildirerek it~i 
partisinin Lordlar kurulu grup 
hatkanhgmdan ~ekilecegini ha· 
ber vermittir. 

lt~i partisinin toplanhya ~agt· 
nlan icra komiteai her tiirlu zec· 
ri tedbirlere muar1z olan Lord 
Ponsonbynin "t'e mutedil zecri ted
birlerden yana olarak Lanaburynil\ 
durumlarm1 tetkik edecektir. 

Paris borsas1nda diin 
esham yeniden dii§tii 

lngilizler be§ ler komisyonunun karanndan memnun 
oldular. Italya 1910 s1ntftnt silah alttna ~agtrdr. 
Amerika donanmasa Atlantik Okyanosuna ge~iyor 

Pari• 19 ( Akfam) - Pari.te. 
biiyiik bir endi1e vard1r. Diin bor
•ada liatler yeniden Jii,miiftiiT. 
Harp muhakkak •ayrltyor. 

Cenevre 19 (Aktam) - lngiliz 
delegeleri betler komisyonunun 
karanndan memnun olmutlardtr. 
Bu karann Habef.istanm istikla
lini ve Milletler cemiyeti izast at· 
fatile terefini korudugunu aoylii
yorlar ltalya mahafili ise hu ka
rarm ltalya tarafmdan kabuliine 
imkan olmadtgi kanaatindedir. 

Londra 19 (Aktam) - Malta
daki lngiliz zabit ve memur aile
lerinden biiyiik bir kumt diin in
giltereye hareket etmittir. 

Cebeliittarik hoiaz•mn bir k•s· 
m1 kapabldtgmdan beri lngiliz 
tayyareleri o havalide u~uyor. 

Londra 19 ( Ak1am) - V Qfinr· 
tondan gelen haberlere gore Ame
rika donanmasr Bahrimuhiti Ire-. 
birden Atlantik Okyanosuna ge~
mek emrini almafhr. Filo, ltalyan
Habef harbi e•ncuanda tiiccar re· 
milerini koruyacakttr. 

Roma 19 (Aktam) - 1910 st· 
ntft ailaha ~ai•rtlm•thr. Hiikumet 
mali seferberlik yapmaga hatla
m•"ttr. Yuzde bet faizle dahili bir 
iatikraz da yap1yor. ltalyan hazi· 
neainin ltalyamn mali ihtiya~larl· 
na kafi gelebilecegi umuluyor. 

Sokak ortas1nda kanl1 bir kavga 
Dort ki~i agtr surette yaralandt 

K.asimpatada Bedreddin mahal
lesinde Nureddin ve Y ate.r adla
nnda iki komiircii rekabet yiiziin
den kavga etmitlerdir. Kavgaya 
Yatarm akrabaamdan Hiiaeyin de 
karJtm•t, bu defa Nureddin de Ka
ni, F ehmi, Cemil, Sami, Ahmed, 
Kemaleddin, Adil, Ibrahim ve Is
mail adh dokuz arkadattnl topla
mrt ve aokak ortasmda on iki ki
ti doiiite tututmutlard•r. 

Kavgada bunlardan Fehmi ta· 
bancasm1 ~ekip atet etmittir. C•· 
kan kurtunlar kendi arkadatlarm• 
dan Huluai, Kani Ahmed ve Hiise. 

yinin muhtelif yerlerine isabet e· 
derek dordiinii ai•r aurette yara
lamittir. Kaviaya polialer yetite· 
rek it in daha fazla b ·· iimesine 

meydan vermemitlerdir. 
Dort ag1r yarah Beyoglu basta, 

neaine kaldutlmJtlardir. Tahkikat 
devam ediyor. 

tt3S 
Genel NOtus Say1m1 

20 IIKTE~RiN - PAZAR 
Eskiden devletler ulus f~in 

dejil, uluslar devlet i~in kaidesi 
hakim ikea, devletler saytma 
~nem vermezlerdi. Kaziye ter· 
sine d~ndOgli zamandanberi 
devletler aaylm ribi ulusa iyi 
hizmet yollartn1 gosteren i~lere 
bat vurmaga ba§lami§IardJr. 

Ba,vekialet 
latati8tik Umum Miidiirliigii 

AK~AM 19 Eylu1 1935 

( .,. ] 
Tiirkiin ktymetli eserleri 
Muallim Afet lzmirde k1ymetli 

bir nutuk ·soyledi 
fzmir .18 - lzmirde bulunmak· 

ta olan J'iirk J'arihi aratbrma 
kurumu terefine bir tolen veril
mittir. ~olende belediye bafkan 
muavini bir nutuk aoylemif, he
yeti aelimlamittlr. 

Alkttlanan bu aoyle ... den aonra 
Tiirk Tarihi aratbrma kurumu 
ikinci batkaDJ ogretmen Afet 
ayaga kalkarak irticalen hir nu· 
tuk aoylemittir. Bayan Afet be
lediye batkan muavinine ve ken· 
dilerine refakat eden genel ens· 
pektor reneral Kiztm Diriie te
tekkiir ettikten sonra demittir ki: 

Kurulumuzun, heyetimizin ~ok 
buyiik Odevleri "t'ardtr. 6devimiz 
hilhasaa tarih iizerinde olma.s1 iti· 
harile onemlidir. Biliyoruz ki, ta· 
rih her feY demektir. Her feY 
onun i~indir. Onun i~indir ki, biz 
tarih iizerinde yapbgtmtz tetkik· 
ler araaanda bugiiniin tarihini de 
tetkik ecfiyoruz. 

Tetkik gezimize ilk batladiil· 
m1z yer Anafartalardtr, Anafar· 
talar, yirmi Ytlhk hir tarihtir. Ara
•• belki ~ok yakmd1r. Fakat, o 
kadar eauh bir tarih ve "t'arhi•· 
m1z1n o kadar uluaal bir damgaat• 
d1r. Deierli general tarafmdan 
"t'erilen izahat bizi ~k heyecan· 
land1rd1. Yirmi y1lhk tarihi biitiin 
heyecanlarile yatadtk. 

Binlerce y1lhk tarihi aafhalar· 
Ia dolu olan Truvaya indik. Sonra 
Ere bolgeainde yaphgmuz tetkik
ler hize daha buyiik medeniyet 

T oprak sanayii 
Kiitahyada ve lzmirde 
incelemeler yapahyor 

Bet aenelik aayani plinmdaki 
toprak ve kimya aanayii tatbika· 
tma g~ilmeai i~in bir miiddetten 
heri incelemelere batlanmtt-br. 
Memlekette kurulacak olan top· 
rak sanayiinin eaaslar1 936 sene· 
aine kadar hazulanmtt olacaktir. 

Kiitahyada hu husustaki ince
lemeler derinlettirilmektedir. Bir 
ay sonra lzmirde, Turgutluda 
bir miiddet evvel Siimer Banka in
tikal etmit bulunan tugla fabrika
smm modernize edilerek kiremit 
~tkaracak vaziyete getirilmesi 
i~in incelemeler yaptlacakttr. 

11 kanunu hakkmda tetkikler 
Ankara 18 (T elefon) - It ka

nunu hakkmda tetkikat yapan he
yet Zonguldaktan dondii. Heyete 
batkanhk eden it burosundaki 
Alman miitehauts Zonguldakta 
gordiiiii it meselelerini burada 
tetkik ediyor. Tetkiklerini bitir
dikten aonra diger amele mmta· 
kalarma gidecektir. 

Heyetin bir ka~ riin aonra Kay
seriye gidecegi soyleniyor. 

SIY&I vlmento fabrikast 
Ankara 18 (Telefon)- Sumer 

bank S1vasta ~imento fabrikast 
a~mak hakkmda tetkiklerini bi
tirdi. Yakmda in, aat hazJrhklari• 
na hat hyaca'kttr. -----

u~ MISirh prenses geldl 
Abbas Halim pafa ailes ine men

sup Mtauh prenseslerden Hatice, 
Nebile ve Zeynep diin tehrimize 
gelmitlerdir. 

eaerlerini goatermit oldu. BuJ;tlart 
aoriirken akhmdan tunlar rec;i
yordu. Biitiin bunlar1 yapanlar 
bu,.Un iizerlerinde yafiyan biz 
J'iirklerin cedlerimizdir. 

Y ani bunula fUnu demek iati· 
yorum ki, Anadolu o kadar tari· 
hi bolgelerle ve bu bolgeler o ka
dar tarihi eaerlerle doludur ki, 

diinyanm hi~ bir yerinde bu ka
dar tarih bolgelerile "t'e eaerlerile 
dolu yer yoktur denebilir. Ve biz 
bugiin bu kadar biiyiik bir tarili 

"t'e onun aay111Z eserleri iizeriDde 
bulunuyoru.z. Memleketimiz bu 
kadar yiiksek tarihsel eserlerle 
doludur. Diinyamn biitiin eski me
deniyet eaerleri hu bolgeler uze
rindedir ve hunlan bizler mey
dana ~tkar1yoruz. Bugiin batka· 
Ian da bu eaerleri meydana ~~
karmaia ~ahtiyorlar. Fakat biz
ler de bir taraftan ~abtmaia "t'e 
oDlan meydana ~tkarmaia mec· 
buruz. 

Elen ve Roma de'Virlerinin De 
denirae denain, eaerleli hep bu
ralarda yafA!Dif olan Tiirklerin 
medeniyetleri tarafmdan hatanl· 
mttbr. lsim deiitikliii olabilir. 
Bu devir, aiyaaal bir hikimiyetin 
ge~ici bir devridir. Bizim Irkimtz· 
dan gelenlerin, baz1lart bazt yer
lerde aSil adlannt tattmamttltr. 
Fakat, tetkikler goateriyor ki, her 
hangi devir ve medeniyet ne 
oluraa olaun, bu de"t'irleri ve me-

Tiirk- Yunan 
tecim anla~masz 

Ortaya ~tkan bazt 
zorluklar1n kaldirllmasl 

i~in ~ali~1hyor 
Atina 18- Yeni Tiirk- Yunan 

ticaret anlatmasmt akdetmeie me
mur olan Tiirk-Yunan delegeleri 
miihim bir toplanh yapmttlardtr. 
lki tarafm bazt dilekleri yiiziinden 
~t.kan zorluklarm halli goriitiil· 
miittiir. 

Yunaniatan, Tiirkiyeye yaptlgl 
ihracat kontenjamntn ve bilhaua 
cam ve cam mamulittnm artbnl-

maamt ve Tiirkiyedeki cam fabrika-
11 mamulatmm azaltilmastnJ iate· 
mit, bu talebi kabul edilmemittir. 
Turk delegeleri banka bonolart· 
mn kaldtnlmasml ve tahsi klering 
uauliiniin ihdasm• iatemitlerdir. 

Bunlardan hatka daha baz1 di
lekler ortaya ablmiftlr ki, buDlar 
muhtelif meaelelerin yeniden tet
kini icap ettirecektir. Butiin bu 
zorluklara ragmen mukavelenin 
yakm bir zamanda imza edileceii 
i.imid edilmektedir. 

Ekonomi bakam ve Sovyet 
heyeti Herekeye gidiyor 

Ankara 18 (Telefon) - Eko
nomi bakam Celal Bayar, Sovyet 
el~isi Karahan, Sovyet heyeti bu 
aktam Eskitehirden Herekeye ha· 
reket ediyor. Siimer Bank genel 
direktorii Nurullah Esad heyete 
iltihak i~in Eskif}ehire gitmittir. 

Heyet Hereke fabrikasmda bir 
giin kald1ktan sonra cuma giinii 
latanbula gidecektir. 

• 

aeniyetleri Tiirkler yaratmitttr· 
Biitiin bu medeniyet eserlerini me~ 
dana ~lkarmak ve korumak en 
biiyii.k vazifedir. 

Bunun i~in en biiyiigiimiizden 
ald1gtm1z direktiflerle ~ahttyorut• 
Bunun i~in biiyiik uzmanlara ih• 
tiyacimJz vard1r. 

$unu da aoylemek isterim ki, 
tarih iiyelerimizin hepsi canla 

hatla ~ahtmaktadir. Aatl Tiirk ta• 
rihinin ana hatlart iizeriode duro 
mak iatiyorum. Bugiinkii rejimi· 

mizin oldugu gibi, medeni eaer
ler tarihi arttk tunun bunun, ta• 
rihi demek degil, kiiltiir tarihimis 
demektir. Diiniin tarihi i~inde 

de biz Tiirkii hu cephede ara• 
mak Avrupanm bugiine kadar fOI" 

terdiii tekilden batka 14 tekil· 
de tan1mak istiyoruz. Her hangi 
devirde olursa olsun, Tiirk daima 

ktymetli eserlerini esirgememir 
tir. Biz hunlart nerede olursa ol• 
suD, hulup meydana ~JkaracaiJ:z. 

Ctkanlan ve ~lkardJklarJmizt aak• 
lamaga ~ahtacagt~. Bunun so
nucu olarak ta aatl tarihimizia 
ana hatlan meydana ~t.kacakbr.» 

Muallim Afet, Ege bolgesinde 
eski eaerleri meydana ~tkarmak! 
huauaundaki ~htmalara tetekkiir 

etmit ve tarihsel eaerlerin ko
runmumt temenni ettikten sonra 
goaterilen konukseverlige tetekkiir 
etmittir. Nutuk ~ok alkttlanmJftlr• 

Adadaki hirsiziik 
E1yay1 ~alanlar heniiz 

bulunamaddar 

Biiyiikadada Siimer Palaata 
oturmakta olan muharrir arkada• 
flmtz Esad Mahmud Karakurdull 
festival eglenceleri giinii odas1~ 
girerek kravattna kadar hiitii~ 

etyalarm• ~alan huatz heniiz ya• 
kalanamamt,br. 

Zabltamn tahminine gore btl"' 
auhk otel sahibinin diitmanlari 
tarafmdan yap•lmttbr. Htrstz ote-o 
lin nammt hozmak i~in i~eriden 
biriaile uyutarak batkalari hesa• 
hma bu airkati yapmlfbr. r 

Arkadat-tmtzm hazt kitaplar1 ild 
yazmakta oldugu romanm ilk paJ"'I 
~alarmm da htrsiz tarafmdan gO. 
tiiriilmesi airkatin ayni zamanda 
bir arkad~t muzipliii gibi goste
rilmek ve tahkikabn batka bir yO" 

~ 

Ia ~evrilmek iatenmeaindendir. 

lkinci tube memurlan ite el koY, 
mutlardtr. Giipegiindiiz biiyii~ 
bir ceaaretle yaptlan hu buatzldC 
failinin bir an evvel meydana ~i4 
kanlacagtnt iimid ediyoruz. 

_..,,,_UIIIIINIIIII.tnHtltniMlfltiiiiiiiiiiiUIItttllllllllltllltlllll""" 

Olilm 
lktiaad vekileti aanayi umulll 

miidiirii bay llhami Nafiz Pami• 
rin refikasl ve merhum Albaf 
Halil Nastrtn ktzl bayan Nezaha' 
kua bir hastahgt miiteakip Alia'" I 
hma kavutmuttur. Cenazesi bugiid 
aaat 14,30 da Taksimde S1raseh'i'" 
deki Alman hastanesinden kaldt• 
rtlarak namazt k•lfndtktan sonr• 
medfenine tevdi edilecektir .• 

Allah rahmet eylesiza 
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AK$AMDAN AK$AMA 

-------------------Balkan festivali 
.' Balkan festivali devam ediyor. 
l.ta.ubul~n aevimli ve tath son 
b_ahari da biitiin giizelligile bu eg
~~celere ittirak ederek misafir· 
lerim.izin buradan tath habralar
t. donmeleri i~in elinden geleni 
~&irgemiyor. 
I Balkan festivali tetebbiisii esas 
iti'barile daha bugiinden muvaf
fak olmut sa)'llabilir. Bunu dii· 
'iinenleri ve tertib ede1.1leri teb
tik etmek bir bore teskil eder. 
latanbul hakikaten yal~tz Balkan .. 
lar i~in degil, biitiin Avrupa, hat-
tt biitun diinya i~in ~ok giizel bir 
tezme ve eglence merkezi olabi
lir. istanbul dunya pay1tahh ol
lllaga degerli biricik bir elmasbr. 

Balkan festivaline halkm gos
terdigi ragbet ve bHhassa bu fes
tiv-allerden duyulan samimi mem
~llniyet, istikbalde bu ugurda ~ok 
daha biiyiik gayretler sarfetmek 
isin bir lefvik hizmetini gormeli- · 
dir. Bu ilk festivali biz ancak bir 
tecrube mahiyetinde telikki ede
Liliriz. Bu gibi eglencelerin mu
\>affakiyetleri uzun zaman evvel 
hazulanmak ve c;ok propaganda 
)'apllmak sayesinde temin edile
hilir. Ilk Balkan festivalinin ne 
lc:a.dar aceleye geldigi, bu aile 
eglentisinde amavud dostlanmt· 
~ln bulunmamasile de goze ~arpt· 
)'or. Onlar da davetli idiler. Fa· 
kat ittirak edebileceklerine dair 
Cevablart pek g~ geldiii t~m, 
lcendilerini beklemege vakit kal
lnamif oldugu soyleniyor. 

Her halde, bu nakiS ve iptidai 
haline ragmen, Balkan festivali
'tin Istanbul muhitinde bu kadar 
teni~ bir sempati ile kar,Ilanma
&t, te~ebbiisiin iyiligine ve halktn 
hiasiyahna uygun du,tiigiine bir 
alamettir. 

Tiirklerin mi-safirperverlik his~ 
leri haklunda bir fCY soylemeyi 
2:aid goriiriiz. Balkanh kom,ulart
llt kendi ic;lerinde gormekten ve 
onlarla lstanbulun sihirli aydtn .. 
llkiart alhnda kol kola gezip eg
lenmekten lstanbullulann ~ok de
tin bir meserret duyduklarmda 
tiiphe edilemez. Bunlar biiyiik bir 
llalkan ailesinin te,ekkiiliine dog
l'u ilk adrmlar ve tath hahralar
dlr. Miitlerek bir hayat, boyle 
iti ge~mit dakikalarm kalblerde 
blrakacaklart memnuniyet ve mu
habbet hahralanmn temeli iize
tine istinad eder. 

istanbulda bundan sonra yapt
lacak Balkan festivali i~in, tim
d.iden ~ah~mak liizumunu burada 
itaret etmekten kendimizi men
~emiyecegiz. Bu ilk tetebbiisten 
ahnan dersler bizi bundan rsonra· 
lti tenliklerin daha muvaffakiyet~ 
li olmas1 i~in neler yapma)c icab 
edecegi hakkmda iyice tenvir et
tni,tir. 

Bu defa, ilk falso giimriiklerde 
ba,Iadt. Sonra, mesela Biiyiikada
daki eglencede otellerde ve pan
&iyonlarda yer bulmak ic;in ~eki-
~ s1kmh, bizi memleketin ka-

...._ 

k· - YaptJgtm proje memleketirnizde· 
~ eski, yeni biitiin abideler.in iiati.i.nde 

r eser olacak bay Amca. •• ' 

AK$AM ,_. 
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IIJIUr .._,..-p:ul.a 0 
Zavalll Terkos 

'------------------------------------------~ 
« T erkos suyu kadar saf ve terte

mi.z bir klZdt. Bir bana T erkos su
yu kadar saf ve temiz bakttlannl 
iizerime ~evirdi. Kalbinin T erkoa 
suyu kadar saf ve temiz hislerini 
hirer hirer bana doktu ... » 

Paras1z gelenler I 
Beledige tekrar 
if bakanlzgzna 
ba~ vuruyor 

Anadolunun bir~ok yerlerinden 
istanbula tedavi maksadile gonde
rilen kims~lerin, bulunduklan yer· 
lerde yol masraflan temin edilme
digi ic;in bunlar hastanelerden ~tk
ttktan aonra memleketlerine done
miyor, belediyeye bat vuruyorlar. 

Son giinlerde belediyeye miira· 
caat edenlerin miktan, ~ok art
mtthr. Bunlarm ic;inde yalmz hM· 
tanelerde tedavi edilenler degil, 
ayni zamanda bir mektebe girmek 
isteyip de muvaffak olamtyan ~o
cuklar da vardtr. Belediye, bu gi
difle biit~cye konan tahsisabn kt
sa bir zamanda tukenecegini tab
min ediyor. 

Belediye, bu maksatla i~itleri 
bakanhg1 vas1tasile Amtdoludaki 
viliyet ve belediyelere yeni bir teb· 
ligat yaptlmasma tetebbiis edecek· 
tir. Bundan sonra gidip gelme ve 
istanbulda ge~inme masraflart ya 
bulunduklart yerlerin viliyet ve· 
ya belediyelerince ve yahut ken· 
dilerince temin edilmeden istan
bula geleceklerin Istanbul beledi
yesine miiracaat ettikleri takdirde 
hie; bir yardtm goremiyecekleri bil· 
dirilecek ve bunun halka bildiril
mesi rica edilecektir. 

Y eni mektepler 
l(iiltur bakan1 bu i~lerle 

.... 
ugra~1yor 

Sehrimizde bulunmakta olan . 
Kiiltiir bakam bay Saffet Ar1kan 
diin ogleden evvel Maarif direk· 
torliigiine gelmif, yeni ac;•lacak or
ta okullar ve talebe ifile metgul 
olmuftur. Yeni orta okullarm a~tl
mast kararile a~tkta kalan 1800 
talebe iti halledilmit oluyor. 

Bakan bugiin de iiniversiteye gi· 
derek iiniversite i'i ile alakadar 
olacakhr. 

IIIIIIIIUIIIII111111111IIIIIIIIallfllllllllllllllllltllllllllllllllllti4UIIIIllltlfllllll. 

kiki bir ihtiyact ile karftlatbrdt. 
0 giin yalmz davetlilerin degil, 
eglenceye ittirak i~in gelen istan
bullularm da bir k1smmm ac;ikta 
kalmak tehlikesine maruz bulun· 
duklan goriildii. Otellerdeki su· 
suzluk biiyiik bir eksiklik vucuda 
getirdi. 

tlk festivalin eksikleri, kusur
larl goziimiizden kac;mamah ve 
bunlart gelecek defaya kadar 
azami SUrette ortadan kaldumah
dir. Sonra, Istanbul c;ok daha 
muntazam ve muhtesem eglence
lere, tehriayinlere degerli ve ka
biliyetli bir tehirdir. Bu eglence
lere daha buyiik hir mikyas veri-
lebilir. Ak1ame~ 

Yeni baglar 
Istanbul civaranda tekrar 

bag kurulacak 
fatanbul sayfiyeleri vaktile, he

men hemen battan bata, diinya
nm en nefis iiziimlerini yetittiren 
baglarla ~evrilmitti. 

Son on bet senedenberi eski 
baglar bozulmuf, buralart ~orak 
tarla haline gelmit-tir, 

Harp, baktms1zhk ve ihmal bu 
baglarm harap olmasmda miiessir 
olmuftur. Bundan ba,ka, yirmi, 
yirmi bet sene evvel Y akactk ve 
civarmda yeniden dikilen Ameri· 
kan ~ubuklarmm hastahkh olma
sl da baglarm bozulmasma tesir 
etmittir. 

Haber aldtgtmtza gore, oteden· 
beri iyi iiziim yetittiren baglan 
eski haline getirebilmek iizere zi
raat bakanhg1 elinde bulunan fi
danhklardan bu havalideki koy· 
liilere meccanen c;ubuk dag1bp ye
niden bag tesia etmelerine yar
dtm etmeii kararlatbrmttbr. 

Tesis edilecek baglann toprak. 
ve iklim tartlarma uygun olma ... 
~ma bak1lacak, hangi toprakta 
hangi nevi ve cins iiziim yetittiril
meai liztm gelecegi tayin edilerek 
ona gore ~ubuk verilecektir. Bag
lann tesisine rniitehautslar neza· 
ret edeceklerdir. 

HAideki ham allar 
Sebze ve meyva hilindeki ha· 

mallar araamda tasfiye yapllmtt 
ve 150 hamaldan 50 si vazifesin· 
den ~akanlmttbr. Diger 100 hama .. 
hn da ayda yirmi~r lira ile ~aht· 
malarma hal direktorliigii tarafm
dan karar verilmit;tir. 

Mu miinasebetle diin Hiiaeyin 
oglu Hasan, Yusuf oglu Ka.151m, 
Mustafa oglu Yusuf admda ii~ 
hamal matbaamtza gelerek kendi .. 
lerinin arkada~lan namma gel
diklerini soylemitler ve giinde 18 
saat ~ahtttklarmi buna mukabil' 
ayda yirmi lira alacaklanm soyli
yerek hal direktorliigiiniin nazan 
dikkatini celbetmemizi istemitler-

dir. 
Hamallar bugiin keyfiyeti alika .. 

dar makamlara da bildirecekler 
ve eskiden oldugu gibi kendi he-
saplanna ~ahtmalartnt istiyecek
lerdir. 

Kavga ve yaralama 
Cibalide Mustafa ile Ali arasan

da kavga ~akmtt ve sonu~unda Mus
tafa hiiyiik bir demir parc;asile Aliyi 
batmdan agar surette yaralamlf• 
hr. Mustafa yakalanm•t· Ali has
tanede teda vi alhna ahnmtftlr. 

Ilk okullarda tOrk~e dersleri 
Ilk okullarda tiirk~e de!'slere bu 

sene de eldeki k1raat kitaplarile 
devam edilecektir. Yeni kitapla
rtn hazarlanmast ve okutulmas1 ge
lecek seneye buaktlmithr. 

Bay .&mcaya gore ..• 

••• Alt ve iistteki havuzdur ••• 

Kadastro i3i 
lstanbulda girmi 

sene ifinde 
tamamlanacak 
lstanbulda yaptlan kadastro fa· 

aliyeti, i!k once Adalarda bitiril· 
mit, bundan sonra Eminonii ka

zasmda ba,hyarak Beyaztda ka
dar yaptlmt~b. ~imdi de Beyoglu~ 
nun bir ktsmmda yap1hyor. 

Kadastro yap1lan mmtakalarda 
emlik ve araziye aid biitiin anlat
mazhklar kokiinden halledildigi 

gibi timdiye kadar sahibi ortadan 
kaybolmut ve kanunen hiikiimete 

intikal etmesi liz1m geldigi halde 
aunun bunun elinde kalan emlikin . 
de devlete intikali temin edilmit
tir. Bu suretle devlet hazinesi bun
dan c;ok istifade etmif, istanbulda 

kadastro faaliyeti tatbik edildi
gi tarihten beri bir buc;uk milyon 

lirahk metrilk emlik meydana ~·
kartlmttbr. 

Taaarruf haklum esanndan te
min eden bu faaliyetten goriilen 
faideler iizerine Finans bakanhg1, 

gelecek seneden itibaren kadastro 
heyetlerini artbracakbr. latanbul1 

kadastrosunun nihayet yirmi sene
de tamamlanacag1 muhakkak gO
riiliiyor. 

~ay paras1 
Bir kahvede garsonl:1 iki 

mii§teri arastnda 
kavga ~tkh 

Elektrik~i Hasan isminde biri 
diin Beyaztdda Ahmedin kahvesi· 
ne gelmit ve Aziz admdaki arka· 
dati ile ~ay ic;mi~tir. iki arkadat 
epice oturduktan sonra garson 0· 
meri ~agtrmt,lar ve ~aym tanesini 
100 paradan hesap ederek para 
vermek istemi~lerdir. Garson timer 
~aylarm 100 para olmadagml aoy
lemit ise de Hasan tsrar etmit: 

- Cit patronuna yiizer para· 
dan verdiler. 

Diye soyle demi,tir. Orner elin· 
de para kahve sahibi Ahmede git
mit fakat Ahmed parayt kabul et· 
memi,tir. Bu yuzden garson Umer 
ile miifteriler arasanda kavga bat· 
lamif garson Orner ikisini de dog
miittiir. Hadiseye polis yeti,mif 
ve kavgac1lan yakalamtthr. Tah
kikata batlanmi,hr. 

Bir ~ocuk gazinonun 
duvarlndan du,to 

Hendek caddesinde oturdugunu 
soyliyen dort ya~mda Ester adm· 
da bir c;ocuk diin gece Luna park 
gazinosunun duvarmdan diitmiit 
ve agtr surette yaralanmttbr. Es
ter derhal Senjorj hastanesine kal
dtrllmtt tedavi altma ahnmttbr. 

ltte size en son hadiselere gO
re kaleme almmtt bir eser par~as1 .. 

Ned en olmasm?. Biiyiik doktor
larm sozlerini gormiiyor musunuz?. 
Meger timdiye kadar za valh T er
koscuga ne biiyiik iftiralarda bu
lunmutuz. Halbuki o bir gene ktzlD 
atk goz ya~lan kadar saf ve te
mtzmtf .. 

Hatta belki ondan da temiz ... 
{:iinkii timdiki goz yatlan ldrpik
lerden g~erken sim siyah rimel
lerle boyamb hazen kap kara ola
rak yanaklardan siiziiliiyor .. 

Halbuki Terkos- biiyiik doktor
lann da temin ettikleri gibi - en 
temiz istanbul suyu imit.. . Bi~are 
Terkos . .. Senin timdiye kadar na• 
stl giinahma girmi~iz .• 

Istanbul radyosunda .• 
istanbul radyosunda giiret mac;· 

laram - sanki insana gozile sey
rediyormut gibi - gayet mahirane 
bir tarzda anlatan bay Said (;ele
bi g~en giin mikrofonda fOyle sO
ze ba,ladt: 

- Ey sesimi it-itenler ve itit
miyenler .. timdi beni can kulagile 
d. 1 .. "t" In e)'lntz ....... . 

Muharrir ve para 
G~en giin degerli yaztct bir ar-

kadat giimiit paralartn agtrhgtn· 
dan yana yaktla bahsediyor, cep
lerinin ideta aguhktan sarkhgmt 
yaztyordu .. 

Dun gene bir rnuharrir ayni 
mevzu iizerinde kalem c;almtt, di
yor ki: 

«- Hakikaten bu agtrhk mil
him bir yiik .. . » 

Bunlart okudukc;a ne kadar ta· 
pyorum tasavvur edemezsiniz. 
~imdiye kadar biz muharrirleri 
pek o kadar parah insanlar bilmi· 
yorduk. Demek yamlmtfiZ. Muhar· 
rir varmtt, muharrircik varmtf •• 

Lakin korktuium nedir biliyor
musunuz? .. . Bunlan vergi memur
lart okuyacaklar! ... 

Hikmel F eridun 

Liman tarifesi 
Liman tarifesinde baz1 degi,ik

likler yaptlmt,ti. Y eni alh ayhk 
tairfenin bakanhk~a tasdik edildi
gi heniiz Liman ve nhhm idare
~&ine bildirilmemittir. 

Bu tarifenin eyliil ba,mda me· 
riyete girmesi laztm gelirken boy
le gecikmesi liman idaresile it sa· 
hipleri araamda baz1 anla~mazhk
lar ~1kmasma sebep olmaktadtr. 

itl~rin kolayhkla yiirutiilmesi 
i~in tarifenin gelmesi bekleniyor. 
Hirendigimize gore, tarifenin ge
cikmesinden alikahlar zarara ug· 
ramiyacaklard•r. {:iinkii tenzilattaD 
ileri gelen fark kendilerine iade 
olunacakbr • 

.. • Etraft da park 1.. Nasll buldun L 1 - Ne ktslast) .. 
B. A - Giizselt.. Yalmz parktn ko· B. A -· Bu giizel yeri kirletenlerl, 

tuine bir katla y~pmayt \Dlutmut~UDI. __ tay_apcak ordunun bannmaat j.;inl •• , 
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Kayseri fabrikas1, i§ ha
yabnda yeni bir saba a~b 
Amele ~ocuklar1na hem i§, hem okuma 

ogretiliyor, fabrikanln yanlnda 
yeni bir §ehir kuruluyor 

-...-

[ Kayseri dokum.a fabrikumm a~dlf mekteb, hem de bir balum miies-
torerunden bahsetmittik. Bu tOrendoe seaeai olmu-+n•. Buraya gelen ro-
bulunan Ankara muhabirimiz. Fabrika .,..- ~ 
hakkmdaki intibalann• f()yle anlatJyor:] cuklar i~in bir ~trak mektebi a~tl-

Ankara (Husuai) - EkoDomi mtttir. Burada ~ocuklara ayni tip-
bakan• bay Celil Sayar, fabrika- te elbiae verilmekte, her ciin iki 
DID a~Jldtjl giin verdiii bir di· kab yemek yedirilmektedir. t:o
yevde fU .Ozleri .Oylemitti: cuklara bir taraftan okuma yaz· 

- Kayseri fabrikaat, Tiirkiye • ma, diier taraftan da it ogretil
Sovyet doatluiunuu bir abidesi- mektedir. 
dir. Tiirkiye. Sovyet Rusya ara- Bir miihendis diyor ki: 
smda bu teknik. dwtluk daha zi- - Sttmah, haata gelen koylii 
yade devam edecektir.» ~ocuklan i~in fabrika bir kurtu-

Bakan, bundan sonra fabrika- lut yeridir. Fabrika her ay sttmah 
mn yaratbi• ve yaratacag1 eko- ~ocuklar i~in Soo kilo kinin aarf· 
nomik faaliyetten de fU suretle etmektedir. Tedavi edilen ~ocuk· 
bahsetmitti: lar arasmda kiloau artanlar oldu-

- «F abrika, senede 30 mil yon iunu, fabrika doktorundan ogren
metre bez dokuyacakbr. Bu mal- mek miimkiindiir. 
larrn ktymeti 4 bu~uk milyon li- Koylerinde iyi bakJiamtyan fa· 
rad1r. Fabrika, 27 bin balye pa· kir ve s1tmah ~ocuklar, fabrika· 
muk sarfedecektir.» da az ~ahtllrtlmak •uretile, hem 

Bu rakamlardan sonra, fabri· okuma yazma ogreniyorlar, hem 
kanm Tiirkiye ekonomi hayabn· de 11hhatlerini kazantyorlar. 
daki oneminden daha fazla bahs- Kayaeri dokuma fabrikasmm 
etmege liizum kalm1yor. Yalntz ~ocuklarla olan bu miinasebeti, 
biz, bu mektubumuzda, fabrika· diger hususi sermayedarlarm fab-
nm ehemmiyetini daha ziyade rikalarma bir ornek diye goate
tebariiz ettirmek i~in, fabrikanm rilmektedir. Fabrikaya gelen koy-
etrafa olan tesirlerinden bahs.et- liilerin h2 mda az zamanda bir 
meyi daha faydah buluyoruz. deiitme goriilmektedir. Amele-

Kayaeri fabrikast, Tiirkiye it nin ekaeriai spor yapmaktadu. 
hayabna yeni bir aaha a~mJthr. Fabrika miidiirii diyor ki: 
Bugiin fabrikada 4500 amele ~- - Yak~nda biitiin fabrika ame· 
htmaktadar. Bunlarm ekaerisi lesi yiizme oirenecektir. Sabab-
Kay~eriye ya]un koylerden fabri- Ian it batlamadan evvel, yiizme 
kaya gelen lcoyliilerdir. Tiirk • havuzunda yiizenler ~ogalmak-
Sovyet miihendialerinin ifadesi· tad1r. 
ne gore, bu Tiirk koyliileri, en Fabt-ikada futbol tak1mlarJ ku-
modern tezgihlar batmda, en k1- rulmuttur. Bu talumlar, Kayaeri 
sa zamanda ite ahtm•tlardJr. takJmlarile, fabrikanm stadyo-

Yalmz Orgiib kazasmdan 500 munda ma~lar yapmaktadu. 
amele fabrikada it hulmuttur. Fabrikanm yan1 batmda stad-
Orgiib halkt, kendilerine a~alan yomdan batka at sporlara i~in de 
bu yeni it sahas1 i~in, Ekonomi bir saba vard~r. Yakmda burada 
bakanhgma, Siimer Bank direk- bir de park yaptlacakbr. 
torliigiine lefekkiir etmitlerdir. Bu giditle dokuma fabrikasi-

Fabrika miidiirlerinin soyledi- nm yam batmda bir fabrika teh· 
ginc gore Kayseri dokuma fab- ri kurulacakt•r. Amele ~ocuklar1 

zamanda koylii, bil- i~in ilk okul binast, hastane, ame-

AK$AM 

Yonan atletleri 
(Bat taraf1 birinci aabifede)'. ' 

Yunanistanm en maruf kotu· 
cularmdan Lambru cuma .W.ii 
tayyare ile tehrimize gelecektir. 

Konvansiyonel trenile bekle
nen Yugoslav atletleri diin gelme
mitlerdir. Bugiin gelmeleri bek
leniyor. 

Y unanh atletler, bu ytl da Bal
kan atletizm tampiyonlugunu ka
zanacaklartndan ~ok iimidvar gO. 
riiDiiyorlar. En tehlikeli rakipleri 
Yugoslavlardar. Diin ,ehrimize ge· 
len Yunan atletleri 14 ve 15 ey· 
hilde Avuaturya milli atlet taki
mile deneme miiaabakalan yap· 
mttlardtr. Bu deneme miisabaka
lannda, Y unanhlartn aldildari 
Deticelerden bir k11mtn1 YunaD 
atletlerinin bugiinkii durumlann1 
1&termek itibarile neflediyoruz: 

200metre: Frangudia (Yunan)' 
22,6/10 saniye. 

800 metft!: Birinci Avusturyab 
Lihmirger 1,59, ikinci Y orgako
puloa (Yunan) 1,59,4/5 dakika, 
~iincii $elyotia (Yunan). 

400 metre mi.niab kotu: Birinci 
A vuaturyah Letner 56, ikinci Man
tikas (Yunan) 56,4/10 aaniye. 

Uzun atlama: Birinci Lambra· 
kis (Yunan) 6,90 metre, ikinci 
Paterakia (Yunan). 

Giille: Avusturyablar birincili
ii ve ikinciligi kazanmltlardtr. 
V~ncii Stefanakia (Yunan) 13,45 
metre. 

5000 metre: Gonadis (Yunan) 
15,55 dakika. 

Cirid: Haciyanis (Yunan) 57,40 
metre. 

Stnkla atl-ama: Hlencos (Yu
nan) 3,96 (yeni rekor), ikiDci 
Avusturyah Lihmirger 3,91, ii~iin· 
c:G Yunanh Panos 3,70 metre. 

Umui tasnifte Avusturyahlar 
103, Yunanhlar da 94 puvan ka· 
zanmttlardtr. 

8alatasarayldara 
Galatuaray Usesi Miidiirliigiinden: 
21,22,29 eyliil giinlerinde Kadlkoy 

F ener atadmda yap1lacak Balkan oyun· 
lannda kendilerine verilecek odevleri 
oiirenmek iizere Gabta•ray lzcilerinin 20 
eyliil 9 35 cuma giini.i sa at 14 de Usede 
oymak beye ba~ vurmalan. 

Gaar•lanlar 
Turk atletizm federasyounundan: 
Altmc1 Balkan oyunlannda Hakem· 

lik vazifesini alacak ve isimleri ataitda 
bayan ve baylann bugiinden itibaren 
dordi.inci.i vak1f han birinci katta fede· 
rasyon merkezine muracaat etmeleri ri· 
ca olunur. 

Bayan Miibeccel. bay Onvan, llhami. Gi
ra.y, F ethi, Morison, Allen, Sud uri, Peri dis. 

Hikmet, Marengo, Nadolski, ~nasi 
Refid, Ekrem Rii~tii. Sait, Beyker, 
Davit, Herzincioglu, Ekrem, Agopyan, 
Mac Gregoor, Rauf, Morinos. Ali ruza, 
Devecioglu, KarakatJ, Musa Kaztm. M. 
Elting, Passadeos, Mazhar Naztm, Y. 
Skindris, Cemil, Hikmet, Sudi, M. Mo. 
rehead, Ulvi Ziya, Osman Miieyyet. 
Feridun. 

lrtlhal 
$ehrimiz tiiccarlar1ndan Yuauf 

Molla Zade Hiiaeyin ve Biraderi
nin pederleri bay Hacl Siileyma
nm irtihalini teesaiirle haber al
dlk. Cenazeai bugiin aaat 14,30 da 
Kadtkoy Caferaia mahallesi Ha
le sinemsat kart•••ndaki 25 nu
marah hanelerinden kaldJrtlarak 
Karacaahmetteki medfeni ebedi
aine tevdi kthnacakttr. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Niimune evleriDden u~ paviyon 
yaktnda bitecektir. 

Dokuma fabrikas1 tehri daha 
kurulmadan, · burada bir canhldc 
goze ~arpmaktadtr. F abrikada 
~ahtanlar burada bir ,ece hayab 
yaratmttlardtr. ~imdilik iki bin 
kitinin toplu bulunduiu, ve heniiz 
kurulan bu amele tehriDdeki ha
yat ve hareket, 50 bin niifusu olan 
Kayseriye nisbetle d.La ziyade 

~---t.....,.~A.LI.x.u.l..lor.I~IA.IIIU.I...u;.LII...us;nm h~i:.t..........a.........:l~e_;evler · ainema a Jlm~a=k~t~a~d~tr:.:.'--L-&=:........;s=..====~~----

BUYUK 
HAFTALIK 
MECMUA 

Resimli 
BBB,BY'i 

Itt Eylid1 , 

Tnrkiyenin en ~ok aevUen 
mulaarrirleri baZJrbyor. 

Siz de .. HER~EY!,in okuyucus11 
olmaga haDrlaom 

YAK I.N D A 
c;IKIYOR 

Bu ak§am MELEK sinemas1nda 
mevsimin bOyl\k ve iaimll filmleri ba1hyor : 

GARY COOPER • CAROL LOMBARD 
ve 5 J•ttnda btlyDk artlat SHIRLEY TEMPLE 

tsrafiDdan emaalalz blr aurette yarahlan 

HER$EY SENIN iCiN 
( Frans1zca eOzlll Paramount film! ) 

Aynca: Paramount dDnya haberleri : 
Habet imparatoru bartt I~D daa ediyor. 

Belpka krall~eainin ceuaze toreni Yesaire ••• 

ATLETIZM 
BALKAN OYUNLARI 

FENERBAHc;E ST ADINDA 

Eyliil 21 Cumarteai Saat 14 lfl de 
22 Pazar ,. 15 de 
29 Pazar ,. 15 de 

Tenzilltb ve tek aablaD blrinci mevld biletleri bitmlttir. 

ikincf mevkl : 3 8UN IGiN 75 KURUITUR. 
Bu mtllabakalar l~ bu1lan lklncl mevki biletler de bitmek llzere 

oldugundan atachn kaptamda aabf yapdmtyacakhr. 
Sabt yerlerl : NATT A Beyoglu, Galataaaray 
NA TT A Karakay, Ziraat Banku• yamnda 
ZEKl R1ZA, MlLLI SPOR maguas1, Bah~ekapa, latanbul 

Bu alqam: SARA Y sinemas1 
Bliylik limanlarda cereyan eden tahaf ve heycanh vekayiini. •• 

Gece nbtim meydanlaran1... lbwular iftiyalnDL- Y qayan 
adamlarm ka~k~•htuu... taavir eden : 

iNSAN KAGAKGILARI 
Fransaca alblO bliyllk film bathyor. Bq rollerde: 

CLAUDETTE COLBER - BEN LYON 
IIaYeteo: Paramount jW'Dal: Bel~ika krali~esinin cenaze meraaiaai. 

LAUREL 
ve 

Kahkahadan insaDJ k~racak nete • zevk 

ve etlence ile dolu 

HARD I 
~eytan Kardet 

filminin kahramanlar1 

DERTSiZ ARKADA$LAR 
Yann ak,am 

Franmca aozli.i bliyiik komedl 

i P B B. sinamastnda 

Bugiin ELHAMRA sinemas1nda 
a IIGyDir we gDzel ftlm blrdea 

KIRIK MABUDE FINDIKCI KIZ 
Marlene Dietrich 

FevkaiAde Sat•• 
<;engelkOy1lnde Y enl Vill&da 151 

Eyltll Pazar gllnll mllsayede De 
utllaeak olan tlymetll ft atlt If' 
yalard1r. Bu1 par~ Snr, eakt, 
~ Japon, Lublan TUO n tabat· 
lar1, markitrt Qzerine efyalar, Qoha 
tlzerlne ~lemeH re,t perdeler, •• 
lalre.... '1'afsilA.t1 Cumarteel lbk1l 
gazetelerd& okoyunoz. 

Tepebqt kJthk ti.- 1 

ptroaunda 20 E.yliil "'':'"' ltltl._t 
93S cuma IUnU ak- $charTUJatrasa 

f&llU aat 21 de 
PERGON~ . 
S perde . Y azan: 

Henr:ilJ lbaen. Turk.· 
~ Senih.a Bedri 
MUzik Grieg Bal
kan festivalino itti· 
ak eden aruplar ... 
refine. Biletler Kito
~e •tdmaktadu. 

C. H. P. Erenkoy Jr.amunu SaJn.ri 
~id oca~md&n: 

Ocaimuz10 p.lhk. ~on1resi 22/E.yij}Z, 
.935 pazar giinti aabab eaat .I 0 d.a yep1l..,. 
~tll\ 
Oqd~ :yf%lh btitiln Uyelerimizln liellt 

8clileD o a6n TO .-ka ba kon1reye 
nnu .. v.-nn,.l,.rin; lfiJI'.nL-----• 

Ulian Harvey 

FRANS ADA 
Bedava Okumtl 
1936 Haziran aymda yaptl~ 

miiaabakaya hazll'lanmak i~in set' 
litz O.lwlalan bu sene FraDS~c'l 
ozel denier ve yiiksek kurlar .~ 
m•fbr. Bu miisabakannl aonuad• 
Franaada okuyacak talebe beld 
olacaktlr. 

Biitiin yolculuk {gidit - gelit>' 
ve ii~ sene zarf1ndaki masrafl•i1 
Berlitz Okulalar1 heyeti idaresi ~· 
raf1ndaD verilecektir. Kazanan ~· 
lebe 1936 EylUI aymda gonderilr 
cektir. Yeni batlayan ve ilerleJIIif 

talebe i~in kurlar. Ayni zaroand• 
miisabaka i~in de haztrhk der•ted 

1·~ a~llmttbr. Bundan batka Ber 1 

okulalarmda her dil i~in kurl.tl 
vard1r. 

Istanbul, lst.iklil caddesi 
:Ankara, Konya caddeai 
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iCERDE B I T E N L E R Baglar digorlar ki •. 

8 - 1 k b Edebiyat adamlart ni~in Suni antrasit 
piyasaga flkrgor 
Yabanc1 memleketlerden 
arbk antrasit gelmiyor 
Zonguldaktaki Somikok fabri· 

kast suni antrasit komiirlerini bu 
ay sonunda piyasaya ~tkaracakllr. 
Ecnebi antrasiti iizerine muamele 
yapnn tecimerler, bu milli miies-se
&enin faaliyete g~mesi iizerine 
dtt memleketlerden siparitlerini 
lcesmi~lerdir. Odun sarfiyab da a· 
zalmtttir. 

Diger taraftan Som1kok fabri
kasmm bir faidesi de kok pkaran 
Yerli gazhaneleri kok tesisatlnt 11• 

lah etmege mecbur etmesidir. 
T esisatta yaptlacak yeniliklerle 

yerli koklarm, ecnebi kuvvetleri 
derecesinde ite elveritli bir hale 
getirilecegi umuluyor. Suni antra· 
sit karttsmda kok fiatlerinin yeni· 
'den diitmesi ihtimali vardtr. 

Bu itibarla bir~ok kimseler, 
rnahrukat almakta ihtiyath davra· 
narak Tiirk antrasitini bekliyorlar. 
Ecnebi antrasitleri 42 lira olmau
na kartthk ayni kudrette oldugu 
temin edilen bu yerli antrasit 25 
liraya sablacakhr. 

NOfus S;tylmt haztrhOt 
20 lefrinievvelde yaptlacak 

olan genel niifua saytml hazirhk· 
larmm giinii giiniine yap1lmast 
i~in vilayet makam1 bir tamim ya
parak kazalara gondermiftir. Ya· 
ptlacak itler giinlere ayrtlmlf ve 
tarihleri teabit edilmittir. 

lncir satarken 
lki ki~i aras1nda kavga 

~1ktJ, di~leri ktrtldt 

Edirnekapada bir sabcmm yiik
aek sesle bagarmas1 kavgaya se
bep olmut ve neticede iki kavga· 
cmm da yumruk darhelerile on 
ditleri kutlmtttlr. Hadise t<iyle ol
lnU§tur: Mehmed admda bir incir 
•abctst yolda ta.blasma indirerek: 

- Taze incirlerim var!. 
Diye yiiksek sesle bag1rmaga 

ba,Iamtfhr. Bunu duyan Ali is
minde biri fena ha.lde sinirlenmit 
\le birka~ defa Mehmede: 

- Y a, sus, yahud da uzakta 
bagtr ... 

Demiftir. Bu yiizden aralar1nda 
lniinaka~a ~akmlf ve derhal yum· 
ruk yumruga kavgaya ba~lamt,. 

lardtr. Kavga ikisinin de on dit· 
lerinin bir ka~mm kutlmaSl ile so· 
nu~lanmttbr. lki kavgaca hakkan
da tahkikata batla.nmafbr • 

TOrk -Macar tecim anla~mas1 
Pettede Tiirk-Macar tecim an

Ia,masi miizakerelerine i~tirak e· 
den D1f bakanhgt ekonomi genel 
direktorii B. Bedi Arbel diinkii 
ekspresle gelmittir. 

B. Arbelin izahahna gore Macar· 
larla a.ramlZda at meselesinden bat· 
ka biitiin itler halledilmittir. Ma· 
carlar, Tiirkiyeye at ihracma on~m 
Vermitlcr ve anla§mada bu nokta· 
tun tesbit edilmesini istemislerdir. 
Delegelerimiz meseleyi indelemek· 
tedir. Bugiinlerde goriitmeler ta
lDamlanacakbr. 

T ay~·arelere ad konmas1 
935 scnesi i~inde ahnan tayyare

fere 20 eyliilde isim konma tore
ni yap1lacagmt yazm•thk. ~ehri
lniz hava kurumu bu karar1 degi,. 
tirmi~tir. Toren 25 eyliil ~artam
ba eiinii gene Ye, ilkoy tayyare a
Ln.nda ynpilacakhr. 

Istanbul radyosu 
Bir ecnebi firma hukii-

mete ba~ vurdu 
istanbul telaiz telefon sirketinin . 

imtiyaz miiddeti dokuz ay onra 
bitecek ve itletme hiikumete ge
~ecektir. Ugrendigimize gore, bii
tiin diinyada tanmmif biiyiik bir 
radyo tirketi hiikumete bat vura· 
rak bu i~letmeyi iizerine almag1 
teklif etmittir. 

Merkezi Holandada olan bu tir· 
•ket, l&tanbul radyosunu i~letmek 
i~in yeni bir Tiirk tirketi kurmak 
iizere fU esaslart ileri siirmekte
dir: 

Hiikumet radyo ka~ak~1hgma 

meydan vermemek i~in s1k1 ted· 
birler ald1g1 takdirde bu itin geli· 
ri masrafmt karttlayacakhr. 

Bu esas kabul edilince Istanbul 
radyosunu lSlah etmek miimkiin 
olacakhr .~irket biiyiik bir radyo 
binu1 yapacak, miiteaddid stiid
yolar viicude getirilerek abonele· 
rin radyo batmda uzun miiddet 
beklemelerine liizum kalmiyacak, 
Avrupada dola~an degerli muaiki 
fasdlart fstanbula getirilehilecek, 
Istanbul radyosunun kuvveti art
bnlacak, gelirin yiizde ellisi hii· 
kumete verilecektir. 

Ecnebi radyo •irketi, teklifleri 
hiikumet tarafmdan kabul edilirse 
bu itleri ba,arinak i~in 300,000 
lira sarfedecektir. 

Teklifler incelenmektedir. 

Karpuz satarken kavga 
Kimil admda bir karpuz sab· 

c1si dun Zeyrek caddesinde karpuz 
satarken Osman isminde birile 
kavgaya tulufiDUf ve Oaman yer
den ald1gt biiyiik bir tatla Kami· 
lin ba~ml yaralamt,hr. Kavgamn 
sebebi heniiz anlatiiamamttbr. Ya
rah tedavi altma almmts Osman 
hakkmda tahkikata batl~nmttbr. 

-~ - - -

lki zehirlenine 
Biri bald an, digeri 

makarnadan zehirlendiler 
Dun iki yerde zehirlenme vaka

st olmu~, iki ihtiyar kadm ile bir 
erkek hastaneye kaldtrtlmtttrr. 
Birincisi Boga.zkesen caddesinde 
Siileymamn simit~i f1nmnda ~ah
tan Ahmeddir. Ahmedin sabah 
kahvalbstnda yedigi baldan ze
hirlendigi anlatilmtt ve Beyoglu 
hastanesine kaldniimt~tir. 

Diger vaka Toygar Hamza ma. 
hallesinde olmuttur. Bu mahalle
de oturan Ara~h 62 yatmda Meh. 
med k1z1 Kezban rnakarna pitir
mif ve misafiri 65 yatmda lbra· 
him ktzt Hatice ile beraber ye
mittir. Aradan iki saat ge~tikten 
sonra iki ihtiyar kadm baygtnhk 
ge~irmif. ve kom,ulara tarahndan 
doktora gosterilmittir. lkisinin de 
ma.karna piten tencerenin kalay. 
stzhgi yiiziinden zehirlendigi an
la~almtf ve Zeynep Kamil hasta· 
nesine kaldrnlmifhr. 

Nobet~l eczaneler 
Bu alqam nobet~i eczanelet- ,unlardtr: 
Sitli: Kurtulu, caddesinde Kurtuluf. 

Taksim: Kumbaracrda Garih ve Mia ao
kagmda Limonciyan, Galata: Ok~umu.sa 
caddesinde /\sri lttihad, Eminooii: Bah· 
c;e'kaptda Agop Menasyan, Kas1mpa~: 
Merkez, Haskoy: Haskoyde H~lk. Hey· 
belinda: Tomnidis, Bi.iyUkada: Merkez, 
Baknkoy: Hiliil, Sanyer: Osman, Akaa· 
roy: E. Pertev, Be~ikta~ : Riza, Kadtkoy: 
Merkez, Modada F aik lskender, Osku
<lnr: Ahmediye, Fener: Emil}'ladi. Sa· 
matya: Erofilos, Sehremini: A. HamcU, 
Karag\imriik: Arif, Alemdar: Obeyd, Ku· 
~iikpazar: H. Husnii, Sehzadebaft: lb· 
rahim I lalil, Beyaztd: Sttkt. 
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~f,1acai'"sasl midelerine dii§kiindiirler 
Emlik kon1isyonculart bir 

nizamname haztrladt 
Emlak sallf iflerini muntazam 

bir murakabe altmda bulundura· 
rak hazinenin menfaatini korumak 
ve alakahlartn zarara ugramast· 
na meydan vermemek iizere bir 
emlak borsast yaptlmast yolunda 
tetebbiislere giritilmittir. 

Emlak komisyoncular1 kurumu, 
bu hususta bir nizamname proje
si haztrlamitbr. 

Kurum bugiinlerde Ekonomi 
bakanhgma bat vurarak yeni bor
sanm bu projeye uygun bir ,ekil
de a~tlmasm1 isteyecektir. 

Y eni horsamn ticaret borsast 
gibi Tecim odas1na bagh olarak 
yaptlmasi ihtimali vardtr. Maama· 
fib odada heniiz bu hususta re.
mi malumat yoktur. 

Oda erkamndan bir zat diin bir 
muharririmize demittir ki: 

«- Emlak ahm ve sahmt i~in 
bir borsa a~mak ~ok muvahk ola
cakhr. Ancak bunun bazt ali.kah
lann ileri siirdiikleri gibi huausi 
bir tetekkiil balinde olmas1 imkan· 
Jiizdrr. Diier borsa.lar gibi hiiku
metin miirakabesine tabi tutulma· 
s1 laz1mdrr. Zaten boyle olmazsa 
faidesi dokunamaz. Odaya bunun 
hakkrnda hir miiracaat olmadtim· 
dan emlak borsastmn ne tarzda fa· 
aliyete ge~ecegi ve nereye bai
lanacagi belli degildir.» 

Palamut fiatleri 
Bahk~1larla dalyancllar 

arastnda birle~me mi var 
Son giinlerde palamut fiatleri 

yiikselmi~tir. Bunun hir ktstm ba
hkctlar ve dalyanctlar arasmda 
bir fiat birle,mesi yaptlmasmdan 
ileri geldigi soylcniyor. Rivayete 
gore bunlar palamut fiatlerini 

bet kuruttan atai• dii~iirmemek 
maksadile tedbir almaga karar 
vermitlerdir. Fazla bahk s:Ikbgt 
zamanlar piyasayi tutmak i~in ih
tiya~tan fazla ktsmt ihra~ etmege 
ugratacaklar, muavffak olamaz. 
lana piyasaya ~tkarmtyarak deni
ze dokeceklermif. Maamafih ala
kahlar, palamut fiatlerinin heniiz 
ucuzlayamamast maim .az ~tkma· 
s1ndan ileri geldigini, et fiatlerinin 
yiiksekligi de piyasaya dokundu
gunu soyliiyorlar 

Avrupaya 20 taleba gonderilecek 
Oniversitede muhtelif fakiilte. 

lerden 20 talebenin Avrupaya gon· 
derilmesine karar verilmittir. Av
rupaya gidecek bu yirmi talebe ev· 
vela profesorler tarafmdan tetek
kiil edecek heyet huzurunda imti
hana ti.bi tutulacaklard1r. lmtiha
na bir iki giine kadar batlanacak
br. Avrapaya gitmek isteyen pek 
~ok talebe vardu· .Fakat imtihan
da muvaffak olanlar gonderile
cektir. 

M1&UUIIIIUIUIUUIIIJIIIUIII&IIUUIIIIIIIIU1JilUIWittiiiiiiiU:IImiiJIIIIIII~ 

SDrekll mDsal»aka 
8 tlncn serl No. 26 

Hayat bir tiyatrodur. Bu tiyatro 
ka~ tiirlii seyredilir? 

Gen~ kalplerinde bir gelin du· 
vag1 kadar ince mtsralar1 yatan fA• 

ir Faruk Nafizi Kandillideki evin· 
de ziyaret ettim. Biiriimciik gibi 
yumufak balntlarile beni karttla· 
dt. Dereden tepeden konutmaia 
batladtk. Dereden tepeden sor· 
dum. Dereden tepeden cevap ver• 
di. 

- Dikkat ediyorum. Ediplerin, 
tairlerin ekserisi midelerine diit
kiin insaa1ar... Mesela Ahmed 
Hatim .. zeytin yagh pathcan dol· 
mastna bayihrmif... Hatti. baza
lart kendiainin fazla yemekten ol
diigiinii soylerler.. sonra bugiin 
bir Qok methur edibler ~ok yer· 
ler. F araza ktymetli tair Y ahya 
Kemal .. acaba bunun hikmeti ne• 
dir? .. Mide ile edebiyabn ne ala
kasi var?. 

- Mide ile edebiyatm alaka5l 
son derece miihimdir. Sanat, ede
biyat en ziyade dimagt yoran, 
kuvvet aarfettiren bir amildir. 
Bunun i~in edebiyatc1lar midele
rini fazla dufiinmek mecbmiye· 
tindedirler. c;unkii kafa deh,etli 
yoruluyor. Ben iki saat ~ahtttk
tan sonra bir kuzuyu tek bat-tma 
yiyecek kadar ittiha duyar1m. 

Degerli t~irin bu sozlerini din· 
ledikten aonra diisiindiim. Demek 

' 
ki timdiye kadar okudugumuz bii-
yiik sanat eserlerinin hepsi kimi 
bir tabak baklavanm, kimi yar1m 
tepsi boregin, kimi dort bet tane 
tavuk gogsiiniin mahsulii imit ha .• 
mide bir edebiyet sobasa halinde .. 
bu sobada tathlar, borekler, yagh· 
lar, etler yak1hyor, dumanmdan da 
romanlar, tiirler, hikayeler, nesir· 
ler Qiktyor .. 

- Zengin olmak i~in ne dii~ii
niirsiiniiz? 

- Bir muharrir diyor ki: «Ha· 
yat bir tiyat.rodur. Bu tiyatroyu 
kimi bir koltukta, kimi bir locada, 
kimi de ayakta seyreder ... 

Her halde tiyatroyu ayakta sey
retmek pek rahat bir fey olmasa 
gerektir. Bence hayatta zenginlik, · 
ziigiirtliikten evvel a~hk ve tokluk 
vardtr .. yiyecek bulamtyan fakirin 
iztiraba ne kadar derinse, teker 
hastahgiDa ugramlf bir zenginin 
perhizi de o kadar actkhdtr .. 

Ben kendi hesabtma midemin 
ihtiyacinl daima temin edebilirim. 
Fakat yalmz ihtiya~ mideye inhi
sar etseydi kolayd1. Arzular o ka
dar ~ok ki insan bir ~ok itlerde ye
mek bulanuyan fakirlerin izttrabt
DI hissediyor .. 

- Baztlart diyorlar ki «$iir git
tikce oliiyor. Bir giin gelecek yer 
yiiziinde boyle bir fey kalamtya· 
cak .. » ..• 

- ~iirin kalitesi ~ok diitiiyor. 
Bu muhakkak .. buna mukabil f.a· 
irler o kadar ~ogahyor ki... Ede
biyabn hi~ bir devrinde hu giin· 
kii kadar bol, bu giinkii kadar ~ok 
tair goriilmemittir. 

Fakat bu giinkii tiir kadar orta 
aeviyede, ortantn afAguroda eserle
re tesaduf edilmemiftir. Bu gidif• 
le tairler pek ~ogalacakbr. Fakat 
pirin kendiai de yok olacak gibi 
geliyor. 

- Uk okuyup miithit tesiri al
i~nda kaldJgantz romanlar hengi
leridir?/ 

Bay Faruk Na/iz 
- Jiil Vernin romanlart .• 20000 

fersah deniz alhnda seyahat, ha
vada devrialem, kaplan Gr$ID 
~ocuklart, gizli ada .. hatti bunla· 
rm o kadar tesiri altmda kaldtm 
ki ilk fiirimi Jiil Vern i~in yaz· 
d1m . .. 13 yattmda idim. 

- Bana her nedense cit•k» de
nilince akhma komik bir tip ge
liyor .. muhakkak ki B.ttklar atk es· 
nasmda yaphklara feyin komik ol· 
dugunu fark etmiyorlar. Sonra a~ 
ge~ince yaphklarrna habrlaymca 
kendileri de bunlara giiler zenne· 
derim ... .A,tk ni~in komiktir? 

- Bence hakiki aftk hi~ bir za
man komik degildir .. vakta hi~ bir 
zaman hakiki a§ak olmadtm. Fakat 
olsayd1m bugiin o giinkii halimi 
giilerek degil, teessiir duyarak, 
acttarak hatrrlanm ... Fakat tim· 
di a,k nerede?. 

- Yok degil mi iistad1m? 

- Yok ya... $imdi itte evlen· 
meier var, bosanmalar var .. bu ka-
dar.. ' · 

- II ham a inamr mtstntz? 

- Katiyen inanmam .. hence il· 
ham yoktur. Ancak insan1 ~Of.lu· 
rucu baz1 vesileler vard1r. Bi.iyiik 
edebiyat iistad1 Valeri ilham inan
dtgi halde onun hakiki iiatad1 olan 
Bodler ilbama ikatiyen inanmaz. 
~airi, sanatkan faaliyete getiren 
bazt vesilelerdir. 

- Mesela ne gibi vesileler!. 

- Bunlan tesadiifler haznlar .. 
mesela orijinal bir yiiz .. giizel bir 
manzara .. bir vaka.. insantn i~in
de bir hareket, bir heyecen uyan
dtrll' .. itte sanah yapan da budur .• 

- Vakitlerinizi naad g~iriyor
sunuz .. naul egleniyor, nas1l zevk 
ahyorsunuz? .• 

- En biiyiik eglencem .. oyun 
oynamak ... 

- Neier oynarsmtz?. Hangi 
oyunlar1 seversiniz?. 

- Piket .. bri~ .. poker .. 

- En ~ok sevdiginiz? 

- Bri~. .. ~iiphe yok ki zama· 
nm oyunu ... Bundan zevkli oyun 
da can saghgt .• 

H. F. 
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Memleket haberlerl 
Agamemnon kapiicalari 
lltcalara fazla 

tedbir 
su temini 

abn1yor 

• • 
l~ID 

plAj vardar. lz· 
mire yakln ol· 
mas1 sebebile 
lhcalara her gUn 
gidlp ielen balk 
pek ~oktur. In· 
ciralbnda modern 
teaisat, gaz.ino 
ve otel yap1hnca 
buras1 hem bir 

lzmir 15 (Ali-
tam) - lzmire 
on dakika uzak-
'a Bal~ova koyil 
yalonmda (Aia· 
memnun 1hca· 
lan) vardtr. Bu 
1hcalar ~ok e1-ki. 
zamandan beri 
tifasile methur
dur. lzmir mu
hasebei hususi-
yesine ait olan 
bu thcalan her 
yu binlerce balk 

eglence, hem de 
1aghk yeri ola
cakbr. 

Mubasebi hu· 
susiye mudUrlli· 
A"O; ydhk toplan· 
tasm1 yapacak o-

ziyaret eder ve IAn viliyet umu· 
•aihk kazan1r. lsmlrln Agamemnon •lzcalarmdan 6ir gorilni1' mi meclisine ver· 

G~en y1l Agamemnun thcala- 11d1r. mek iizere lnciraltmda yaptlacak 
nnda bazt tesisal yapWnlfb. Kay· Muhasebei hususiye burada ay· tesisat ve saire hakkmda bir ra· 
naklar iizerinde yaptlan bu teai· ni zamanda her tiirlii konforu ih· por haztrlamakta, ket.ifler yap
aattan sonra kaynak sulartnln tiva eden bir de otel yapbracakbr. tumaktad1r. Bu ketifler yakmda 
azaldtgl goriilmiiftU. Bu takdirde (Giizel yah) ya kadar bitmif olacakhr. Agamemnun 1h· 

Bu y1l; baz1 deiitiklikler ya- gelmit olan elektrikli tramvaylar ealanntn suyu bazan azahr. Onun 
pllmak suretile kaynaklardan ge- da lnciralb mevkiine kadar itle- i~in motor ~ah,bnlm .. ::ta ve faz .. 
ne eskisi gibi su temin edilmittir. tilmek i~in tesisat yapilacaktir. Ia su temin edilmektedir. 

.Agamemnun thcalarmtn modern ~imdi lhcaya muntazam otobiis- lzmir muhasebei hususiyesi, Kt· 
bir hale getirilmeai i~in baz1 te- ler itlemektedir. Elektrikli tram- z1l (;ulludaki at ko~usu alamnda 
tebbiisler vard1r. Bu tetebbiisler- vay da i,Jedigi takdirde Agamem- bir~ok yeni in,aat ve onarmalar 
den en onemlisi If1ca sularmm nun thcalan ve inciralb daha ka- yapbrmttbr. Alana giizel bir i~
demir borularla ve fenni tesisat- labahk bir seyirci kutlesini toph- me suyu getirilmesi i~in de te~eb
la (tnciralh) mevkiine aktttlma· yacakbr. lnciraltmda giizel hir hiise giri9ilmi~tir. 

lzmir havagaz1 
Butun tesisatile beraber 

belediyeye ge~ti 
lzmir 15 (Aktam) -lzmirde 

imtiyazh bir ecnebi kumpanyasl 
daha milletin mah oldu. Bu; ha
va gaz1 aosyetesldir. Kumpanyanip 
biitiin te1isah, eaatleri ve 1airesi 
arttk belediyenln mab olmuttur. 

Fabrika ve tesisat la bugiinden· 
ltibaren belediye hesab1na itle
lilmektedir. lzmir bava cazi im
tiyaz muddetinln dolmulna daha 

dort }'11 vardL Sosyete imtiyaz'x· 

Dl belediyeye devretmek htemittir. 

Kumpanyanm fabrikas1 ~ok es· 

kidir. Hava gazi iatihaal edilen: 

ill'mlarda bUyflk deliklerden bir, 

iki metre UZUDlugunda hava ga

~~ ~doyor ve buyiik alev dilleri 

balinde yamyor. Tesisat ta eski· 

mit hir haldedir. Baz1 yerlerdeki 

hava gaz1 borular1 slk slk delin· 

mekte ve buralardan hava gazt 

fitJurmaktadtr. 

Sosyete, biitiin te•isatile be
lediyeye ge~tigine gore bele

~iye tarafmdan derhal tamirata 

ba9lanacak, evvela frrtnlarda ye

nilikler yapbnlacak ve bava ga· 

zmm iyi rand1man verir hale ge

tirilmesi temin edilecektir. Hava 

gaz1 fiatleri de indirilecektir. 

Belediyece hava gazmt itlet

mek i~in haztrlanmi~ olan hiit~e 

ve kadro; taadik i~in bakanlar ku

ru luna gonderilmi9tir. Y akmda 

tasdik edilip gelecektir. 0 vakite 

kadar hava gazmm; gene eski 

aosyete taraftndan ve belediye he

sabma itletilmesini baymdtrltk ba
kanhgl emretmittir. 

Bozogiikt~ taggare cemiyefi men
/aatine zeyhek ogunu ogmyan 

bag Ibrahim ve Cemal 

,Bozoyiik (Aktam) Her 
yerde oldugu gibi, burada da u~ak 
iiyeleri ~galmaga batlamtfotlr. 
Bir taraftan Halkevi, diger taraf
tan Gen~ler birligi izami faali· 
yet gostermektedirler. 

G~en giin Gen~ler blrligi tara
fmdan tayyare cemiyeti menfaa
tine verilen miisamere ~ok giizel 
g~ti. Bilhaasa Bozoyiik gen~le· 
rinden bay Cemal ve tbrahimin: 

zeybek oyunlar1 halk tarafmdan 
~ok begenildi ve allntland1. 

Bozoyiik timdi eskisine niabet
le daha kalabahklatm•ttir. Ke
reste fabrikas1 miinasebetile kua
bada hayli faaliyet vardtr. Gen~
ler birligi kasaba i~inde bir Jdi .. 
tuphane a~mafi da diitiinmek
tedir. 

Un ve ekmek 
Son giinlerde Samsunda 

fia tier yi.ikseldi 
Samsun (Ak9am) Sam-

sun fmnctlarmm bir araya gele
rek, bir sosyete halinde ~abfhk
lanm ve un stokunun azhg1 yii

ziinclen ekmek fiatlerinin yiiksel
digini bildirmittim. Bir sene evvel 
birinci ekmeklikler 7 kuruta ka
dar aabhrken, bugiin bu fiat 11 
kurutu bulmuf.tur. O~iincu nevi 
ekmekler bugiin 9 kuruta sabl
maktadlr. Fiatlerin yiikselitine 
ragmen fumc1lar idare etmedik
lerini, ileri siirerek, bir kurut da· 
ha narh verilmesi i~in, belediye· 
ye baf vunnu"lard1r. Belediye ~ok 
hakh olarak bu talebi kabul et
memittir. Buna mukabil 11 ku
ruta satdan fuancalalarm aomun 
teklinde yaptlmastna musaade et
mittir. 

FlriDciiar soayete olduktan son· 
ra yapda:p~ ekmekler, eski yiik
sek evaafm1 gostermekten ~ok 
uzak bulunmaktadir. Bir k111m es
ki unlardan yap1ldtg1 anlatnlan 
ekmekle belediye tarafmdan top
lathrtlmaktadlr. Piyasaya yalun
da bol un gelmesi bekleniyor. 

Samson ldman yurdu 
Samsun (Akf.Bm) Ge-

~en sene olduju gibi, bu sene de 
Karadeniz tampiyonlugu ile, Tiir
kiye u~iinciiliigiinii kazanan, Sam
sun ldman Yurdu, diin vapurla 
lstanbuldan tehrimiz.e geldi. 
~ampiyon takrmtmiZ, askeri 

bando ile kalabahk bir balk kut
lesi tarafmdan biiyiik torenle kar
tlfandl. Samsunlular tekrar Tiir
kiye ii~ncilsii olduklart i~in mem
nundurlar. Gelecek sene de mu
hakkak Tiirkiye ikincisi olmak i~in 
~hf.Bcaklardtr. 
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ME$RUTIYETTEN ONCE 

Manast1rda pat/1yan 
tabanca 

-- Yazan: Mustafa Ragth iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Szra No. 202 --= 

Bu iki hamiyetli adam, her ba· -
ktmdai.J. kendilerine itimad edi· 
lir kimselerdi. Seyfi beyle bu arka· 
datlarl, batka bir arabaya. bine
rek Abf beyin arkasmdan gide· 
cekler ve yolda bir tee a viize, hii· 
kumetin takibine ugrarFarsa ai· 
labia mukabele ederek Atlf beyi 
muhafaza edecekl'erdi. \ 

Manasttrh R12a ve Arif efendi .. 
ler, Seyfi beyin teklifini memnu• 
niyetle kartdadllar ve yola ~lk• 
mak iizere hemen ha%1rhga bat· 
lad1lar. 

Seyfi bey, baz1rhklarm bu su· 
retle yapildigmt goriince dogruca 
ktrmtzl k1~laya giderek Siileyman 
Askeri beyi gordii ve vaziyeti an· 
l•ath. Bu esnada Siileyman Askeri 
beyin yanmda cemiyetin umumi 
rehberlerinden Kayserili Ziya bey 
vard1. Kayserili Ziya bey, cemiyet 
merkezinden atd1g1 emir iizerine 
Rag1b beyin evine gidecek, Abf 
beyi arabaya bindirip emniyetle 
yola ~1karmag1 temin edecekti. 

Seyfi bey, Siileyman, Askeri ve 
Ziya beylere bu izahatt verdik
ten sonra Kayserili Ziya beye de
di ki: 

- Biz ~imdi Abfla beraber Res
neye gidiyoruz. Attft Resneye tes .. 
lim ettikten sonra buraya donece
giz. F akat hukumet, Ahfm bura
dan ka~tJgm1 ve bizim de hera· 
her gittigimizi duyarsa, bize bir 
rehber gonderiniz ve vaziyeti an· 
lahmz. 0 takdirde biz de Manas· 
bra gelmeyiz ve Manashr ~etesine 
iltihak ederiz. Her balde, biz 

gondereceginiz rehberden malumat 
almadan Manashra donmek iste
meyiz. 

Ziya bey hemen cevap verdi: 
-Hi~ mera:k etme, sizden son

ra burada ne gibi feyler cereyan 
edecekse, siz Manasllra gelmeden 
•izi baberdar ederiz. 

Seyfi bey, buradan dogruca 
kendi evine gitti, yo}l hazJrhkla
rml yaptl ve kendi ,ahsi mah olan 
tek ath arahaYJ da kotturdu. Bu 
arabaya kendisile beraber enifte
si Cevdet bey ve Manastirh Riza 
ve Arif efendiler de bineceklerdi. 
Seyfi ve Cevdet beyler arabalan
na bu iki arkadatlar•m da aldJ.k. 
tan sonra dogruca yola ~1ktdar. 

At1f bey ~ar1aflandt ve Zeni1 
bammla arabaya bindi 

Dordiiniin de elinde manliherler 
vardt. Bu silahlarla muhtemel bir 
tecaviize kar~I koyabilirlerdi. Sey· 
fi heyin tek ath arabas1, Hanlar 
onii istikametine giderek arkadan 
gelecek Attf beyin arabasm1 Ha· 
mam oniinde ~adnvan mahallesin
de bekliyecekti. 

Siileyman Askeri ve Kayserili 
Ziya beyler de dogruca Cmka ISO• 

kagmda tabur katibi Rag1b beyin 
evine gittiler. Rag1b bey, daha ev
:vel Abf beye buradan Resneye git
mek iizere cemiyet merkezince ka
rar verildigini soylemit ve Siiley· 
man Askeri beyle aralarmda ge
~en miikalemeyi anlatmiftl. 

Siileyman Askeri ve Kayserili 
Ziya bey eve gelir gelmez, Siiley
man Askeri bey tabur katibine dO. 
nerek: 

- Ragtb, dedi, Abft gene ~ar
taflamak lazim. Fakat bu kafi de
gil, bu sefer benim, yahud baska 
bir arkada~m Attfla beraber ~~a
baya binmesi dogru degildir. Emin 
bir kadm bulahm, beraber gonde
relim. Y olda hukumetin noktalar 

Siileyman Askeri beyden ald1it 
emir iizerine kumandasmdaki 
miilreze ile Manastlrdan flkall 

At1l beyin arabasmr seliimltyatl 
miilaz1m Cemil bey 

koymau ihtimali vardtr. ~ayed, 
bir sorguya ugrarlarsa, bu kadut 

cevap verir ve tiiphe de bertaraf 
edilir. 

Ragtb bey, Siileyman Askeri be' 
yin bu miitaleasm1 pek muvaf1k 
gordii ve: 

- Peki, dedi, kaymvalideye ri .. 
ca edeyim, kabul ve muvafakal 

edecegini iimid ederim, kaymvali· 
d-em, ~ok cesur ve becerikli bit 
kadmd1r. dedi. 

Ragtb bey, kaymvalidesi Zenit 
hamm1 b ir kenara ~ekerek kendi· 
sinin Ahf beyle beraber Resneye 
gitmesini rica etti. Zeni~ hanun, 

Abf bey evlerine misafir oldugu 
dakikadan beri, damadmdan al· 
d1g1 izaha t iizerine, vaziyetin e· 
hemmiyet ve nezaketini kavramtf, 

Attf beyin ~emsi pafayt vurdugu
nu ve bu yiizden yaralandigmt og
renmitti. lhtiyar kadm, fimdi tiP'" 
k1 damad1 ve arkada,Ian gibi, 
gen~ fedai zabitin muhafaza ve 
himayesi liizumuna kanaat getir .. 
mi,ti: Zenit hamm, hi~ tereddiid 
etmeksizin, Abf beyle beraber 
Resneye gitmegi kabul etti. 

Ahf beyle Zeni' hamm ~ar~af
landdar, yiizlerine pe~elerini in• 
dirdiler .. Bu strada arabact Ozeyir 
aga da arahayl kapl oniine getir• 
mi~ti. Attf bey, yarah bacagmda 
hala 1zbrap duyuyordu. Ger~i kan 
durmu,~a da yere basamtyordu, 
ayagmda uyu~ukluk vardt .. 

Kayserili Ziya bey, bpkt miila· 
ztm Mahmud heyin yapbg1 gibi, 
Ahf beyi strtma aldt ve a~ag1ya 
indirerek arabaya bindirdi, Zenit 
hamm da Ahf beyin yanma otur· 
mu~tu. 

Arttk vaziyetlerinden hi~ ~iiphe 
vermeyen i~inde iki ~ar~afl1 ile 
araba hareket etti, Cinka sokag•n~ 
da Hamam oniine dogru ilerliyor· 
du. 

Araba Cin1~:a sokagmdan ayr~l· 
mi'h ki, Siileyman Asker! beyden 
aldigl emir iizerine, miilazim Ceo 
mil bey, kumandas1 altmdaki miif• 
reze ile bu civardaki sokak agizla~ 
lJDI kesmege ~ah~tyordu. 

Arabalar yc.lda anzasrz 
ilerUyorlardr .. 

Cemil bey, Siileyman Askeri be
yin tarif ettigi arabanm ileriledi· 
gini goriince yol verdi ve arabaYl 
selamladt. Ozeyir aga, beygirleri 
kam~1lad1 ve araba biraz daha 
htz alarak Hamam onii meydant· 
na dogru geldi. 

(Devam• var) 
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I Verecekli I 
Adam kan ter i~inde alb kat 

rnerdiven hrmand1, zili ~ald1. Ka
P• a~dd1. 

Kap1y1 a~an vereceklisiydi. 
Alacakh, uflay1p pufhyarak al

nmm terini sildi: 
- Arbk btkbm, dedi, her giin 

alacagimi istemek ic;in alb kat 
merdiven hrmamyorum, bir 'ey 
alamadan doniiyorum. 

Verecekli giiliimsedi, alacakh
llmn omuzunu oktadl: 

- Oziilme dedi, bugiin son ~~
k.,md•r, yarm birinci kata ta~I
nJyorum! ... 

Falc1 
Mahkemede, bir falcmm elmas

larmi ~almakla meznun olan ka
din sorguya c;ekiliyordu. 

Reis sordu: 
- Bu kadmm elmaslarm1 c;ahp 

aakfarnlfSIDlZ oyJe mi 1 
.Maznun: 
- Hay1r, dedi, c;almadim. Ken

disi falctdlr. Tecriibe ettim. Ba
kahm elmaslarinl ahp sakladt
glm yeri bulabilecek mi diye ... 

Beldam 
Matbaaya ogle iistleri bir~ok 

ahc;1 c;uag1 gelip gider. Y emek 
vermek isterler. Bunlardan bir ta
nesi mii~teri tutmak i~in bizim 
klifeci, .;oban Mehmedin viicut
c;a rakibi bay Fuad1 gostererek: 

- Y emegi bizim lokantadan ye
yiniz, bay Fuad biz.den yiY.or . .. ! 
diye herkese ftslar! . .. 

Yaz1k 
Bir ormandan ge~en bir oto

mobil, yeni yetiten birgiirgene 
c;arptJ, agas; devrildi. 

Orada agac; kesen koyliilerden 
hiri koj!U, baktu 

- Yaz1k dedi, mademki de
virecektin, hie; olmazsa bir mefe 
devireydin, daha ~ok ite yarard.t! 

Olmaz fieyler 
- Kulal( verdi diye birinden 

yiizde on faiz istemek. 
- Dolu bir . .. paketin karflSin• 

da titremek. 

- Doktora agas; a~•latmak. 

- Kusuruna bakma, gen~ligin· 
de dansozdlif 

:AK~AM 

- Salnn Ha betistan baharatmdan soz a~maym, yemekte ltalyan konta varl •. 

Giizel beya:zlardansm. 
Y akm1ya yazlardansm. 
Gonliime n~e veren. 
Neteli cazlardansm. 

lhtigar krz 
- 1889 da, tramvayda gftzel 

bir erkek ayagam1 durttil .• 

Sanmas1n o aptahm. 
0 petekse ben balun. 
Sevgimin ~~egine, 
Y artlfacak bir dalnn. 

~· -

KOSTAH 
Elinde bir anahtar, knpr 

kapr dola§rgor, anahtan 
kilide ugdurmaga ,alt~z
yordu. 

Onuncu, on birinci kapz
da mr ne, bir polis memuru 
yakasrna gapz#z: 

Beni sana tan1tan. 
Sevgisile top atan. 
Onu tekrar goriirsen, 
Ogud ver de ki. utan. 

Yan11,l1k 
- Boyle ~ark1 soyliyeyim der· 

ken bang1r bangrr baitran, kulak 
zarlarrm patlatan kadzn kimdir? 

Soruya ~ekilen bir miiddet so· 
ramn yiiziine bakt1, biiyiik bir sa
fonda idiler. 

- Kanm, dedi. 
lJteki fUJaladz: 

• - Afledersiniz, yamldtm. 
Soruya ~ekilen bctftnl sallad1: 
- Siz al dilemeyiniz, as1l ben 

yamldtm da evlendim! ..• 

-lnan! 
- Ben kolaym1 buldum. Eger 

cammt s1kacak, fena havadiali bir 
mektup ald1m m1ydt, daha okuma
dan ytrhp ahyorum ... 

BUDAONA 

Kendine gelsin biraz. 
Olamu kara beyu. 
Benimle anlafmaua, 
Kimseyle anl~ama.z. 

Sevgilim ~ok yah!IIk. 
Gidi,i pek kan,lk. 
Bin bir ni,anhsa var, 
Bin bir ki,iye atnk. - Z. V. 

~-

KUbik ressam! 

Bana kim dost olacak. 
Yureiime dolacak. 
Ytirej'imin ic;;inde. 
Sevgisae solacak - Z. V. 

OGLU 
Bir baba, bir giin nasrlsa 

oglunun okudugu okula 
gitii, mii.dii.rle konu#u. 

- Ojlumdan memnun 
musunuz? 

Memnunuz. 
- f;ail~zgor mu 7 

-- /Ve yapzgorsun? 
H1rszz soguk kan!J/,kla 

cevap verdi. 

· n. ft~, ·~ W~l' ~~MHf~!~~~~ 
1'-'. '0c"-• -~ON" L,:._ 

- f;ok ~alt~zgor, adeta 
ogrenmek /fin, okumu~ ol
mak i,in sarho§ olugor. 

- · Bir $t!Y yapmtyorum, 
anahtan ma uyacak bir ki
lid arzgoruml 

- GUmrUk muayene i§yar&na varanao 
bali b6yle olur i§te? .• 

- Babasma ,ekmi~, ben 
hem okumu~ insanrm hem 
de sarho~l 

Besa.b 
Ge~en ka~ ~ok kar yaimt~, blltiin 

yollar buz kesmlt. donmu§tu. Orta 
oku) talebe)erinden birl IIDJfa 1e~ 
kalda .• 

Olur a, boyle karla gUnlerdo tabii 
ge~ kalanar, bunda 1a~acak bir fey 
yoktur. . 

Buna raimen, muallim 1e~ kalana 
sordu: 

- Neden ge~ kaldm ? 

Her adun ab§amda iki ad1m 
geriliyordum ... 

c;ocutun bu cevabana Muallim bay· 
retle dudak bliktO : 

- Bu hesaba uymaz. Senin hesa
bmla mektebe hi~ gelmemen Ia· 
ztmdJ. 

Muallimin bu aoziiae ~ocuk itiraz 
etti: 

Sahife 7 

. I I 
izz.et gene yemek yemiyor. 
Oniinde ta vuk suyu c;orbast, kr 

'Igmt daldtrtyor, kartl}br1yo1 
agzma gotiirmiiyordu ... 

- Ney~ :·~ ::Iiyorsun izzet? 
izzet yiiziime baktyor: 
- Bu ~orbayt tavuga versenizr 
- (;orbay1 tavuga verirsek hi: 

ne yer1z. 
izzet derhal cevap veriyor: 
- Tavuk c;orbaYJ yesin, biz ta· 

vugu yeriz! 

S1hhat 
Pul direktorlugiinde, i~yar pul 

Ian bir siingere siiriip yap1~hn 
yordu. Biri •sordu: 

- Bunu neye yapt~brtyorsunuz 
- Sahhate zarar vermesin di 

ye, yoksa tiikriiklemek lazm 
gelir. 

- Peki Sicak havalarda kuru 
yunca ne yaptyorsunuz? 

- 0 zaman siingeri tiikriiklii 
yoruz!. .. 

Ag1r 
Kazamtga yakalanmt~ti. 
- Bir fey degil, dediler, itt< 

kardetin de yakaland1, gec;ti. 
- Amma benimki daha agtr. 
- Neden? 
- .;unltii ben tatillerde yaka 

landtm! ... 

Kurnazl1k 
Dul bayan F epnekan 4Xok c;ir 

kin kadmd1, fakat evlenmek isti 
yordu. Biitiin ~irkinler kocan 
kalmazlar ya ... 

Bunu gens; kazlart evlendirmek 
le ~ohret bulan bir ahbabma a~t1 
Ahbab1: 

- .;ok par an var m1! dedi. 
-Yok. 
- Burnunu bir ameliyatla dii· 

zeltmege raz1 olursan ve buna mu 
kabil bin lira verirlerse kabul ede1 
misin? ... 

Bayan k1zd1: 
- Katiyen kabul etmem, ne di 

ye bana bunu soruyorsun? 
- .;unkii kumet ararken: «Pa· 

ras1 yoktur, fakat c;ok diiriist ka· 
dmdtr, bin liraya bir t-ey teklif et· 
tiler de reddetti, diye medhedece. 
.... ' g1m .... 

- Ben sana kapdar1 ~arpma 
diye her zaman teobih etmezmiy· 
dimf.. 

- Neden bu kadar uzun poz verlyor• 
•unuz, enstantane alsanaza ••• 

c;ocuk kabahati buzl&ra buldu ve 
muallime fU ccvaba verdi : 

S!!Q 

Heaabam doirudur.. yUzUmii eve 
dondUm ve adtmlarama geri geri mek· 
tebe dogru atmaga ba§ladam f.. - Uray i§yara bana otomohil okuiunun 

adresini veriniz, otomobili durduram1yoruml. 
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·~~ . . . 
Mesudiye kOpriiden ~·~arken ii~ 

kazan1 ~irden patladt 
Almanyada Baltlk ve $imal d~ 

nizleri arasmda Kiel kanahmn 
a~1lma merasiminde haztr bulun· 
mak iizere Komodor Mehmed pa· 
tamn Fuad vapurile gitmesine 
irade ~Ikmifb. Mehmed pa~a ma· 
beyine celbedildi. Gidit miidiirii 
Hact Mahmud efendi bu iradeyi 
teblig edince Mehmed pata: 

- Ben topal efekle kervana ka· 
rt'amam! 

Cevabile bu memuriyeti red
detti. Hac1 Mahmud efendi Meh
dem pafayi korumak maksadile: 

- Ne yaptyorsun? Boyle soz 
soylenir mi? 

Diye iradeyi !kabul etmesi i~in 
hayli 1srarda bulundu; amma 
Mehmed pata imtinada devam 
etti; Hac• efendi de topal e,ek ve 
kervan lafmt kari~hrmiyarak pa
~nm reddini miinasip lisan ile pa· 
difaha arzeyledi. 

Bunun iizerine kanal merasi
minde rene Fuad vapurile haztr 
bulunmaga Atet Mehmed patanm 
oilu liva Arif Hikmet pafa me
mur edildi. (1895) 

Komodor Mehmed patantn ze
hirlenerek vefat ettigi hakkmda 
ailesince kanaat vard1r. Bu riva
yet Abdiilhfimidin de kulaima 
ritmit; Hact Mahmud efendi ile 
ronderdigi taziyet iradesinde: 

- Her kadmm kocas1, her ~o
cugun babas1 oliir. Mehmed pa· 
•. anm oliimii hepimiz i~in biiyiik 
bir ziya' d 1r. Fa kat bununla kim 
ittiham olunabilir? Miiteessir ol
masmlar! Allaha havale etsinler. 
Allah intikamm1 ahr! 

Diye tebligatta bulunmu' oldu
iu ailesince beyan edilmektedir.. 

Mehmed pafa Be,ikta,ta 35 
odah bir konak satan almif, vefa
tmda da'ha bedelini odeyeme
mi,ti. Ailesine bir ihsan olarak 
bu konagm paras• hazinei hassa
ca teaviye olunmutlur. 

Turk - Yunan harbinde Hasan 
Rami pa'a donanma kumandam 
di. Bahriye nazmnm onunla da ara· 

- lar1 biribirini ihanet ve hiyanetle 
ittiham edecek derecede a~tktt. 

Padif.&hm Hasan Husnii pafa· 
ya emniyeti daha ziyade idi! Fa
kat Tersaneyi yalmz onun eline 
b1rakmagt da muvafik gormedi
ginden onu da bir ka~ methur ha· 
fiyenin kontrolu altmda bulundu
rurdu! 

Donanma ve Tersane ahvalini 
en iyi bildiiine tiiphe edilmemek 
laz1m gelen naz1r Hasan Hiisnii 
pafamn bir (hahrat) b1rak1p bl
rakmadigi malum degildir. Boyle 
bir eser bize bahriye nezareti ile 
saraym yirmi aenelik miinasebet
lerinde de bir derece rehber ola
bilirdi. 

Bu yolda bir membam mefku
diye'li dolayuile Abdiilhamidin 
ciiluaundan Yunan muharebesine 
kadar donanmanm bak•ms1zhktan, 
maddeten ne hale gelmit oldu
gu hakkmda ciizi bir fikir olaun 
verebilmek i~in donanma ku
mandam Hasan Rami patanm 
metrutiyetten ve bahriye nezare
tinden infisalinden aonra netrettiii 
(Hahrat) tan ald•g•maz tafsilit 

ile iktifa mecburiyetinde kalmak· 
tayiz. 

Hahrahnda kendisinin mesuli· 
yetinden bihaber goriinmege ~a
htan Hasan Rami pata Yunan 
harbinden bir ay evvel ve 189~ 

marb i~inde telakki ettigi irade 
iizerine lstanbuldan donanma ilo 
birlikte «;anakkaleye hareket et· 
mi!ti. 

Donanma Mesudiye, Hamidiye • 
yirmi .senede Teraanede inp edil
mitti • Osmaniye, Aziziye firka
teynleri, Necmi $evket korveti ile 
ii~ birinci samf torpido iatimbo
tundan, diger bazt ehemmiyebiz 
gemilerden miirekkepti. 

Mesudiye kumandan gemisiydi. 
Senelerden beri donanmanan 

aeyir ve hareketini gormeie tqne 
ve miitehassir bulunan balk sa· 
hillere, tepelere, binalarm bal
konlarma ~tkmitlardt; iki koprii 
iistiinde toplananlarm haddii he· 
sab1 yoktu. Ecnebiler de merak
la manzaraya seyrediyorlard1. 

Daha Galata kopriisii ge~ilir
ken Mesudiyenin ii~ !kazam birden 
patladt! Demirlemek biiyiik skan· 
dal olacakb. Gemi aaglam kalan 
bet kazanile yola devam etti. 
Ayaatafanos onlerine vardt. 

Hava mart havast; donanma 
miirettebah birka~ giin evvel mem· 
leketlerinden gelmit redif efra· 
d1. Bir karayel bu efrad ile it go· 
riilmesini i""al etti; torpido is· 
timhotlar1 z1rhhlarm riizgar alh· 
na ahndr. Elektrikli fenerler, ita· 
ret ve filama sancaklan yerine 
gemilerde kullamlan i~lerine mum 
dikilmi~ antika i~aret fenerleri va· 
sttasile kumandanla gemilerin an
Ia,mast hayli zor oluyordu . 

(Hezhcr) dubas1 ortadan kay· 
boldu. Dalgalann sevk ve tahri
kile (imrali) adas1mn banklan 
iizerine dii~iip oturdug!.l iki giin 
sonra haber ahndd 

Hamidiyede de bazt inzalar 
oldu. 

Donanma, bareketinin ertesi gii
nii Hisa, Mola Lapseki limamna 
demir atabildi. Efradm acemili
ginden Aziziyenin demiri denize 
dii!1tii. c;1kannak i~in iki giin ug
ra~tldi! 

Mesudiye ile Hamidiyenin ta
mirine ba,Iandi. T orpido istim
botlarmm da kazan borulart aki
yordu. 

Fakat bahriye nazua donanma
mn hareketini tesri ediyordu. 
Nara burnuna hareket olundu. Ha
midiye demirini ancak iki saatte 
alabilmitti. Diimeni de iyi tutmu
yordu. Tersanede yapilmi,, sene
lerce yerinde saymlf olan bu ztrh· 
hmn intaabndaki nevakiS bu In
sa seferde tamamen meydana 
~·kh. 

Birka~ sene evvel T ersanede 
bir elektrik edevati fabrikaa1 ya· 
pt!mtfh. Fakat bu fabrika gemi
lere elektrik fenerleri gibi en lii
zumlu aletleri bile imal edemi
yordu! 

Almanyanm (Cermanya) tez
gahlarmda inta edilmit olan ve 
hazineye 70,000 altma mal olan 
(Pelenki Derya) torpido ge~erinin 

elektrik fenerleri, seri atetli to~ 
Ian yoktu. 

lngiliz[er o zaman en kuvvetli 
~orpido muhriplerini 36,000 altana 
mal ediyorlardt! 

Donanman1n en yeni bir uzvu 
olan ve 50,000 liraya ~tkan 

(Berki. Eftan) torpido r~erinin 
kazanmdan istimi makineye nak· 
leden bak1r boru lstanbuldan ha· 
reketinde ~atlakti. 

Bu hal torpido komisyonuna bil
dirilmitken tamir edilmiyerek 
gemi donanmaya ilhak edilmitti. 

Y old a ~atlak biiyiidii; boru <Ia 
nihayet patlad1! 

Berki Eftanm tamir i~in lstan· 
hula gonderilmesi laztm geldi. Do
nanmadaki torpido filosunun bali 
bu iki misalden anlatahr. 

Dort posta vapuruna bir, iki ka· 
val topu konularak bunlar kruva
zor namile donanmaya ilhak edil-
mi.,ti. (Arkast var) 

Radyo 
19 Eyliil Per~ehme 

lstanbul: 16,30 bayanlar i~;in jimnas• 
tik, bayan Azade Tarcan, 16,50 dana 
musik.isi ve hafif musiki, 20 konferans, 
doktor Rifat Ahmet, lstanbul ~ocuk 
hastanesi goz miitehassm (<;ocuklarda. 
goz h1f:wwhha~n), 20,30 stiidyo ork~ 
tras1, 2 I radyo ca ve tango orkestralan, 
21,35 son haberleer. borsalar, 21,50 
Muhittin Sad1k, \'iyolonsel solo, 22, 15 
plak ne{lriyatJ. 

Budape,te: I 8, 30 Harpa konseri, 
20,05 bir sesli film miizikli par~lan, 
21.05 plak, 22,40 oda miizigi 23,10 
hava raporu, 24 ~igan mi.i:r.igi . 

Bukr~: 13 • 15 plak ve duyumlar, 
18 rndyo orkestrasJ, 19, 15 konserin sii· 
regi, 20,20 plak, 21,15 plak ile Verdi· 
nin cLa Traviata~ opoerast, 24 Popi.iler 
Rumen muz.igi. 

VarJova: 18, 15 Kuartet konseri 
(Haydn), 19 p :yano konseri, I 9,45 

plak - sozler, 2 I salon miiz.igi ~ duyum
lar ve sai re, 23 scnfonik konser, 24,05 
plak. 

Viyana: 20,20 radyo orkestrasJ, 21,45 
eglenceli yny1m, 22 Kainz program!, 
23r l 0 !iarktlar, 23,50 tamimler, 24,05 
dans. 

Berlin: 20 piyano mi.izigi, 20.40 Ak
tiinlite, 21.1 0 dans miizigi, 23.30 gece 
miizigi, 24 ycni miizik, 24,35 ~en mii· 
zik. 

20 Eyliil Cuma 
lstanbu1, 18.30 Dans musi:kisi, 19, I 0 

Hafif musiki, 19,45 Ege caz. 20,15 Kon· 
ferans, 20,30 Sti.idyo orkestras1, 21 Rl.\d· 
yo caz ve tango orkestralan, 21.50 
Macar halk havnlnn, bayan Aleksandr 
Heylcrve orkestrast, 22,20 Plak nc~ri· 
!)ratr. 

Budape,te. 18,20 Piyano birligile fliit, 
16.45 Spor, 20,05 <;igan miizigi, 20.30 
Bellini' nin cPuritnn-er~ operw1 (Viya· 
nadan role}, 23,20 Caz, 24,20 Cigan. 
miizigi. 

Bukre,, 1 3- I 5 Plak ve duyumlar, 18 
Radyo orkestrasJ. 19, 15 Konserin si.ire
gi, 20,20 Plak, 21,15 Koro konseri, 22, 
45 Rndyo aalon orkestrast, 23,15 Ya
banctlara duyumlar .24 (Saat 2 ye ka
dar) plak konseri. 

Berlin. 21 Ulusal yay1m, 2 I, 55 Suel 
mar~lar, 22.15 Siiel mi.izik, 23,30 Olim
piya servjsi, 24 Hafif miizik. 
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Ark~~a• Kar1s1. 
Ya..ran: Seldmi Kayacan .. ~ 

U~iincij. Boliim 
Birincl k1s1m 

O~u 
Bacaklan titriyerek bekliyordu: 
«Kartmb 
_Hyle dikkatle evin kaptatna ba

kiyordu, ki gozleri kamatb. 
«Ctkhit zaman goremiyece

iim ..• Onu goremiyecegim ... » 
Orada bekliyebilecek miydi ?1 
Atkm kartismda giinabm, cina

yetin ne hiikmu kahr? Her feye 
ragmen kartsmt seviyordu. 

Fatma goriindii • 
Mehmed Alinin gozleri biraz 

C:laha kamath· Batim biraz daha 
uzatb, biraz daha iyi gorebilmek 
i~in gayret sarfetti. 

F atma etrafma bir goz ath, yii

riidii. 
Mehmed Ali ht~lur1yordu. 
Sendeledi, agac1n govdesine 

Cfayand1. A..-ii Clogru kaydt, y~ 
re serildi. 

Klakson ottii, motor homur· 
dandt. Otomobil kalktt. 

Uzaklatan otomobilin aeaini iti· 
Cfiyor ve zihnen beaaphyarak 
mesafeyi tayin ediyordu. 

Nihayet bir tey duyulmaz oldu. 
F akat o hila duyar gibi olu· 

yordu ... 
Bir tey duyulmuyordu. 
Hayk1rdt: 
- Fatma!. .. 
Kalkh, arkaa1ndan kotmak is

tedi. Deli gibi pannakhia kadar 
geldi. 

Otomobil ta uzaklarda bir nok
ta kalmifh. 

Yanaklanndan goz yatlan sii
ziilen Mehmed Ali, duvann dibi
ne ~oktii. 

~~~ 

Salih de gozlemitti. 
Mehmed Alinin yere diittiigii· 

nii goriince kofmUf, gelmit, biraz 
otesinde durmu,tu. 

Akf.am etrafa kanad geriyordu. 
Mehmed Ali yam batmda biri 

durdugunu farketti, doniip bakb. 
K1rk yrlhk yiizu gordii . 

Bir hamlede kalkh ve iimidsiz 
bir gozle yola baktr. Kimseler 
yoktu yolda ... 

Diinyada yapyalmz, kimsesiz 
kalrnifh. 

Titriyen kollarm1 havaya kal
dtrdt; Salih diitmesin diye arka
datm• tuttu. 

Mehmed Ali ht~klrarak bafmt 
eski arkadat.mm, knk ytlhk dos· 
tunun omuzuna koydu: 

- Allah rtzast i~in sen de beni 
buak1p gitme! diye yalvardr. 

lkinci las1m 
lkisi 
-8-

Salih: 
- Gel, dedi, koluma gir, bura

da dumuyahm arhk. 
Mehmed Ali Salihin koluna gi

rip yiiriidii. 

Bah~e, ev biiyiimiit, genitlemit 
ve botalmtfh. Sanki beklenmi· 
yen bir fey ahp gotiiriilmiittiir 
Her taraf ~aplakh. Sea aada 
yoktu. 

Salih arkadatm• nereye gotiire
cegini kestiremedi. 

Mehmed Ali, Salihin kolunda 
yiiriiyor, onu btrak1p ka~masm· 
lar, tekrar yapyalmz kalmasm di
ye arkadat•mn kolnu a1k1 aaki tu
tuyordu ... Bir deli gibi, yalmz ka
hrsa daha fazla ~·Idaracagmdan 

.. 
iirkerek ona sanhyordu. 

)'avat yavat kendini toplama• 
ja batJ.adi, Mwekkireai yabftl, dut" 
runlattl. 

Salihin yiiziine bakb: 
- Ne talisiz adamiDl. 
Salih bir tey aoyliyecekti. Meh

med Ali avucile agztna kapada: 
- Bir tey aoyleme, hatulat· 

ma ... 
- Amma seni ne kadar seve

rim bilmezsin Mehmed Ali ... 
Uzun bir miiddet yan yana ko

nutmadan, fakat ikisi de uzakla
f.&DI diitiinerek durdular. Nedell 
aonra Salih: 

- Haydi gidip yemek yiyeliln, 
dedi. 

- Neye. Karmm a~ degil. 
- ~ocukluk etme, yiirii. 
Mehmed Ali i~eri girdi, sofraya 

oturdular. Fakat daha ilk tabak 
yemek gelir gelmez, ht~ktrarak ye
rinden f1rladt, ka~h. 

Salih peti sua gitti • 
Gece basmifh. Hava serindi. 

Salih bir palto getirdi, arkadatl'" 
nm omuzlarma koydu. 

Yan yana oturdular. 
- Ne talisiz adamam... Beni 

yalmz b•rakm1yacaksm degil mi 1 
Salih Mehmed Aliye aokuldu: 
- Birakmtyacagtm. 
Geceyi seyrederek gene sessi~ 

durdular. 
Nibayet Salih konuttu: 
- Bu evde oturmiyacag1z degil 

mi? 
Mehmed Ali haytr demek ister 

gibi batml kald1rdt. 
- Uzak bir yere gideriz. olmaZ 

m1? 
- Evet, ~ok uzaga. 
- Yarm gidelim mi? 
- Gidelim. 
Bu kadar koriuf.tular, gene sus-

tular. 
Ned en sonra: 
- o,iiyor musun? 
- Hay1r... Evet iitiiyorum, 
- Haydi girelim. 
Salih kalkb, Mehmed Ali de 

kalkb: 
- Amma ben ... Yukanya .. • 

Odaya ~1kamam .. . 
- Benim yatagtmda yat. 
- Ya sen.? 
- Sen benimle metgul olma. 

- Kalbim agnyor Salih . . . Bu 
kadar azap ~ekmemiz i~in riina'" 
h1m1z nedir, ne yaptlk? 

Salihin odasma girdi: 
- Hemen yammdan aynlacak 

mum? 
- Ha;, •. 
- Camn stkalm1yor ya? 

- Neden auulsm?. Yalmz ae-
ni bu halde gormek beni haraP 
ediyor. 

-Sua ... Barak ta unutaltm .. · 
t>lelim ... 

Salih Mehmed Alinin kartu•n• 
oturdu. Uk geldigi aktam gibi, 
perdelerin ardmdan aya .gordii· 
Ge~irdigi o uyksuz geceyi hattr
ladi. 

ltte korktuklan batma gelmif' 
ti. tld ay kifi gelmitti. Bir tiirlii 
inanamayordu. lnanmak isterni
yordu... Bu itte kendisi kurbaJI 
gitmitti. . . Hayu, as1l kurban ya• 
takta, h1zh h1zh nefes alan, dab• 
dogrusu rahat nefes alamtyan t" 
bi~areydi. 

Y a iatikbali ne olacakb? Drattl 
beniiz bathyordu. Bundan son• 
ra her gun, her saat, her dakilciJ 
izhrap artacakll. 

(Arkaai vad 

J 
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N 0 il{ L u Emin Selim «Prensesin a tki>> ro- Nihayet delikanh ko~eyi doner- isim !eri 

\:J mamm bitirince derin bir hiilya- ken elini havaya kalduarak bir ae- A nkara t 7 (A.A.) - Hava tehlike-

ya daldt. C:inidiye kadar binlerce lim h:areti verdi. Balkondaki ka- sini bilenler: 
I F.' AHREDDl'N "' T 9009 Abdiiliiziz Van 25, 90 I 0 Kara 1SKENDER J"1 roman okumuf, •ay1s1z atk filim- dm buna mukabele etti. 20, 90 1 1 Yirik oglu Hiisnii fabrikac1 20, 

• leri seyretmif, son derece hayal- Deli olacakb. 0 giizel, o tlk ka- 90 12 Mehmed Athayh oglu 20, 90 I 3 
"Utanmaz kopek! Tuga, benim kaptmda ek mek Y•.yen pereat bir aenrti. Bolt ve i~tsiz bir de· dan kendisini selamlamvl.b. Bir da- Na.il Olcay Havza askeri kaymakamltk-

b • 3' T 1' 
7 tan miiteka.it 20, 90 14 Ali Kemal Bol}· bir koledir. Sen, benim gibi bir Han kartSIDJ, Ir likanh idi. Hayalinde ak1l almtya- ha dondii, bir daha selam verdi.. na& oglu tecimer 20. 9015 I Iakkt Dik.ici 

koleden yiizkarasl alacak kadar siitii bozuk cak kadar harikulade atk macera- gene mukabele gordii. Ertesi gii- ~e0.im9e01 ~0~1~~~~dRai~a~::~Y ~~~~j~ bir kadln mt S&Dtyorsun?, lar1 yaratJr, kendisini bunlarm kah- nii arhk yalmm oniinden ayr1hrn- 100, 9018 lnce Mehmed zadeler Yal-

Saray muhafrzr (Juga) ile 
T urakina arasanda ... 

Tuga, hana muhafiZ ~larak ~a
raya girdigi giinden ben Turaluna· 

ya goniil vermitti. 
Tuga yakttikh bir erkekti. Sa-

-rayda gordiigu kadmlardan hi~ bi
rini goziine kestirememitti. Tura· 
kinay1 ak1lh bir kadm oldugu i~in 
aeviyordu. Fakat, Tuga ulusuna 
•ad1k, vicdanh bir adamd1. Hamn 
kansma goz dikmenin al~ak~a bir 
hareket oldugunu biliyordu. tki y1l 
oncesine kadar, hunu Turakinaya 
bile sezdirmemis sevgisini sakla-• 
maga ~ahtmiftl. 

Bir giin nanlaa bir yant yerin· 
-de Turakina ile goz goze gelen Tu
ga, ona sevgisini bakttlarile olsun 
anlatmaktan kendini alamamtftl. 

Turakina da ~ocuk degildi. Ok
tay gibi temiz yiirekli bir hiikiim
dara ihanet etmenin ne demek ol
dugunu biliyordu. Fakat, hanm 
Cinden getirdigi prenses Ankini 
~ekemiyen Turakina, Tuganm bu 
manab bakttlarma tath bir giiliit
le mukabele etmekten geri dur-

_madt. 

Bu bakttmadan sonra, s•k sik 
-batltyan koJ,tUtmalar, hanm aevgi
liaile kapan1p kald1g1 zamanlarda, 
biraz daha ilerilemifti. 

lki y1l once •• Oktay rahatstzd1 •• 
U~ giin, ii~ gece odasmdan dttart
ya ~Ikmamif ve yanma Ankinden 
batkanm kabul etmemi,ti. 

ltte Turakinantn bir tiirlii son-
mek bilmeyen intikam hisleri 0 

giinlerde biisbiitiin kabannt~ ve 
Tugay1 yamna ~agutarak, odann
da bir saat kadar ahkomuttu. 

Turakinanm yiiz karartiCI bir 
giinah1 olup olmadtgmi kimse bil
miyordu. Hatti bu meseleyi ica
bmda bir ailah olarak kullanma· 
ia karar vermit olan (Ciida) bile 
katiyetle bir fey soyleyemiyordu. 

0 giin Turakina iki bardak fer
bet istemit; bu terbetleri Turaki
namn odasma (Ciida) gotiirmii'
tii. (Ciida) odadan i~eriye girdigi 
zaman, saray muhafizi hir sedirin 
iizerinde bagda~ kurup oturmuttu. 
(Ciida) saray muhafizmt Turaki
namn yatak odasmda goriince hay
retinden kU~iik dilini yutacaktt .. 
'erbet tepsisini uzahrken, i!rini oy
le minah bir ~ekiti vardt ki .. fa
kat, (Ciida) bundan batka bir tey 
gormemitti. ~rbet kadehlerini 
beklemeden ditartya ~Ikmtflt. Ha
na bunu anlabrken, aralannda bir 
fey ge!rip ge~medigini soylemege 
lii.zum bile yoktu. Bu hadise Tura
kinayl zindana, Tuganm da kel
leaini tehlikeye diitiirehilirdi. 

ltte (Ciida) Oktaym karuunl 
gormege giderken, icabmda bu 
aililu kullanmaga and i~mitti. 
Kendi ken dine: 

- Her dakika korku ve heye
can i!rinde yatamaktansa, Turaki
naya dayatarak itin i!rinden s1yr1· 
hp ~1kmak elbette daha haytrh

dtr. 
Diyordu. 
Han uykuya dahnca, (Ciida). • Yava, yavat odasmdan ~1kt1 ve 

kimseye goriinmeden Turakinanm 
dairesine ge~ti. 

Gece yartai olmuttu. 
Turakina eski cariyesini goriin· 

ce aevindi .• kendisini giiler yiizle 
kartiladi. 

- Haber gondermeseydim, hi
la gelmiyecektin, de gil mi?. 

Diyerek yanma oturttu .. konuf· 
maga batladilar: 

- Zehirli silt meselesini sahi
den ~1pa mr meydana ~Ikard I?. 

- Hay1r. Ben kendimi kurtar· 
mak i~in, onun baftnl yakmaga 
mecbur oldum. 

Turakina go.ziiniin ucu ile cari
yenin yiiziine baktt: 

- Bu iti ne vakit bitireceksin?. 
- Biraz daha (Ktzil dag) aay-

fiyesinde kalsaydtk, onun kolay
ca geberdigini duyacakbntz. Fa
kat, burada . . . 

- Burada bu i,i daha ~ok ko
layhkla yapabilecegini !antyorum. 

- SandJgiDIZ kadar kolay de
gil. Ankinin yiiziinii timdi teytan
lar bile gii!rliikle gorebiliyor. 

- Hamn sokaga ve yahud ava 
gittigi .zaman ... 

- Han ( K1ztl dagdan geldigi 
iindenberi heniiz bir defa bile dt· 
tartya ~tkmad1. Fusat bulursam, 
bot durm1yacag1m. 

Turakinanm cant slktldt: 
- Sen fusat kollaymcaya ka

dar, post elden gidecek .. . 
Diye soylendi. 
Oktaym karu1 (Ciida)yt hu itte 

eakisinden ~ok zay1f ve isteksiz 
bulmuttu. 

- Bana a~tk~a aoyle, dedi, yok
•a aoziinde durmaktan vaz mt ge~
tin?. 

(Ciida) dudagm1 biikerek cevap 
verdi: 

- Hayir .. fakat, dedim ya .. bu 
it, flrsat diitmeden yap1lamaz. 
Ankin demir kafes i«;:inde yafiyan 
bir kut gibi, daimi ve tnk1 bir goz 
hapsine ahnmifhr. 

Turakina tehdidlerine ba~lamif· 
tt: 

- Unutma ki, bana soz verdin! 
Bu iti birka~ giin i~inde yapmtya
cak olursan ... 

Turakina soziinii tamamhyama· 
d1. Ciida abldt: 

- Ne demek istiyorsunuz? Be
ni buraya korkutmak i~in mi ~a
g1rdm1z?. 

- ~iipbesiz . .. Bu if ten han a ki
saca bahsetmek, kafam u~urtmaga 
yeter samr1m ! 

(CUd a) yalvarmilga hafladt: 
- Ben bu iti yapam1yacag1m. 

Beni mazur goriiniiz. Size diitiin
meden, kendimi boyle i~lerde de
nemeden aoz verdim. Bana fenah
gi dolwnmayan bir insam nasil ol
diirehilirim?. 

Turakina hiddetinden kiiplere 
binmi,ti: 

- Bana fenahg1 dokunuyor ... 
Sen kim oluyorsun?. 

Diye bagtrdi. Ciidamn sabri tii
kendi .. Turakinanm elinden tath· 
likla kurtulamtyacaglm anlaym
ca, o da ayni silahla mukabeleye 
kalkrtll: 

- Beni ~ok siktthrmaymiz! de
di. Elimde olmtyan bir itten do
laya, kafamt tehlikeye diitiirecek 
kadar budala bir k1z olmadtgiml 
pekali bilirsiniz! Siz benim hak
k1mda hana bir teYler soylerseniz, 

ramam yapard1. Gece yatagma ~e- yordu:· yahnm pencereleri kapah va~ tecimer 100, Yardtm 80, 9019 

d b Antonya zaden S. istanbul Kuyulu bag kilince neler neler kurmazd1 ki... idi. Birdenbire kapmm oniin e ii:-
No. 21,20, 9020 Ar~ak Ar~avir Samat-

Bazan me,hur bir sinema yddtzi- yiik bir hususi otomobil durdu, ya 20. 9021 Onyon Hayat s. s:rketi 100 
nm kendisine itik oldugunu ta- i!rinden gen~ bir kadm, balkonda- bir defahk, 9022 Onyon yangm ve ka

za S. sirketi 100 yardtm, 9023 Hac1 savvur ederdi. Ekser1"ya bu sinema ki kadm indi. Ona ahbapra, doat- x l\. /( l k d K · ··t· h · 
T vmer ·1a i i za e opru u an tec1mer 

yildiZI Marlene Ditrih olurdu. ~a bakarak dudaklarmm ucunda 500 yard1m, 5024 Almal~h ve C. 20 
Marlene bir filim ..... evirmek irin tath bir giiliimseyis.le i~eriye gir- yardlm, 9025 Sabatay ve ,eriki Abdu!-

T 3' lah A nkara han No. 2 - 20 yard1m. 
lstanbula geliyor.. . Bunu gorilr di. Ve derhal balkona ~1kh.. fa- 9026 Nikolayan Dikranyan Salmirz No. 

gormez beyninden 't'urulmu~a, ka· kat bu sefer arka atrafta kut u~- 1 I tecimer 4 0 yard 1m, 902 7 Beker ~ir
keti Provayans H. 250 yardun, 9028 

fasmdan horoz ~tkm1~a doniiyor: maz kervan ge!rmez tepetenha yo- t. F eyxi d emir hirdavat tecimeri 40, 9029 

- Amanallah .. bu ne giizellik!. Ia bakan balkona . . . Gene selam- ] ak Dokalo ve $. 60, 9030 Avram Ga-
Bu ne cazibe .. diye kendisine aha- latblar.. bay 20, 9031 Moix A. Pardo 20. 

yt yak1yor. Fakat bu Marlene Dit· Kadm bir arahk i~eriye girdi. tl 9 ' 

rihe metelik vermiyor. Marlene bu- Elinde kii~iik bir kartla tekrar ~Ik- Taksim Bah~esi kar§l.l:1da 
nun atkmdan i,i serserilige dokii- b. Karh iki kat biiktii. Balkon- kiralrk konforlu AFARTIMAN 
yor, nerede gezdigi belli degil.. dan atagi hrlatb. Emin Selim he
Galata sokaklarmda :sa!rlar1 Iri· men karh kaptJ. Kartm ii.stiinde 
birine kartfMif, kendisini i~kiye bir ta~ resmi, altmda bir iaim: 
veriyor .. koprU albnda yahyor.. Prenses Nadide ... Demek, demek 
dostlar1 Selime gelip: ona bu kadar iltifat eden prense-

- Camm fU Marleneye biraz ain ta kendiai idi. Karhn arkastm 
merhamet et .. hain delikanh! .. di- ~evirdi. lnce hir kadm yaz1s1 .. bu 
yorlar ... Biitiin gazeteler bunlarm gece sa at tam on ikide arka du
atkmdan bahsediyorlar. vardan bah~eye atlaym .• arka ta-

Emin Selim artist sevgilile rden raftaki kapmm oniinde s izi bek-
btkmca hayalinde Amerikah mil- liyorum ... 

yoner sevgililer yarabrd1. Amerikal1 Deli olacakb. lste kendisi de tam , 
milyoner kadmlar kendisinin atkm· romanlardaki gibi bir hayata baf· 
dan yamp yamp tututurlardi. Fa- lamiftl. Gece saat on ikiyi ne de
k at gen~ adamtn en biiyiik hiil- rin bir heyecanla bekledi. Biitiin 
yast zengin bir prensesle sevifmek- tehrin aaatleri tam gece yansm1 
ti. ,alarken tenha yoldan duvara tlr-

Acaba hpkt Romanlardaki gi· mand1. Sarma,Jklara tutunarak ya
bi zengin, gUzel•, esrarengiz tavtrh hnm genit bah~esine atladt. Etraf 
bir prenses ona i.ftk olabilecek mi zifiri karanhkh. Acaha bir entri
idi? .. Acaba o da birroman hayatl kaya m1 kurban gidiyordu?. $im
yafayabilecek mi idi?. di fena halde korkmaga batladt. 

Halbuki fimdiye kadar kendi- Fakat ne olursa olsun ifte roman
sini kartumdaki aparbmanm ko- lardaki hayat baflann,b. Biraz 
cabaf, fafi hizmet~isinden, biiyiik ilerleyince alev gibi s1cak hir ses 
bakkalm her oniine gelene kin tan kendisine fl511dadt: 

bashhacak kasadar matmazelin- - Aman .. ~abuk olunuz ..• 

den, kotedeki ~i~ek bozugu kolact Ve yumutak bir el bileginden 
madamdan ba~ka seven filan ol- tuttu. Kalbi giimhiir giimbiir ~ar
mamlfb. Maamafih o hayalinde p1yordu. Karanhkta bir tak1m mer
kocahaf f8fl hizmet!riyi, bakkahn divenlere ~aktdar. Yumufak hah-
bashhacak kasadar matma.zelini, lartn iizerinden yiiriidiiler. Niha-
dev anasi gibi iri yar1 ~i~ek bozu- yet genit biiyiik bir salona gelince 
gu kolac1 madam I sUsleyip piisle- bilegini tutan el btrakh. Y amnda-
yip arkada~lanna bunlarm kimi- ki golge bir kibrit ~b. Bir mum 
ni bir prenses, kimini bir milyoner yakh. Mumun titrek lfigt altmda 
Amerikah k1z diye anlabyordu. prenses daha gUzel, daha cana ya-

0 kadar yalan kivinyordu ki, k d In 1 •• 

arbk kendisi bile prenseslerle, si- _ Prenses ne giizelsiniz .• diye 
nema y1ldizlarile, milyoner k1zlar- flSddadJ .. prenses: 

la sevi,tigine inanacagi geliyordu. - Aman .. dedi, yava, konUfU• 
:f.¥Jf. 

Nihayet hayabnda hi~ iimid e
dilmedik bir hadise oldu. Bir giin 
Bogazi!rinin en tenha hir kotesin
de bir yahntn oniinden ge~iyordu. 
Bu yah tark prenseslerinden hiri
nin idi. Birdenbire ytldtrtmla vu
rulmusa dondii. Yahmn genis bal
konunda gayet gUzel bir gen~ ka
dm kendisine giiliimseyordu . .. 

Hem yiiriiyor, hem arkatma bakt
yordu. Balkondaki gen!r kadm ba
SI kendi>Jine dooiik ayni giiliimse-, 
yitle onun giditini seyrediyordu. 

illllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiUIUJU:UUliiJUIIllllllllllllllllliiiiiiiU:IIII:UIIlllll& 

ben de Tuga ile sevittiginizi hana 
anlatmaktan ~ekinmem! . . . 

(Ciida)nan sozleri Turakinamn 
planlarmi bir anda alt iist etmi~ti. 
Gozlerini a~arak gen!r k1zm iizeri
ne yiiriidii: 

- Utanmaz kopek! Tug a benim 
kaptmda ekmek yiyen bir koledir. 
Sen henim gibi bir han kansmJ, 
bir koleden yiiz karas1 alacak ka
dar siitii bozuk bir kadm m1 sam-
yorsun?. 

(Arkast var) 

nuz .. . Bititik odamda nedimem 
yabyor .• 

Emin Selim etrafma bakmd1. 
Buras1 prensesin yatak odas1 idi. 
Kotedeki biiyiik karyolamn bat 
ucunda yald1zh bir ta~ vard1. Pren
aea t•k bir ipekli pijama giymitti. 
Pijama caketinin cehine gene bir .. 
ta~ resmi itletmitti. Tacm altmda 
prensesin markas1 vard1: «N» .. 

Kotede altm hir buhurdan i~in
de nefis kokulu bir fey yanayor, 
dumanlan k1vnla ktvrtla yiikseli
yordu ... Prensesin elini tutmak is
tedi. 0 esrarengiz bir tavirla ka
~mdi: 

- Ben, dedi, biraz garip bir 
kadmtm. .. Ne bileyim, ~arkh ol
dugum i~in mi?. 

Esrarengiz prensesle kuk gece 
aaat 12 den sonra hep boyle sevit· 
tiler .. 

Fakat birdenbire prenses kay
boldu. Giinlerce goriinmedi. Ne 
garip kadmd1 ! .. Ne esrarengiz bir 
aurette kaybolmu~tu. Nihayet bir 
gun gidip alenen prensesi ziyare-

Tramvay caddesi iizerinde 
6 oda, mutfak, banyo, aynca 
ofis ve sandtk odas1. Parke, 
kalorifer ve sJcak su. Her 
tarafa a~k ve aydmhk bir 
daire. Top~u caddesi No. 2, 
kap1c1ya miiracaat. 

AK~AM 
Abone Ucretlerj 

SENELlK 
6 AYLIK 
3 AY LIK 
J AYUK 

.I'Cnt'bl 

1400 kuru~ 2700 kuru, 
750 » 1450 lf 

400 » 800 » 
150 » 

P osta it tihadma dahil olmayan 
ecneb i memlekctler ·: Seneligi 

3600, a lh aylag1 1900. iiv 
ayhgt 1 000 kuru~tur. 

Adrea tebdili i~in yirmi be, 
kuru~luk pul gondermek laz1md1r. 

Cemaziyela.hlf 20 - H 11.1r gl1nQ 187 
S imuk GO.no, Ogia lkin·Ji Ak,srn Yatu 
E. 9,SO 11,31 5,S4 9,2t U 1,3'2 

4,04 5,44 12,08 15,16 18,15 19,47 

te karar verdi. Onu hir salona al· 
dtlar. 

- Prenses simdi geliyor .. dedi-
' 

ler .. kalbi heyecan i~inde idi .. ka-
pl a!r1ld1. lhtiyar, iki biik liim bir 
kadm .. 

- Buyurunuz .• ben prenses Na

dide .. diye i~eri girdi .. . 

Selim ne soy)iyecegini ~a~lf• 

mlftl. 0 kadar sa~malad1 ki, ken
disini dJtanya ~Ikardi1ar. 0 giinii 

kahvede otururken gazetede fU 
havadisi gordii: 

«Mefhur prenses bayan Nadide 
Nisten tehrimize donmii,tiir. Pren• 
sea Nadide yahsma bek~i olarak 

senelerdenberi yanmda bulunan ne

dimesi bayan Haticeyi huakmiftl. 
Bayan Hatice prenses gelmeden 
bir giin evvel yahdaki biitiin kty• 

metli etyayJ, pr~:nsesin miicevher
lerini ~alarak Avrupaya ka~mtt
br. Yaptlan tahkikat neticesinde 
bu gen~ kadmtn maceray1 pek 

sevdigi ve prenseain seyahatte bu
lundugu zamanlarda kendisine 

pren·ses siisii vererek bir tak1m 
gen~lerle atk maceras1 ge!rirdigi 

anlatilmifbr. Gen!r kadm1n bu yaz 
gece yans1ndan sonra yahya bir 

gen~ adam ald1g1 meydana ~·k

mithr. Bu adamm Hati~enin feri
ki ciirmii oldugu samlmaktadtr. 

Delikanh lstanbuldadir. Avrupa
ya ka~amami~hr. Kendisi ~i ddetle 

aramlmaktad1r. » 
( Bil j~lldrz) 
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Londrada bir 
toplant1 

(Bq Jarah birinci aabifede} 
Diger taraftan Trablusgarp-MasU' 
aududunda da biiyiik baztrhklar 
7apalmaktadtr. lngiliz gazeteleri 
Jtalyanm Trablusgarpta 70 bin 
a&ker 375 tayyare toplad1gtnl ya
ZJyorlar. 

Taymis gazetesi yazd1g1 bir ma· 
kalede diyor ki: «ltalya Trablus
garptaki haztrhklarl M1sara iltica: 
eden Siinusilerin taarruzlan ibti· 
maline kartl yapbgtni soyliiyor. 
Halbuki Siinusilerin Trablusgarbi 
tehdid etmelerine imkan yoktur.» 

Diger taraftan lngiltere de Ak
denizde biiyiik tedbirler almakta
dir. ~imdiki halde bu denizde 144 
par~a harp gemi·si toplanmifhr. 
Bunun 28 i lskenderiyede, 20 si Fi
listinde, albsi Siiveytte, yirmisi 
Adende, yetmi'i Cebeliittara.kta· 
dtr. 

Maltada yeni tedbirler ahnnn .. 
br. Adada ingiliz kadm ve ~ocuk· 
Ian, bilhassa zahit ve memur aile
Jeri lngiltereye gidiyorlar. 

Londrada mUhim bir toplant1 
Londra 18 ( Ak,am) - Diin 

Londrada imparatorluk miidalaa 
komisyonu toplanmlfhr. Toplanh 
ogleden sonra bafvekalet bina•m· 
da yapzlmlflzr. T oplanhda Ba,ba
kan, Drf, Harbiye, Deniz, HarJa, 
Mii.stemlekat bakanlan, bir~ok 

yiiksek zabitler bulunmuflur. Ko
RUfma iki saat hadar .urm;q ve ya
kmda ahvalin lenalcqmcm ihtima
line kar11 alrnacak ted birler gi:i-
riisiilmiistiir. . , 

Vapurlar sigorta edilmiyor 
Atina 18 - Diin gece Londra· 

dan gelen telgrafnamelere gore 
Lloyd biiyiik sigorta kumpanyas1 
arhk vapurlar1 harp tehlikelerine 
kar~I sigorta etmemektedir. Boyle 
bir tedbir ancak harp arifesinde 
ittihaz ediliyor. Bu hal, dakikadan 
dakikaya harbe miincer olmaa1 
muhtemel olan vaziyetin vehame
tini gostermektedir. 

Yunanistan Uzerinden geoen 
tayrareler 

AK~AM 

Kastamonu Lisesi Direktorliigiinden: 
En~ J"ahmini % 7,5 Cl~ Ci~si Mahiyeti 

Mikdari Bed eli teminatl mu• 
vakkatesi 

Kilo Aded Kurut Sa. Lira Kurut . 
25000 0 9 50 178 12,5 Ekmek Birinci nevi 

6500 0 25 00 121 87,5 Koyun eti Besill erkek 
2500 0 15 00 28 12,5 S1g1r eti Semiz ve gen~ 
1000 0 14 00 10 50 Un Ekistra ekistra 

6000 0 22 00 99 00 Pirin~ 
I 

En iyi Tosya 
1500 0 40 00 45 00 Zeytin yaii Halis 
3000 0 15 00 37 50 Kuru faaulyo Horoz 

' 1000 0 60 00 45 00 Peynir Y aih birinci 
750 0 35 00 19 69 Sa bun Kuru ve iyi cins 

3000 0 15 00 33 75 Siit ve yogurt Halis 
1000 0 40 00 30 00 Oryani Birinci 
500 0 25 00 9 37,5 Sal~a Halls 

3000 0 4 00 9 00 Kurusogan lri ve ~iiriiksiiz 
3000 0 5 00 11 25 Patates San hat 
3000 0 5 00 11 25 lspanak Korpe ve yetil 
3000 0 7 so 16 87,5 Pnasa Kaztks1z ve yap-

raklart kesik 
3000 0 100 00 225 00 Siztrdmlf sade yag Halis siiHen 

350000 0 1 00 262 50 Odun Met-e ve kuru gok~e 
aga~ vekara ~am. 

0 3000(.) 2 00 45 00 Yumurta Taze ve iri. 
Okulumuz pansiyon talebesi i~in 1935 yth te,rinievvelinin bi· 

rinci giiniinden 1936 yili Maytst sonuna ~adar liizumu olan yukarl· 
da cins, mikdar ve evsaf1 yazth erzak vesaire a~ik eksiltme usuli· 
le 3 Eyli'il 1935 guniinden itibareli 21 giin miiddetle miinakasaya 
konulmustur. lsteklilerin ve fazla maliimat almak isteyenlerin azat 
giinlerinden maada giinlerde lisede okul miibayaa komisyonu ifyar· 
hgma bat vunnalar1 ve istekll olacaklann ticaret odalannda ka11th 
olduklann1 goaterir b'elgeler ile ihale giinii olan 24 Eylul 935 
salt giinii saat 14 de Kaatamonu Lise okulunda bulunmalari ve mez• 
leUr tarihden en az bir giin evveline kadar da muvakkat temlnat 
ak~elerini yabrmalan ilan olunur. (5421) 

Kocaeli Kiiltiir 
DirektOrliigiinden: 

:l:limiz ,ehir ve kOJ' okullarmda. 1/10/93& 
Sa.l1 gtln tt. derslere ha.,lanao&glndan btl· 
tttn otretmenlerin talimatnameye gore 
gilntinde va.zifelerl b&fiDd& bulunmalarl. 

(5601) 

Maliye V ekiletinden: 
600 adet i~leri bezli evrak sepeti ile muhtelif boyda 1400 aCiet 

fersude kagtd £epeti a~Jk ek.siltmo ile miibayaa edilecektir. Muham
men ktymetleri 2450 lira olup iateklilerin 190 lira 50 kurut teminat 
ak~esi ile birlikte 26/9/935 tarihine miisadif Pertembe giinii saat on 
bette Maliye Vekaletinde miit~kil miibayaa komisyonuna mlli'a· 
caat ebneleri, Tafsilath ,artnamo .Merketzde Kll'tasiye Miidiirluiiin• 
aen ve lstanbulda Dolmabah~e Clepoaundan ahnahilir. 

«2466 «5329lt' 

Atina 18- Dun de Yunanista
nrn iizerinden bef italyan harp tay
yaresi ge~mi,tir. ltalya hiikiimeti, 
Yunanistandan bu hususta miisa
ade istememi,tir. Yunan hiikUme· 

ti, Romada el~isi vasrta.ile bunu Istanbul SJhhi Miiesseseler Arttirma 
protestoc;~~~::da endila Eksitlme Komisyonundan: 

Cenevre 18 (Aktam) -Politi· .$itU <;ocuk Hastanesi i~n 216 kalem ill~ Ye Sahhl malzeme 
ka durumu burada biiyiik endite- Olbaptaki tartnamesi ve~bile a~k ekslltmeye konmuttur. 
ler uyandtrmaktadir. lngilterenin, 1 - Eksiltme 25 Eyllll · 935 ~artamba gftnll taat 15 de Catal· 
donanmasmm biiyiik bir kllmtnl oglunda S1hbat miidOrlOgU binaaandakl komiayonda yapalacakbr. 
Akdenizde toplamasi, Cebeliitta· 2 - Tabmfni fiat: 4315 lira 11 kuruttur. 
r1k, Malta ve Singapur iislerinde 5 - Muvakkat teminat; 323 lira 64 kuruttar. 
ald1g1 tedbirler h(;yecana sebep ol- 4 - .$artnameler bedelsiz olarak Hastaneden ahnabillr. 
mu~tur. 5 - Eksilmeye &ireceklerin cart seneye aid ticaret odasa veal• 

Cenevre 18 (Aktam)- Adisa- kasiyle 2490 say1b kanunda yazalt belre ve bu ite yeter muYak• 
babadan gelen haberlere gore balk kat temlnat makbuz veya Banka mektuplariyle belli &lln vo aaatte 
biiyiik heyecan i~indedir. Her ta· Komiayona relmeleri. (5344) 

rafta miidafaa tedbirleri ahmyor. Yiiksek Miihendis Okulu 
Katl karar zamam yaklaiiJOr 

t9 Eylul 1935 

Yiiksek Ziraat Enstitiisii 
RektOrliigiinden: 

Bu ytl Ankara Yiiksek Ziraat Enstitiaiiniin Ziraat, Baytar Fa• 
kiilte~ine KIZ ve Erkek ve Orman F akiiltesine yalmz Erkek para• 
SlZ Leyli parah Leyli ve nehari Jalebe abnacak.dar. Enstitiiye ya• 
z1labilmek i~in atagtdaki tartlara uymak gereklidir. 

1 - Lise mezuniyet imtihan1ni vererek Bakaloryasini yapmtf ve 
ya Lise Olgunluk diplomastnl alm•t olmak _(Bakaloryasm1 yapmaiillf 
veya olgunluk diplomasmt almamtt olanlar Enstitiiye abnamaz). vo 
Tiirk Tabiiyetinde bulunmak lazlDlaar. 

2 - Istanbul Oniversitesinin Fen Fakiiltesinden naklen gelecek 
olanlar orada okuduklar1 somestrelerden, muvaffak olmutltt.r ise, 
ikisi kabul edilerek Baytar, Ziraat ve Orman Fakiiltelerinin ii~iincii 
sOm.estrelerine ahmrlar. Ancak Baytar Fakiiltesine girenlerein hu 
Fakiiltenin birinci ve ikinci somestrelerinde okunan Anatomi der· 
sine de ayr1ca devam etmeleri ve Ziraat Fakiiltesine girenlerin 
Ziraat stajmt yapmalar1 gereklidir. 

3 - Enstitiiye girecek talebenin ya91 17 den a,agt ve 25 den 
yu.kart olamaz. Nehari talebe yiiksek yaf kaydma bagh degildir. 

4 - Parastz Leyli tlebeden mesleklerinin liizum gosterdigi he
den kabiliyeti ve saglamhklara hakkmda tam lefekkiillii bir hasta 
evi kurulunun raporu 18.zimd1r, 

5 - Enstitiiye yaz1lan talebe iki ay i~inde, yeniden saghk ve 
saglamhk muayenesinden ge~irilerek ertiklerinin liizum gosterdigi 
beden kabiliyetini gosteremeyenlerin Enstitiiden ili"igi kesilir. 

6 - ZiratU Fakiiltesine girecek talebe Ankarada Orman Ciftli· 
iinde 10 ay staj gormege mecburdurlar. Bu staj miiddetincc tale
beye 30 lira ayhk verilir. Yatacak yer ~iftlikde paraslZ saglamr. 
(Stajiyer talebenin yemesi ve i~meai de Enstitiice saglandaga tak· 
dirde kendilerine bu 30 lira verilmez). 

7 - Paras1z yatl talebesinden staj veya okuma devresi ic;inde, 
sonradan meydana gelen mucbir baller dltmda olmak iizere, kendi
liginden stajm1 veya okumasmt btrakanlardan veya cezel olarak 
~lkartlanlardan Hiikumet~e yaptlan masraflart odeyecekleri kakkm· 
da verilecek niimuneye gore Noterlikden tasdikli bir kefaletname 
abntr. 

8 - Enstitiiye girmek isteyenler yukanda yUih rapordan ba9-· 
ka niifus kagtdm1, &fl, kagidmt, polis veya Urbaylardan alacaklar 
Yzgidim kagtdtm, Orta mekteb ve liselerde gormiit olduklar 
siiel denier hakkmdaki ehliyetnameleri ilittirerek el yaztlan ile ya 
zacaklan pullu bir dilek~e ile ve alb tane fotograf1 ile birlikde dog 
ruca Ankarada Yiiksek Ziraat Enstitiisii Rektorliigiine ba,vururlar. 

9 - Pulsuz olan ve 8 inci maddede yazah kagtdlarm ili~ik ol 
madtgl dilek~eler gelmemit sayahr. 

10 - Vaktinde tam kagatlarile ba"vuranlar arasmdan kabul 
edilecek talebe diploma derecesine ve ba,vurma tarihlerine gore 
s~ilirler. 

11 - Cevab isteyenler ayr1ca pul gondermelidirler. 
12- Basvurma zamam Temmuzun on be~inci giiniinden Eylii . 

liin 30 uncu giinii ak~amma kadardtr. Bundan sonraki ba~vurma 
lar kabul edilmez. (1757) ( 4080) 

istanbul Limanr Sahil Srhhiye 
Merkezi Satrnalma KomisyorJundan: 
Miistahdemin i~in maa kasket yerli mah 172 taktm elbise 172 adet 

kaput ve 80 takun i!~i elbisesi kapah zarf usuliyle yapbrilacakhr. 
A- Tahmin bedeli 5406 liradu. 
B - ~artnameler Merkezimiz Levaz1mmdan parastz ahmr. 
C - Eksiltme 24 Eyliil 935 sah giinii saat 15 te Galatada Kara 

Mustafapa,a sokagmda istanbul Liman Sa.hil S1hhiye Merkezi 
Satmalma Komisyonunda yapilacaktir. 

D - Eksiltme kapah zarf usuliyle yapilacakhr. 
E - Muvakkat teminat ak~esi 406 lirad1r. 
F - isteklilerin terzi olduklarma ve halen bu itle me~gu 1 bulun· 

duklarma dair 935 senesine aid Ticaret odas1 vesikalanm goster· 
meleri mecburidir. Aksi takdirde eksiltmeye giremezler. 

G - Eksiltmeye girecek olanlarm kapah zarf usuliyle teklif mek
tuplarmt saat 14 e kadar miihiirlii olarak makbuz mukabilinde k•· 
misyona verme_lidirler. Saat 14 den sonra teklif mektuplan kabul 
edilmez. 

H - Teklif mektuplari verilmezden evvel muvakkat teminatlarm 
merkezimiz veznesine yallralmas1 ve mukabilinde makbuz almalar1 
laz~mdu. (5258) 

Paris 18- FranSlz gazeteleri DirektorlilgiJnden : 
durumu ~ok fena goriiyor. ~imdi- 935 • 936 ders )'lh l~lo okur yazdmasana batlanmatbr. Posta T. T. Istanbul Telefon 
ye kadar gazeteler hi~ bir zama"' y azdma itl, 2 EyUU Paz artesia den 30 Eylnl Pazarteai akta .. IDI 

bu derece bedbin olmamatlardl. kadar Cumartesi ve Pazardan batka her run 9 dan 12 ye 13 den Direktorliigiinden: 
tng,ilizlerin 1-azuhgmdan bahse- 16 ya kadar GllmOtsuyundaki okulda yap1hr. lateklilerle daba ... 
den gazeteler lngilterenin artlk fazla bilri edineceklerln yukanda Jazab tlln ve aaatlerde okula ael· Direktorliik ve !?uabab binalar1 i~in 250 • 350 ton yerli Marin 
goriitmelerden bir netice ~tkamt· melerl JIAn olunur. (5178) Lave komiirii ile 35 ton Kadtkoy veya Y edikule Gazhaneleri latih-

Jacagma kanaat setirdigini, bunun Deniz Levazrm Satrnalm·a aalabndan kok komiirii kapah zarf usume eksiltmeye konulmu,tur. 
i~in hazuhga hatladiginl yaz1yor- lthu iki komiir ayra ayr1 da ihale edilebilecektir. 
lar. Komisyonundan : Marin Lave k_omiiriiniin beher tonunun muhammen bedeli 15 

Figaro gazeteri art1k Judi karm h 1 f b 229 lirad1r. 
Tabmin edilen bedell52951lra 43 kurul olan mu te i urgata Kok ko··mu"ru"nu"n beher tonunun muhammen bedeli 16 liradir. %amanmm yaklOftrimi soyliiyor. · u h 1 k '· rf1 k il s1 21/E 101 935 C t I 

roda Lu a abn apa.u za I e s tme y umar es Muvakkat teminat 435,75 lira olacakttr. M. Henderson basta gUnn saat 11 de Kaa•mpatadakl Komisyon binasanda yapalacakttr. la-
lsteklilerin tartnameyi gormek veya almak i~in her giin ve Londra 18 (A A) Mide has- teklilerin 397 lira 16 kuru,Iuk muvakkat temlnat mektubu veya 

tahgmdan ve sa~l;kt-an muztarip makbuzu lie birlikte teklif mektuplar&DI ve kanun1 belgelerini ek- eksiltmeye girmek i~in de 27/ 9/ 935 cuma giinii saat 15 de kanunun 
I I tarifab dairesinde hazirlanmlf teklifnamelerini Tahtakalede Direktorliik bulunan B. Arthur Henderson, ai1tme saatinden bir saat evvel komisyon ba,kan titna verme eri ve ek 

I 1 h K · binasmda toplanan Mubayaa Komisyonu Riyasetine tevdi eylem Londra kiliniklerinden birine gir· ~artnameyl almak veya iiSrmek iateyen er D er gUn om1syona 
__ ......___...._ ___________ _.__________________ L.~QO!~~---__.._...::•;~ .:.:----1..1.--. :1:::.- -1··-··- IC:.C~\ 



Deniz yollan 
16LETME8l 

J.cmtelerla Jtaratoy • l6prt'-fl 
ftl, 4 !86a - $trktci Jlahardart&dt 

Han 'l'el: 211'0 

IMROZ YOLU 
KOCAELl vapuru 19. Ey

lnl PER~EMBE aUnfi 1aat 
16 da lmroza kad r. 115660., 

TRABZON YOLU 
CUMHUR1YET Yapuru 19 

EylOl PE~EMBE gOnii 
aaat 20 de Hopaya kadar. (5659) 

TRABZON YOLU 
VAT AN vapuru 21 EyiOI 

CUMARl ESI &linn sa at 20 
de Rize'ye kadar. (5697) 

¥ -
Scandinavian Mear East Agecny 

Galata Tahir ban 3 iincii kat 
Tel: 44991-2-3 

SYe1111la Orient Linien Gothenburg 
Gothenburg, Stokholm, Oslo Dar.• 

tzig, Gdynia Copenhag Abo Reval vc 
hiitiin Bahtk limanlar $ark ve Karade
lliz batltca limanlart arasmda 15 giindc 
hir azimet ve avdet i~in muntazam po~ 
talar. 

Gdynia - Dantzig - Gothenburg 
O.Jodan beklenen vnpurlar. 
Ningaland va.puru I 7 eyliile dogru 
£nand vapuru 24 Eyliile dogru 

Yekmda lstanbuldnn Hamburg Roter• 
darn • Kopenhag, Gdynia Gothenberg, 

Oantzig - Stokholm, ve Oslo, limanlan 
ign hareket edecek vapurlar. 

Gotland vapuru 23 eyliile dogru 
N'mca land vapuru 2 I eyliile dogru 
Erland vapuru 24 eyli.ile dogru 

Fazla tafailit i~in Galata' da Tahir han 
3 iincii katta kA.i.n acental1gtna miiraca
at. Tel: 44991-2-3 ( 13452) 

DOY~E LEV ANTE 
LINYE HAMBURG 

llambore, Brem, Anyen, Istanbul n 
2ahrll1yab arumda azlmet n udt& 

mont.azam ptJstalan 

llamborg, Brem, Stettn, Anvers n 
Reterdam'dan 12mamm1Za munsal!t1 

teklenen Yapurlar 
Galllea nporu Hmamm1zda 
Aida npuru 21 EylOls do~ru 

Chloa npuru 18 EylClle do~u 
Heraclea , 29 , , 

Milos vapuru 7 Blrinci TeQrlne 
dogru 

Burgaz, 'rarna, Kostence, Kalu Yt 
lbrall ~in limarum1zdan hareket 

edecek vaporlar 
Aida vapuru 21·23 EylOle dogru 
Milos gapuru 7·9 Birinci te~rine 

do~ru 

Y akmda JT am burg, Brem, .Anvers 
n ~oterdam Umanlan i~ln 

llareket E'<'lecek vapurlar. 
Ulm vapuru 14·16 EylQJa dogru 

Chtos vapuru 19-21 , , 
Wlnfrled vapuru 27·28 , , 

llmnla vapuru ' · 5 Birincl 
te~rine dogru. 

Fada tafsllAt !~in Galata'da Ov• 
kim yan llanmda Laster Silbennann 
•• ~Orekta npur acentahgm& mn· 
raeaat. 'felefcm : 4•6• 7 • 6 (11955) 

lstanbul albnc1 icra memurlugundan: 
Mahcuz olup panaya ~evrjlmes.ine ka

tar verilen Seccade, kadife, koltuk. Tu
Valet, komodin, elektrik iitU.,ii, yaz1 rna

~~. 24 eylul 935 tarihine mi.isadif salt 
Rlinu saat 9 dan I 0 kadar ~i,Hde Dere 
&okagmdn Ar:if pa,a: apnrttmanm1n oni.in· 
de sattlncakhr. Almak isteyenlerin o 
2i.in ve aaate mnhalinde haztr bulunacak 
lllemuruna miirncv.atlnn il&n olunur. ... 

...._ (M. 409) 
~-............................................................ -

ARANIYOR 
MO§eddide ve radyo tamiratma 
Bihakkm yapabilecek muktedlr blr 
tekn;slyen arnnmaktad1r. Tnrk ol· 
rnas1 fi!aittlr. lsteklilerin (Teknisyen) 
rurnuzile 176 numarah posta kutusu 
adresine yazmalan. 

AK~AM 

VATUZU 
Sabablar1 a~ kernma bir kahve AZON 

ka§a&l abnd1kta 
KABIZ IGI DEF'EDER 
Yemeklerden Nr saat sonra ahnd1kta 
HAZiMSiZLiBi, MiDE EKiiliK 
ve yanmalarma giderir. Agudaki 

rs-~~1fl~~Wft[n1~~t.ats1zbk ve kokuyu iz ale eder. 
!l' Fazla blr yemek ve i~me-

den sonra hissedilen yor· 
gunluk ve ~itkinli~l hafifle· 
tlr • At A Z 0 N tuzu· 
nun teslrinden mamnun kal· 
m1yanlar ~i~eei ac,1k da olsa 
Bah~kap1da t, Bankar:n ar
kasmda 12 No. lu :MAZON 
BOTTON ecza depoeuna iade 

Xolayhk olmak nzere 
perakende 65 kuru~a 

ant1la:1 ~i~oler plya· 
saya ~Jkanlm1~tir. ederek bedellnl geri alabllirler. 

Tiirk Hava Kurumu Piyango 
Direktorliigiinden : 

Yirminci tertip f~in 150 bin el, 10 bin duvar plim lie 10 bin 
duvar afiti bastanlacakbr. A~ak eksiltme ile 20/9/935 Cuma gUntl 
1aat 15 te mfinakasa ve ibalei katiyesi yapalacakbr. lstekli olanlar 
Piyan~o direktorliign muhas~besinde §artnamesini her rGn gore
bilirler. (5654) 

Tapu ve Kadastro Umum Miidiir
liigiinden : 

Umum mOdOrliik miicellithanesi i~in az kullanalma~ bir aded 
otomatik son aistem tel dikit makinesi a~1k eksiltme ile aahn 
ahnacaktar. Satmak istiyenler depozito paras• ile 3/10/935 Pertembe 
gOnU aaat on dortte fstanbul tapu miidUrliigii satmalma komisyo· 
nuna gelsinler. (5615) 

BALKAN FESTiVALi 
Mutlaka GOrmelisiniz 
Umumi talib lizerlne protrama llaveler: 

Cuma ak~ama saat 21 de $EH1R TlY A TROSUNDA yeni 
dekorlar ve balet heyetile Balkanh mUsafirler terefine 

PERGiiNT 
Cumartesi ak~am1 BEYLERBEY SARA YINDA 

Bogazi~i Gecesi 
Feerik bir gece 

22 Pazar gtlntl 1aat 21 de T AKS1M ST ADYUMUNDA 
. 

HALK GECESi 
Duhuliye 50 kurut;tur 

23 Pazartesi ak,ama saat 21 de TAKSIM BAHc;ESINDE 

VEDA 6ECESi -. Milli DANSLAR ve BALD .. 
Sehir Tiyatrosu, Beylerbey Saraya ve T aksim Bab~e1l l~in 

biletler mabduttur. $imdiden 

ATTA 
Galatasaray ve Karakoy 

lstanbul yedinci icra memurlugundan: 
Ko.sti k1z1 Katerina: 

Beyoglunda l li.iseyjn aga mahnles.in
de eski Arabac1 yeni Ociit sokagmda 2 I 
numaralt hanede mukim iken ikamet

gahJ me~hul: 
Mari Tmgtra 4550 lira mukabilinde 

birinci derccede ipotek olan ve uhtc:i 
tasarrufunuzda bulunan Beyoglunda Hii
aeyin aga mahnllecinde arabact sokagm· 
da eski 15 yeni 21 No. lu emlakin deynin 
ademi tediyesi hnsebile icraen yaptlan ta· 
kibe vaki itirazm1z iizerine icra tetkik 
merciince 4550 li:ra. hakkmdaki itirazm 
katiyen refine knbili temyiz olmak iize
re 28/8/935 tarihinde verilen karar 
ikametgahtmzm mec;hu) olmas1 hasebile 
teblig edilememi' ve ilanen tebugat icra
stna karar verilmi~ olmakla karann bir 
sureti diV18nhaneye talik ~edHdigi gibi 
tarafmtza da teblig makamma kaim ol
mak iizere iliin olunur. ( 14612) 

Istanbul lkfinci fer a Memurlugundan: 
Mahcuz ve pnraya ~vrilmesi mu

karrrer ev e~ya11 30/9/9 35 tarHune 
miiudif Pazarte& giinii saat 13 ten iti· 
baren Ferikoy lkinci Baruthane cadde
slndc 21 numarada sahlacagtndan tn 
liblerin yevmi mezkurda mahallinde bu
Junacnk memura miiracaatlan ilan olu
nur. (M. 41 0) 

dtm cemiyetinden: 
21 Eylul 935 cumarteai ciinii 

~aat bir bu~ukta fevkalide hir top
lanh vard1r. Saym i.zantn Etibba 
Odast salonuna gelmeleri rica 
olunur. 

Istanbul blrlncl tlcaret 
mahkemeslnden: 

F eshnne mensucat ~rketinin, tasfiye 
halinde sahibi Yusuf Zade Vecdi ve fii· 
rekast Kollektif ~r.keti ile 'iirekadan Vec
di ve Hiisameddin aleyhlerine ikame et· 
tigi Gflas davasmm 12/9/9 35 tarihli tah· 
kiknt celsesinde ~imdiki ikametgah1 belli 
olmayan Husameddine davetiye iliinen 
teblig ktlmdtgt halde gelmediginden tah
:Iciloo.tm g~ynben ynp1lrnasma karar veril
mit~ oldugundan mumnileyh.in 22-10-935 
sah giinii 15ant 14 de mnhklemeye gclme
si liizumu hukuk usiilii mahkemeleri ka· 
nununun 40 I nci maddeai mucibince 
~Ian olunur. 

Sahife 11 

Benzin, yat ve gres eksiltmesi 

Ankara Otobiis i§leri direktorliigiinden:· 
Kapah nrf usullle 20/9/935 tarihiode ekailtmeye konalmn1 olao 

benzin, yag ye are• ,artnamelinde ba%1 detitildikler yapaiiDlf oldu
tandao keyfiyet yeniden llln olaaur. 

1 - TeahhOt edilecek feyler ayn ayra ebiltmeye konulmutlur. 
Soyle ki z 

Benzin 
250 den 350 
toaa kadar 

T ahmin bedelleri : 
Beazinin 127 750 lira 
Yagan 10 500 ., 
Gresin 5 000 , 

Yat 
25 den !5 
tona kadar 

Gres 
10 dan 20 
tona kadai 

2 - Benzin tartnamesl 639 karata. Yai Yl 1ft1 prblaiDe
Ieri bedelaiz Ankara OtobOa ldareainden ahnabilir. 

3 - Ekailtme kapah zarf uaulile yapdacakbr. 
4 - llk teminat z 

Benzin i~a 7637,5 IJradar. 
Yat ,. 787,5 ., 
Gres , 375 , 

5 - Teklif mektuplara 30 Eyltll 935 Puartesi ~aat 14 e kadar 
Ankara uray1 Otobna idare1lne verilmeai llzamdJr. (2609) (5618) 

I inhisarlar U. Mi1di1rli11ilnden: I 
1 - Erzurumda inta olunacak Batmiidiiriyet binu• kapah zarf uau-

lile ekailbneye konulmuttur. 
2 - Tahmin edilen bedeli lletif c49397» lira «54» kuruttur. 
3 - lhaleai 30/9/935 pazarteai giinii aaat 15 dedir. 
4 - ~artname ve projeler Kabatatcfa Levazun ve Miibayaat $u

beainden 247 kurut mukabilinde verilir. 
5 - Ekailbneye gireceklerin «2490» numarah kaaunda yaz1h tarl• 

lar dahilinde tayin edilen zamanda bir aaat evvel «3705• lira 
teminat ve teklif mektublarile Kabatatta Levazun ve Miibaya• 
at $ubeaindeki Ahm KomiayonUDa miiracaatlar1. (5498) 

I Davlat Oemlryollara ve Limanlara l,latme Umum Narnl illnlaral 
7363 lira muhammen k1ymetli lokomotif, vagon ve emniyet au• 

papa yaylar~ allmrOklenmit olarak tealimi tartile 18 Birinci Tqrin 
1935 Cuma atlall nat 15 de Aakarada idare binaunda kapah 
zarf uaulile labn abnacaktar. 

Bu ite Kirmek isteyenlerin 552 lira 23 kurutluk muvakkat teminat 
lie kanunun tayin ettigi vesikalar1, kanunun 4 nctl maddeai mucibince 
lte Jirmefe kaaual manlleri bulaumadaiJna dair beyanname ve 
teldifleriai &Jill Jla aaat 14 de kadar komi1yoa relalltiae verme
lerl llzuadar. 

Bu ite aid tartnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme daiJe
linden, Haydarpqada Tesellnm •• Sevk mlldUrltigundan dagabl• 
maktachr. (5632) 

* Muhammen bedell 93000 lira olan Eaki1ehir atelyelinin Kalorifer 
teaisab 28/10/935 pazarte1l allnU aaat 15,30 da kapah zarf usulile 
Ankara ldare biaa1mda ihale edilecektir. 

Bu ite pmek llteyenleria 5900 lirabk muvakkat teminat ile 
kanunun tayln ettigi veaikalan, kaounun 4 6ncl1 maddesi mucibince 
fte airmeye kanuni manileri bulunmadagana dair beyanname ve ' 
tekliflerinin ayn1 ann aaat 14,30 a kadar Cer Daireai komiayoa 
Relaligine vermelerl llZimdar. Bu ite aid tartnameler 465 kurut 
mukabilinde Ankara ve Haydarpata •eznelerinde ublmaktad.r. 1 

(2562) (5526) 

* lki ekailtmeai feshedilea ve muhammea bedeli 16000 lira olan 
200000 adet telgraf makinesi band1 21.10.1935 pazarteai giinii saat 
15,30 da kapah zarf uaulii ile Ankarada ldare binaamda sabn alana
caktlr. Bu ite ginnek istiyenlerin 1200 lirahk muvakkat teminat 
venneleri ve kanunun tayio ettiii veaikalar ve ite girmeje maaii 
kanuni bulunmadtjma dair beyanname ve tekliflerle ayni giin ve saat 
14,30 a kadar komiayon reitlijine venneleri laz1mdlr. Buite ait t•rt

nameler Haydarpatada teselliim ve aevk miidiirliijiiDde ve Ankarada 
malzeme dairesinde parastz olarak dai•lllmaktadtr. (5707) 

I • I Istanbul beledlyesl lllnlar1 I · I 
Ketif bedeli 1859 lira 45 kuru1 olan yenl hAl harici tenvirat 

tesisata pazarhga konulmuttur. ~artnamesi ye ketif evraka Levaztm 
MildOrlU&"Onde glSriUOr. Pazarbia airmek i,_eyealer de 2490 No. Ia 
arttJrma ve ekailtme kaounuada yazala Yeaika ve 139 lira 52 lrara .. 
luk movakkat teminat makbuz veya mektabile beraber 2019/935 
cuma ,Ontl aaat 15 de Daimt Enctlmende buluamahchr ... B .. (5685) 

* 1 - Belediye iatatiatik ve Detriyat biiroaunda sahtmak iizeN 
75 lira ayhkla bir memur almcaktJr. 

2 - Miiaabakaya girebilmek i~ia en ap;J liseden ~Ikm•t ol
mak, aakerliiini yapmlf bulunmak, talebelikle ilitiii olmamak tulfir, 

3 - Miisabaka imtihananda belediye kanunu ve heaap ve U. 
tatiatik itleri ile ilitikli aorgular 'sorulacak ve Fra1111Zcadan Turk• 
~eye terciime yaptlnlacakhr. ' • 

4- lateyenlerin 25 Eylul 935 ~artamba ,Unii aktamma kadaJI 
hiiviyet ciizdanlari, tahsil ve aakerlik veaikalanm ilifolirecekleri f~ 
toirafh bir dilek~e ile Reislik makamina miiracaatlan: (8.) (5712) 

II ALQE Lokanta ve Blraha"'al, EmlnDnD 
"~ Valde han• lqlnde, Noter yan1nda No.t7 

19/9/985 Tabldot Fmn kebaba domatesU plllv, CzCm X. 80 
20 , , All pafa kebabt, ~n• bdm, bvun 10 K. 

Aktamlan bol •• nella IDezelerle 



Sahife 12 AK$AM 

Para -Sahipleri 
Art1k Rahata KavuJtular 

Hiikumetin ve dor.t biiyiik milli Bankan1n 1.000,000 
lira ile sermayesine i~tirak ettigi 

ADAPAZARI 

Tiirk Ticaret Bank as I 
Biitiin ,ubelerinde 

50 liradan itibaren 

Her tiirlii mevduatinizi kabul etmekte ve 

Her ayba$1nda faizini 
Odemektedir 

Petrol Nizam 

Saclar• 
Besler - Kuvvetlendlrir • 

Dokulmesini keser uzabr. 

PETROL NiZAM 
Tecrlibe edilmi~ en iyl aa~ ilAadar. 

Bayanlar I 
BUYUK BIR FIRSATTAN ISTIFADE EDINIZ •• 

Beyoglunda t, Banka11 kartastnda 

COC!JC.U• .. Manltatura ~lrketlnln 
~ ... taatlyeal dolayealle 

( Y0NL0, lPEKLI ve PAMUKLU KUMA~LAR ) 
16 Eylnl Pazartesi gnnnnden itibaren: Fevkal!.de tenzil&th flyatlarla sat1l&· 

cakt1r. Bir zlyaretle emln olacaksm1z. Bntnn sat1~lar maktu flyat Qzerlne 
pazarhks1z yap1lacaktlr. 

A 
L • 

I 
BiitUn atr•lara kar$1 

Sabt deposu : 
Istanbul, Meydanetk, Atahey han No. 30 • 35. 

Hayat1n ne,esl 
Din~ olmakttr. 

HORMOBiN 
TABLETLERI 

Yorgun vucutlan 
din~le~tirir 

IKTIDARSIZLicJI 
ve 

BEL GEV$EKLic11NI 
giderir, ya~amak ne~esint lade eder. 
Eczanelerde bulunur. lstanbulda 
fiyatl 150 kuru'- Tafaillt l~ln Galata 

Posta kutusu 1265 

~-· Operator- Urolog --• 

Dr. Mehmed Ali 
ldrar yollart 

hastallklan mntebasSlSL Koprtlba 
.imin6na ban Tel : ~ng15 

19 Eylul 1935 

HEMEN BU GONDEN blr tnb TURAN t1ra~ kreml SATIN AU· 
!HZ. Memnun kalmadi~Imz takdirde, Slrkeclde Nur bamndakl 
Turan kumpanyas1, tflpn a~1k oldugu halde alacak ve paran1Z1 
iade edecektir. 

.... 

VAPURCULUK 
TURK ANONiM $iRKETi 

UMUM MUDURLUGUNDEN: 
Mayis 935 den itibaren sab!Ja ~1karslan balk biletlerile 0/ 0 20 

tenzilitla gidi~, donU11 biletlerinden sayin yolcular&m&z lebine 
yap1lan ucuzluk ve glin uzatdmas1 &!}&gada yanh oldugu ,ekilde 
ilin olunur. 

HALK BiLETLERi 
1 - Birinci manbka bileti alanlar: Marmara hazasile <;anak· 

kale bogaz1 dahilindeki iskeleler arasmda: 45 gun. 
2 - 1kinci mmtaka bileti alanlar: Karadenizden Samsuna 

"Samsun dahil, Ege denizinden lzmir iskelesine kadar 
'•fzmir dahil,. olan iskelelerle birinci manbka dahilindeki 
iskeleler arasmda 60 gUn yani iki ay. 

3 - O~iincii mmbka bileti alanlar: Tnrkiye sahillerinde va· 
purlanm1zan ugrad&gt biitiin iskeleler arasanda U~ ay, 
mliddetle seyahat etmek hakkma haizdir. 

F I A T 
Birioci kamara lkinci kamara Giiverte 

Kuru1 
500 

Kuru~ Kuru~ 
1500 10J0 Birinci mantaka lskelele

rinde45 ilinllik aeyahat 
miiddeti i~in. 

4000 3200 

5500 4700 

1000 1ki mmbka iskelelerinde 

1500 

60 giinlUk yani iki ay 
miiddet i~in. 
O~iincii mmbka iskelele
rin de 3 aylak mUddet i~in. 

Yemek bedelile nakliye iicretleri, rabbm ve iskele paralar1 
ve sair rusum yolculara aittir. 

YUZDE YiRMi TENZiLATLI BiOi~ VE DoNU~ BiLETLERi 
Muayyen iki iskele arasanda yiizde yirmi tenzilith gidit·donii' 

biletlerioin mUddeti 45 giine ~·kanlmaJtar. 45 gOo zarfanda d6n· 
miyen yolcular doniit k1Bm1nan tenzil olunan yiizde yirmi fark1na 
odemek suretile alta ay i~erisinde bindigi iskeleye donmek 
hakkan1 haizdir. 

$irketimizden gidi1 ve donU1 bileti alan yolcular donn, bilet· 
lerile vapurlar&mtzdan maada Denizyollan vapurlarile de donmek 
hakkmt haizdirler. Bu yoldaki bilet sata~lan, 25 EylUl 935 tarihine 
miisadif <;ar,amha giinden itibaren 1stanbul Karakoy acentele· 
rimizle dt~ardaki iskeleler acentelerimiz tarafandan yapalacakhr. 

Fazla tafsilat i~in acentelerimize mUracaat edilmesini saygt 

II 
deger yolculanm1zdan dileriz. 

UMUM M0D0RlYET ~ 

Baloya 
Dans etmek i~in giderslnlz ... 
Bu; pek tablt ve pek dog.rudur. Fakat. .. 

lki dans yaphktan sonra oturmak mecbarl· 
yetlnde kahr ve art1k hi<t kalkruak lstemez· 
siniz. QOnkO; ayaklanmz ~i~ml~, 1ztuab 
vermektedir. Nasulanmz, sizl rabat buak· 
mad1~mdan mnteesslr olur , ., suvarenil 
heba olarak keyfiniz bozulur. Blltnn bu tz· 
t1raplara mahal b1rakmamak i~in RADIO 
SALTS banyosunu yapm1~. Bu ~lfababf 
tuzla yapacagm1z ayak banyolan sayeslndt 
beklediginlz tedaviyi bulacak, sanc1 ve ~~~ 
kinlik zall olacakbr. Bllbassa nas1rlarmtll 
o derece yumu!iat1r kl tlrnak ucUe hemell 
koknnden eoknp atabillrsiniz. Her eczanedt 
sat1lu. 

~itli Ehek1z1 sokaga 

TURKIYE OKULU 
Y ab - Giindiiz - Ana, Ilk, Orta 

HergOn kayld yap111r. Yabanc1 dll kD~Ok s•n•llardan batlar • 
Orta kas1m 1z kazlaradtr. Teleton 43480 

Muhayyer Hasan $evki 
P U D R A ve Y A (J S I Z K R E M I 

DUnyada esmsalsizdir.. Her yerde araymaz. 
Paris yaz111 etlketlere aala aldanmay1n1z. 

diD S.d.& Umumi n~riyat mudurli: Enia Tah.U. 


