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Oz Tiirk~e nas1l 
yerle~ecek ? 

Tiirk dilinin yeni degifimi kar· 
iflsmda korkuya diitenler ~oktur. 
Her taraftan ititiyoruz: «Giiniin 
birinde, yaztlam anlamtyacak ha· 
le' mi gelecegiz?» diyorlar. 

Bazt yazt orneklerine bakmca 
bu korkuya hak vermemek imkint 
var mt?. Biz, dil itinde ~ah,hit· 
mtz ve her gun yeni kelimelerle 
yazt yaztp ugrathgamaz halde, 
Cliinya haberlerini ogrenmek i~in 
ajan:an franstzca bildirimlerini o
kudugumuzu itiraf ederiz, ~iinkil 
tiirk~elerinden hi~ bir fey anlaya
~uyoruz. Acemi ellerde, yeni ke
hmelerle, dilimiz ciddi olarak an
latalmaz hale giriyor. Bunun onil
nii almak laztmdtr. 

Y eni dil cereyantndan iirken
lere inan vermek isteriz ki agtr 
agar giden bir evrimle, us;a ka
lemler elinde denene diizele, tiirk
~emiz eskisinden ~ok daha giizel, 
~ok daha kolay olacakbr. Bunun 
i~in yapacagam•z fey, arap~a ve 
farsca kelimelerin yerini tutmak 
i~in ortaya attlan oz tiirk~e keli
melerin sayJat, kulaklan doldura· 
cak dereceye ~relince, arastnl ke
sip bu kelimelerin stk atk ve iyi 
tekilde kullaniimasJ, yay•lmaat, 
yer tutmast i~in vakit buakmak
tlr. 

Bu arahk zaman i,.inde bem 
b• ¥ t 

1r~ok yeni kelimeler yerle,ir, 
Item de hangilerinin tutacait, 
hangilerinin lulmtyacag1 belli o

lur. Baz1larJntn yerine, daha ~ok 
begenilen ve birdenbire yerleti· 
veren kelimeler bulunabilir. 

Gazetelerde hergun yeni bet 
kelime hildiren listeler ba11Id1• Bu 
listeler ktrk1 ge~ti. Demek ki 
iki yiizden ~ok yeni kelimeyi ga: 
zetelerimizde kullantyoruz. 
0~ yiize yaktn kelime, gazete 

yaztsimn biitiin ~ehresini deiitti
recek kadar ~oktur. Bunlardan bir 
llnsm1 eskidenberi kullandigJmtz 
yahut -ycni de olsa- hemen anla: 
dtgtmtz l::elimelerdir: Adamak, 
adan~, &aglam:.k, inan~, dergi, en
gel, duygu gibi ... bunlar hemen tut· 
muttur. Bir ku:mt var ki, yeni ol
makla beraber, eskidenberi kul· 
landigtmiz eklerle, kulagtmlZlD 
ahttk oldugu tekle gore bulun
mutlur: Almaktan ahm, vermek
~en verim, iiremekten iiretim, ~a
gumaktan ~agn (davet) bozmak
tan bozut (fesad) gt'b't B I ... un ara 
dawpek ~abuk ve kolayhkla ahta
c:agtz. 

.$i~diye kadar gazetelerde ~~
kan hstelerde pek az kelime var
dJr ki, gene tiirk~e kurallara gO
re yapilmif olmakla beraber kula
gimtza birdenbire yabanct geli
yor: Olmaktan olut (emri vi.ki), 
oz ve iiriit kelimelerinin birletme
ainden oz.iiriit (hasllih safiye), 
onsezi (hissi kablelvuku), duy. 
ganhk (has-sasiyet) gibi ki, bun
lartn da arap~alartnt herkesin an
ladigtnt kimse ileri siiremez. Bun
lart klite gibi ezberlemitiz, oz 
tiirk~eleri daha kolayhkla belle
necektir, ~iinku tiirk~e koklerden 
ahnmtf, tiirk~e eklerle yapilmif· 
tar. 

Fakat, yeni lcelime tutturmak 
hi~ bir dilde kolay bir it degildir. 

[DevUDa 4 lincU aahifede] 

N. S. 

Italyaya kar§t ekonomik Bir bilgicin iddiast: diin
tedbirler mi abnacak? yan1n sonu yakla§Iyormu§ 
lngiliz bakanlar1ndan bir k1sm1 bu 
yolda bir teklifte bulunacaklarmif 

latlgan Somalislnl11 mer/cui ola11 Mogadl1uda garlp lcr1ltzlar 
Londra 3 (Hususi) - lngiliz terenin Milletler Cemiyetine bat 

gazeteleri ltalyan • Habet anla- vurmastDl ve bu vaatta ile ltalya· 
f&mazhit haklnnda uzun ya7.t• ya kartt ekonomik tedbirler abn· 
lar yaztyorlar. Gazeteler ltalya- maami iatiyeceklerdir. Maamaf&h 
Dln Habetiatana kartt politika· bunun kabul edilip edilmiJeceii 
11ni doiru bulmuyorlar. Buaiin J)eQi dejildir. 

kabiae tekrar toplanac:aktir. Bu ftllfl llklr glnderlyl r 
toplanbda durum konutulacakbr. . Roma 3 _ Bir piyade alayi 

Gazetelerin verdikleri haberle- K I' · I' ~ d doguw Afrika aa l&rl tmanm an • 
re 1ore bir k1a1m bakanlar, ltyal· stna yola ~tkmttbr. 
ya uzlapnaya yanatmazsa lngil- [Devanu 4 iindi aahifecle] 

Hava kurumu i~in yeni ge
lir menbalar1 bulunuyor 

Pazar giinleri tramvay ve vapurlar1n 
birinci mevkilerinden 40, ikinci

lerinden 20 para aiinacak 
Hava tehlikesini bilen uyelerin 

say111 lstanbulda 2,500 den faz. 
Ia olmuttur. Buna yaktn da yar
dtmct iiye kaydedilmittir. 

Halk hava tehlikesinin oniinii 
almak ve havadan gelecek teh
likeye ~elik kanadlarla siper ol
mak i~in i~ten gelen bir istekle 
hava kurumuna iiye yaztlmak
tadtr. 

DV$VNCELER 

latanbulda tiitiin tecimi ile met· 
gul bay Hasan Kozluca evvelki 
gun hava kurumuna kendiai i~in 
1000, kar111 bayan Fatma i~in de 
200 lira teberrii etti. Haytr aeven 
bu vatandat ayni zamanda ken
disi, kans1 ve ~ocuklari i~in her 
sene ha va kurumuna 80 lira vere
cegini taahhiid etti. 

(Devami 4 iincii sahifede) 

YEL 0F0RD0, SU GOT0RD0! 
Bir deli mi, yoksa ~ok aktll1 nu di

yeyim, bilmem; yalruz ~ok g\izel konUf
tuiundan fuphe etmiyecegimiz bir adam 
bir aiin bir yelkenliye binip yola ~dmu,. 
Az aitmi,ler, uz gitmi,Jer, deniz dalga 
duz aitmi,ler, edamcagu Wllfmtf vara
cajl yere. Y elkenli karaya yanaJtp da 
tam bizimki dt.-n ~lkarken kaplan ya
kasJDa yaptfrtUJ: 

- Boyle selAmstz sepetsiz nereye 
hem,eri ?. demi,. SOkiil haka.lun yol pa- • 
rasml!. 

Kaptanm bu sozleri bizimkini ~aJirt• 
marn&J: 

- Ne parast isliyorsun benden, ey 
kaplan hllft? diye cevap venni,. Y e1 
ufiirdu, su gotiirdii sana ne o!uyor? • • 

Yeryiiziinde dcnizlerin kara1ardan ~ok 
oldugunu gostermek i~in bir omek is
tenae lstanbulu ortaya atabiliriz. lstan-

bulun ustiinde hava ne kadar holaa, ne 
kadar u~suz bucakstzsa, ktydannda da 
dertiz o kadar smirstzdir. 

Gel gelelim sanki bu denizin her dam
laat bir ptrlanta pa~astynuf aibi, i~ine 
p,irip ytkanmak, Karahisar maden suyun
da banyo etmekten daba pabaltya mal 
olur. 

Her geni,~e kumsalm ~evresine bir du
var ~evirmi,ler, i~ine ~erden ~opten bir 
duzune kulube yerie,tinni,Ier ve adlDJ • 
plaj koymu,lar, yurddllflan soyup duru
yorlar. 

Bizim bildigimiz plaj bir gelir kaynaj-1 
degil, bir sailtk kunmmdur. $arbayhgtn 
buralara bu balnmdan bakmast gerektir. 
Y oksa bu a-idi,le in&anrn giiniin birin
de: 

- KUill tattb, su yakadt, size ne oluyor 
ey pliljct b&ftlar? diye, gemi BZlya altp 
d.,an ftrLyacaii gelecek !. 

Amerika fen akademisinde M. Villis 
yeni bir tez miidafaa etti 

l>iinyantn aonu yaklat"iyonnuf ... 
Naira ortaya ~Ikan bu haber 
yeniden canlandL Fakat iptida
dan fUDU aoyliyeJim ki yak(afm&k· 
fa olan aonun gelmeti i~in daha 
binlerce aene lazlDldtr. Yalntz 
enrelce diinyamn daha milyonlar
c:a aene yerinde duracagt tahmin 
eCiilirken timdi bu aonun birka~ 
bin sene aonra gelecegi heaap edi
liyormuf ... 

Bu hesabt yapan Amerikah bil
gi~lerden M. Villisdir. Amerikah 

bilgi~ timdiye kadar kabul edi· 
len nazariyelerin tamamile akai
ni ileri aiirmektedir. 

$imdiye kadar bilinen JeJ 
duynantn evvelce bir alef par
~ast oldugundan ibaretti. Bu aleJ 
par~as1n1n kabuiu yavat yavat 
aogumut ve aertletmif. Onun uze
zerine yer yiiziinde hayat batla
mtf. 

Diinyanm evvelce ate, par~a11 
olduguna delil olarak elan arzan 

(Devam1 4 iincu sahifede) 

Modadaki Y at kliibii 
10 giin sonra a~d1yor 

Moda koyunda bir ~ok eglence yerleri, 
Kalam1~ta bir plaj viicuda getirilecek 

Deniz sporlarmm modem bir 

tekilde gelitmesi i~in Modada vii· 
cude getirilen Y at kliibiin a~tlma 
toreni on giine kadar yaptlacak
ltr. Fakat ogrendigimize gore hu 
kliip, bu yolda gosterilecek biiyiik 
f aaliyetin ancak ilk adtmmt lef· 
kil ediyor. 

Y at kliibiin Qahtma sahas1 Fe
n ere kadar uzahlacak, otel, gazi
no, oyun ve eglence yerleri ve plaj 
tesis edilecekti.r. Bu maksadla be-? 
senelik bir program bazulanmak-

hulun en guzel plajlarmdan biri 
vucude gelirilecektir. y eni tesisat 
i~in laz1m gelen yerler ku1m kas1m 
istimlak olunacakllr. 

Be, senelik programtn t 

i~in 500,000 lira sarfedilecegi a-· 
latihyor. Moda ile Fener arasm· 
da viicude getirlecek deniz eglen· 
ce yerlerinin sadece halkm ihti
yacmt ~ar~nlamakla kalmtyarak 
b:lhassa ecnebi seyyah gelmesin
de ~ok faideli olacag1, boylece 
memleket bakimtndan bir gelit 
kaynag1 husule gelecegi muhak· 
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SON TELGRAFLAR 

Leh dt§ bakant Berlinde 
konu§malara ba§ladi 

Alman ve Leh gazeteleri bu seyahat 
hakktnda uzun yazilar yaztyorlar 

Berlin 3 - Alman gazeteleri, 

Leh d1f bakam M. Bekin Berlini 
ziyaretinden biiyiik memnuniyet· 
le bahsediyorlar. Berliner Borsen 
Zeitung diyor ki: 

« Bu ziyaret miinasebetile bir 
~ok onemli meseleler goriitiile
cektir. 

Milletler arasmdaki durumun 
inceligi ortada iken bu konupna
nm yapacag1 tesirden bahsetmek 
fazlad1r.» 

Lokal An~ayger gazetesi iyi 
komtu bathiile yazd1g1 makali-

de Almanyamn ilk anlatmayl Le
histanla yapbgm1 unubDiyacagi· 
DI bildirmektedir. 

Var~ova 3 (A.A.) - Bay Be
kin Berline yaptlgt geziden bahse
den hiikumet gazeteai Kurjer Po
ranny, Polonya d1f bakamnm bay 
Hitler ile Dogu andlafmas• hak-

kmda goriitecegini yazmaktadtr. 
Bu gazete, iki biikfunet adaml• 

nan, Dan~ig • Polonya anlatmazh
gmi inceleyeceklerine ihtimal ver
memektedir. (:iinkii, Polonyannj 
tezine gore Almanya Dan~ig ile 
Polonya arasmdaki meselelerle il· 
gili degildir. 

Berlin 4 (A.A.) - Polonya dt· 
tan itleri bakant B. Beck buraya 
geldi.kten sonra Alman difan it· 
Jeri bakans Baron von Neurath ile 
~ok candan bir konu,ma yapm•t· 
tlr. 

Ak,am B. Hitler Polonyah ko
nugun terefine biiyiik bir tolen 
vermittir. 

Vartova 4 (A.A.) - B. Becli, 
Berlinde Alman dtt bakam Baron 
von Neurath ile gorii,tiikten son
ra Baron da haztr oldugu halde oi· 
leden sonra tekrar B. Hitlerle iki 
bu~uk saat konusmuatur. , . 

Italya Afrikaya asker 
sevkiyabn1 arbrdt 

Mirca tayyare gemisi de tayyare yiiklii 
olarak Afrikaya gitti 

Roma 4 (Ak~am) - M. Edenin 
avam kamarasmdaki siiylevi iize· 
rine italyan gazetelerinde ingil
tereye kar~I hiicumlar fazlalaf
mlthr. Gazetelerin ~ogu lngilte
renin tuttugu yo)u tiddetle tenkit 
ediyorlar. 

Bahriye ve amirallar medisi 

fevkalade toplanhya ~aguilm•tbr. 
Meclis, ingiliz • Alman deniz an-

lkinci rna~ 
lhtilaf ~Jktr, futbolcular•

. m1z geliyorlar 

Biikret 3 - F ener-Giinet takl
mt Biikrette ikinci ma~JDI yapa
mtyacakhr. Buna aebep ma~m, ni
zami olm1yan kii~iik bir sahada 
yaptlmast hususunda israr edilme
aidir. 

T ak1m1mrz cumartesi buradan 
hareket edecek pazar giinii l'lltan
bula varacakhr. 

Ekonomi bakammn te,ekkOrO 
Ankara 3 (A.A.) - Ekonomi 

bakam Celal Bayar kabotaj bayR 
rammm onuncu y1l doniimiinden 
oturi.i kendisine gonderilen tebrik 
tel yazdarma kar'1 tee,kkiirlerinin 
iletilmesini Anadolu ajans1ndan 
dilemittir. 

Mardin sahhat mDdOriDGO 
Ankara 4 (Aktam) -Mardin 

S1hhat ve i~timai muavenet miidii· 
rii doktor Halim vekilet emrine 
ahnma~br. 

lzmirde yangm yeri temlzlenlyor 
lzmir 3 (Alqam) - Belediye 

yangm yerini bat-tan ba,a temiz

letmege batladl. Panay1r zama~ 

mna kadar temizlik isi bitecektir. . 
lzmirde verem hastanesi 

lzmir 3 (Aktam) - Veremle 
miicadele cemiyeti Bucada bir ve

"'\.._rem hastanesi as:acakhr. 

latmasanJ;n tesiri, Habetistanla 

harp batlaymca Akdenizdeki du .. 

rum hakktnda goriitecektir. 

Habetiatana asker gonderilmesi 

fazlalatbrtlmltbr. Cok miktarda 

top, istihkim, otomobil krtalarl 

gonderiliyor. Miraca tayyare ge

misi bombardrman tayyareleri yiik· 

Iii olarak yola ~tkm•tllr. 

V enizelosun ba~I 
Bir milyon drahmi 

verilmesi teklif edildi 
Atina 4 (Akfam) - Yeni mec

liain diinkii toplantumda miifrit 
hiikumet~i aaylavlarda.n bir grup 
tarafmdau, Atina harp divanmca 
Venizelos aleyhine verilmis olan , 
idam hiikmiinii yerine getirecek 
olana hir milyon drahmi miikafat 

verilmesi i~in bir tek]ifte bulunul
mut.tur. Bu teklifin gorii,iiliip gO
riitiilmeyecegi belli degildir. 

Aydm hattm 1 tesell iim 
lzmir 3 (Akfam) - Devlet de

miryollan umum miidiirii ibrahim, 
beraberinde fen heyeti liulundugu 
hal~e Ankaradan geldi. Aydm 

demiryollar1 teselliim ve teslim ha
ztrhklarmt ve buradaki tesisab 

gordii. Y ann Aydm hathm teftis 
edecektk. • 

Teftit Denizli ve Egirdire ka
dar uz1yacak, ii~ giin siirecektir. 

Erzurumda AtatUrk gDnll 
Erzurum 3 (Aktam)- 3 Tem· 

muz Atatiirk giinu biiyiik tenlikl~ 
kutlulandi. Ugretmen Sit.lu, bele
diye batkam Salim tarafmdan 
heyecanh soylevler verildi. Halk 
•hu biiyiik giinii aevin~le ge~irdi. 

6enerai As1mm refikasr geldi 
Avrupa'da bir tedavi gezisi yap

mlf olan biiyiik erkim harbiye 
ikinci ba~kam general Astmm re· 
fika11 bu sabah.ki ekspresle seh-
rlrnize donmiistiir, • 

_, fl ----~ -

AK$AM 4 Temmuz 1935 

( llu Saba:hki •relgra.fiar .J 
Ingiltere Dereye gidiyor? 
Fran sa ile lngiltere aras1ndaki 
anla§amamazbk gittikce arhyor 

Paris 3 - Biitiin gazeteler, fU 
enditeli sorguyu soruyorlar. lngi·
Iiz aiyaseti nereye gidiyor?. 

Petit Parisien gazetesi diyor ki: 
«$imdi lngilterenin hangi biiku• 
metle hava andlatmasml yapmak 
istedigini bilmek lizimdtr. Bu gi· 
bi medodlar Avrupada sulhii muli· 
telif bolgelere ay1rmak ve bu 
suretle Hitlerin siyasi manevrasl• 
n1 kolaylathrmak tehlikesini orta• 
ya atma.ktad1r.» 

Journal gazetesi de diyor ki: 
«Arbk Londra ve Stresa planlarl• 
JUn bir ite yar~yabilecegini um• 
mamabd1r. lngiltere taraf1ndan 
yap1lan teldifin biricik avantaji, 
ltalyan • Habet anlatamazhil· 

lki sabikal1 
Sokakta kavga ettiler, biri 

otekinin bB§IUl agtr 
surette yaraladJ 

Galatada Asl.Dl ve Avni adlarm· 

da iki sab1kah g('l~en giin kavga 
etmitler, kavgada hiddetini yene· 
miyen Avni biraz aonra polise gi· 
derek Rasimin evinde esrar aat
bgm• haber vermiftir. 

Polisler Ra.simin evinde arat· 

tuma yapmttlar ve e&rar bulmuf• 
lardtr. 

Diin gece Rasim sokakta A vni 
ile karlida,mu;;hr. Sokak ortasmda 
iki sabtkah yeniden ka.vgaya tu· 
tul}mu,lar, bu kavgada Ra:sim ka· 
ma ile A vniyi sutmdan ve gog· 
siinden tehlikeli surette yara.la.y1p 
ka~mlfbr. Vakaya haber alan po
lisler yetiterek agtr yarah olan 
Avniyi oliim halinde .Beyoglu haa
tanesine kaldirmi,lardir. Biraz 
soma da Rasim yakalan1p tahiti-· 
kata batlanmJtbr. 

Hariciya tayinleri 
Ankara 4 (Aiqam) - Biikret 

. el~iliii ikinci katibi Biilend Utakh
gil Londra biiyiik el~iligi kitipliii· 
ne, Londra katibi Faik Hiiseyin 
Balkan birligi daimi mecliai itle
rine bakmak iizere Biikret el~iligi 
batkatipligine tayin edilmitlerdir. 

Konyada sulama iii 
Ankar~ 3 - Konyada vakit 

vakit goriilen kurakhga karft su
lama i~i genifletilecektir. Ba,ba
kan Jsmet inonii Konyahlarm bu 
derdini kati surette halledecegi· 
ni soylemiftir. - - - - -

Uman genel direktDriUgO 
Ankara 4 (Akfam)- Bay Ali 

Rizanm ilbayhga tayini iizerine 
a~1k kalan Liman ve rlhtllll gene) 
direktorliigiine Emlak ve Eytam 
bankasl idare meclisi uyesinden 
bay Raufi Manyasi tayin edilmittir. 

Bay Ibrahim Tali lyile1ti 
Ankara 4 (Aktam) - Niimu· 

ne hastanesinde teclavi edilmekte 
olan Trakya umumi miifettisi ib-• 
rahim Tali tamamile iyiletmi,tir. 

Bugiinlerde hastaneden• ~1kacak 
ve bir miiddet daha evinde istira
hat edecektir. 

Kendisine vekalet etmek iizere 
Dahiliye mustetart Vehbi bu hafta 
J~!nde Trakyaya gidecektir. 

n1n biitiin aguhgm1 meydana :vur· 
mast olmustur. , 

•Matin gazete.inin de diitiince-. 
si fUdur: «Lord Eden tarafmdan 
yapuan beceriksizce mudahele, 
biitiin memnuniyetsizlikleri bir· 

lettirmek aonucunu vermittir. Zi
ra Lord Edenin teklifi, ne ingil
tereyi, ne Habetistant ve ne de 
ltalya ile Fransay1 memnut;t ede· 
memi~tir. 

Yani blr meseta 
Paris 3 - Evvelki giin Lord 

Eden Avam kamara:smda beya-

natta bulunurken, Habetistana 

denizde bir mahre~ saglamak ( te
min) i~in in.giliz Somaha:amn bir 

Ba~bakan 
Mardine vardz 
A1ardinden Midyata 

gidecek 
Mardin 3 (Aktam) - Batba

kan lsmet lnonii., geceyi Diy J.a'~ • 
bekirde ge~irdikten sonra bugiin 
saat on birde Mardine gelmi,ler 
ve torenle kartdanmttlardtr. 

Ba,bakan bugiin Midyata gi
deceklerdir. 

Istanbul mUddeiumumllili 
A~1k olan Istanbul miiddeiumu

miligine ii~iincii eeza reisi bay 
Hikmetin tayin edildigi haber a· 
hnmttllr. Bay Hikmet ktymetli ha .. 
kimlerimizdendir. O~iincii ceza 
reuliginde ve bulundugu diier 
vazifelerde yiiksek iktidart ve ne
zaketi ile temayiiz etmittir. 

Yeni vazifesinde de muvaffak. 
olacag1 tiiphesizdir. 

Dahiliye tayinlerl 
Ankara 4 (Aktam) - Viliyet

ler idaresi genel mudurliigune Kas
tamonu valisi Fazd, Niifus itleri 
umum miidiirliigiine Kocaeli valiai 
Faik tayin edilmi~erdir. 

Eski gunan 
kralifesi bo~anma 

davasz aflr 
Davaya Biikre.,te Cumar

tesi giinii baktlacak 
Biikre~ 3 (A.A.) ~ Eski Yu

nan krali~esi Elizabet tarahndan 
kocas1 eski Yonan krah Jorja 
kartl a~dan botanma davas1 cu
martesi giinu hakyeri oniine ~lka
cakbr. 

Yuna01 ihtilalinden sonra Jorj 
ve Elizabet Romanyaya Slgtnmlf• 
lnrd1. Eski krahn lngiltereye git
tiii giindenberi aynbk halinde 
bulunuyorlard1. Romanya krah 
Karolun ktz kardefi olan eaki kra
li~e tekrar Rumen uyrulugunu 
• tabiiyetini - almlfll. Kendisinin 
Biikrette bir saray1 varsa da o 
her vakit Transivanyadaki top
raklarmda oturmakta ve onlan 
kendisi i9letmektedir. 

Yunanistanda kralhgtn yeniden 
kurulacag1 haberleri iizerine es· 
ki kral ve krali~enin tekrar bart
tacaklara hakkmda bazt yaym· 
hlar dola makta idi. 

klSmmm verilmesini M. Musoli• 
niye teklif ettiii hakkmdaki soz• 
leri burada, herkesin dikkat gO. 
ziinii ~elnnittir. Zira Lord Edeq 
diin Parisien ge~erken, bu mesel~ 
haldunda hi~ bir fey soylememif• 
tir. Soylendigine gore 1~ 

andla,masile Habetistan, Fran .. 

sa, Jngiltere ve italya, arala• 
rmda bir anlatma yapllmadan ev• 
vel • Ciboti • Adisababa Frana~ 
timendiferine rekabet edecek ye• 
ni demiryollan yapmamag1 taah• 
hiid etmitlerdir. 1 

Bur;tun i~indir 'ki, bu teklif ya• 
p1lmazdan evvel Fransa biikfime
tine malumat verilmeli ve yahut 
fikri sorulmab idi. 

48liste 
Klavuz tamamlan1ncaya 

kadar yeni liste 
verilmiyecek 

Istanbul 3 (A.A.) - Turk dili 
aratd•rma kurumu genel sekreter:• 
low• d j 1gm en: 

.$imdiye kadar gonderilen 48 
tane be§er kelimelik listcnin ba· 
Silmasl yolundaki ~ahtmalanmza 
tetekkiir ederiz. Kdavuz komiayo
nunun bu listeler haklundaki aoa 
kararl tudur: 1 

1 - Kalavuz tamamlamp ba
ailmcaya kadar gazete ve mecmu
alara yeni lisle verilmiyecektir. 
Bundan ergemiz 48 listedeki kar· 
tlhklann i:yiee kullantlmasma ve· 
beUenilmesine zaman buakmak· 
dll'. 'I 

2 - Gazete ve mecmualar 48 
inci lisle ~tkdddan sonra bu lio~te
lerdeki kelimelerin artlk oamanh· 
calar1mn gazete ve mecmualarm 
hi~ oir yerinde kullamlmamaau~i 
sajlayacaklard•r. 

3 - Reami bildiriglerde ve dev• 
let adamlarmm soylev ve diyevle· 
rindeki kelimeler oldugu gibi ba· 
sdtr. 

4 - Anadolu ajansi da telgraf 

.~evirmelerinde bu esaslara gor4i 
hareket eder. 1 

48 inci listenin ~IkhiJndan son• 
raki ilk basUDda bu karar ile bir• 
likte biitiin kelimeler l!stesinin ba
sdmasmt ve ondan sonra da bu 
kararlara gore hareket edilmesini 
dileriz. 

Finans bakanmm Gahnan p4rasl 
Ankara 3 - Birka~ giin evvel 1 

·Finans bakam B. Fuad Agrabnm' 
1500 lirast masu1 iizerinden ~abJ!'l 
m~h. ~ 

Bu paray1 Afir isminde bir oda .. 
cm1n ~aldtgt anlattlrnlthr. Odacl 
paray1 paltosunun astar1 i~ine dili· ' 
mif, paltoyu da bir arkadatmm ev:J.. 
ne bU'akmt,tlr. Para paltonm\ 
astan i~inden ~Ikmiftlt. Asir ad• 
liyeye verilmittir. • _'~ 

TOrkofis 10belerl 
Ankara 4 (Akfam) - Tiirkofj .. 

sin Kars ve Samsun fUbeleri o~ 
bet giine k-adar faaliyete ba~y~ .. 
caklardtr. Kars ~efligine tayin edi .. 
len Ahmed Naim, Samsuna tayin 
edilen lskenderiye ticaret miimes• 
silimiz Nihad bu hafta i~inde i§leri 
bR ma gideceklerdir. 
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AK$AMDAN Al($AMA 

Hal meselesl 
Belediy~mizin ne tuhaf bir talii 

var. iot .. yc el siirse bir mesele olu
yor ! Hal yapalmaga batlandJ 
ha~lanah ortada dedi kodu ~al
ltalanda durdu. Biz istanbullular 
halin bitmeaini biiyi.ik bir aabtr• 
a1zlakla hekledik. 

Hi.l a~ahrsa, toyle olacak, boy• 
le olacak ve zerza vat ile yemit 
ucu:r.layacak deniliyordu. 

Hi.lin bitme.si yaklapnca, bo
lediye ile ti.iccar ye eanaf araaan· 
da anlatamazhk artb. ltiraf 
edelim ki gazetelerdeki netriyatl 
okumakla meaelenin ruhuna nu· 
fuz edebilmit degilim. 

Onun i~n, bu gi.iriiltiide bele
diyemiz mi hakh, esnaf m1 hakli 
deseniz vicdan1m rahat olarak bir 
cevap veremem. lnsan itini gii
dinii barakmah, belediyede ali.
kadar zatlarla goriitmeli, mula· 
laalanm almah. Sonra tuccara 
giderek onlarm noktai nazarlan· 
na sormah. Aldtgl cevaplara gO
re tekrar belediyeye giderek o 
miitalaalar1 alakadarlara arzet· 
meli, onlann fikirlerini tekrar din
lemeli. Ancak o zaman bir ka· 
naat edinmek kabil otur. Bu da 
kolay kolay yap1lacak bir ter de
gildir. 

Uzaktan bakahnca, belediye 
esasta hakh ise bile hakk1n1 ef· 
kin umumiye kartismda iyi mii· 
dafaa edemiyor diyebiliriz. Sup
he yok ki belediyenin hi.lde ~· 
hp.cak tiiccar ve esnah kontTol 
alhnda bulundurmaga ve onla
ran melhuz ihtikarlarma mini ola
cak tedbir almaga hakk1 vardar. 
Fa kat, mesela fU kadar lira te
minat ak~esi iateyip te belediye 
memurlarman iki u~ ihtar veya ce

zalarmdan aonra o paray1 zapt 
ve miisadere hakkm1 iddiaya 
!talkmasa hi~ te dogru olamaz. 

Belki belediye boyle bir hak 
dava etmiyor. Fakat gazetelere 
akseden ve tekzip olunmayan te
kil budur. 

Esnaf ve tiiccara kontrol et· 
meli, fakat hakh olarak, kanuna 
ve prensibe muvafak olarak. De
digimiz gibi, belki belediyenin 
yapmak istedigi de ibudur. Ne sa
re ki, goriiniit bu degil. 

Sonra, hal a~ald1. Gazetelerde 
bir resim gordiim. l~eriye s1gmi• 
yan kiifeler orta yere dizilmit. 
Eski kara,Ikhk, intizama1zhk ge
ne devam ediyor. Hesap yanbt 
tutulmuf, hal ihtiyaca kafi de
iilmif.! Bu ne kadar iimid k1r1ci 
manzara. 

Biitiin bu a\iriiltiiler aras1ncla 
asal maksaddan bahsetmege aira 

geldi. Hal yapmanan hedefi yal
mz varidat temini yahut bir Jar. 
tasiyecilik sahaa1 asalma11 olmi
yacakbr. Ucuzluk ta aranac:ak

hr. Onu diitiinmege heniiz vakit 
bulam1yonrz. Ucuzluk aonra &r• 

kadan gelecege benziyor 

Alr,crnaci 

Turk- Frans1z mutakkat 
tecim mukavelnl 

Ce~en ay miiddeti biten (Tiirk· 
Franstz) muvakkat tecim muka· 
velesinin 13 aiustosa kadar uza• 
llldagt diin gi.imriiklere bildiril· 
mittir. 

Bu duruma gore, Franta men
'eli mallara en ziyade miisaadeye 
mazhar dcvlet muamelesi yapll-

makta devam edilecektir. Yunan• 
hlarla takas anlafmastntn miidde
ti de 15 ajuatosa kadar uzattlmat
br. 

Alt$AM 

( $ERiK DADERLERi 

Sebze, meyva 
Beledige kredi 
i~ini halletmek 

istigor 
Sebze ve meyva miistahsille

rinin otedenberi en ziyade tiki· 
yet ettikleri nokta, kabz1mallarla 
miinasebetleridir. 

Miistahsiller, muhta~ oldukla· 
r1 krediyi mutlaka kabz1maldan 
tedaril[ ebnege mecbur oldukla· 
rmdan kabz1mal meyva ve aebze· 
yi istedigi fiate miistahsilden ka· 
pabyor ve piyasaya da istedigi 
fiatle siiriiyor. 

Belediye kabztmal itini kokiin· 
den halletmek iizere sebze ve 
meyva yetittirenlere kredi temin 
etmenin yolunu ara~tJrmahdtr. Bu
nun i~in bir kat; ay once Ziraat 
bankasma yap1lan ve o zaman 
esas itibarile iyi kartiianan bu 
miiracaat bugiinlerde tekrar edi
lecektir. 

Belediye bu miiracaatla ban• 
kanm hi.lde bir tube a~masant ve 
tubenin, miistahsilin muhta~ ol· 
duiu krediyi temin etmesini iste· 
mitti. Ziraat bankast uzun vadeli 
ve mutedil faizle muatahsile muh· 
tas olduiu paraYJ verirse o za· 
man sebze ve meyva miistahsil• 
leri kabztmallarm ellerinden kur
tulacaklar ve kabztmallarln da 
faaliyetine nihayet verilecektir. 
Belediye bu kredi meaeleaini be
hemehal halletmek istiyor. 

Talebe kamplan 
Galatasaray kamptnl 

Kilyosda kurdu 
Liselerin kamp tahsisati dun 

bakanhktan maarif direktorliiiune 
gelmittir. Galatasaray lisesi kampi 
bu aene Kilyosta kurulmut-tur. Ta· 
lebenin burada yirmi giin kalmasi 
muhtemeldir. Diger liselerin gide
cekleri yerler de tespit edilmekte
dir. Haber aldtgtmtza gore; bun• 
lar da Maltepede kamp kuracak· 
lardtr. 
G~eo ve evvelki senelerde 

kamp yerleri lstanbula yakln ve 
nakil vaattas1 stk olan yerJerde 
kurulmuttu.. Bu auretle Ja,lebe 
hafta tatilinde latanbula evine 
gelebiliyordu. Galataaaray liaeai 
kampt Kilyoata kurulduiu i~in bu 
talebenin bu aene bafta tatilinde 
evlerine gelmeleri nakil vuttaai· 
nm ~ok seyrek ve yerin uzak ol· 
malindan kabil olamiyacaktir. 

Define ve tiinel 
Herkesin iddiastna 
kulak asdmtyacak 

Ce~enlerde bir Almanm Ka
dtkoyunde Alllyol aizuxlan Bu· 
yiikadaya deniz altmdan bir tii· 
nel bulunduiunu iddia ettiii, fakat 
aonucun menfi slktagt yazdmtttl. 

Bu adam bundan evvel de o .. 
kiidarda Karacaahmed mezarh· 
imda bir define olduiunu iddia 
etmit ve bir bus:uk ay once ya· 
ptlan aratbrmadan bir fey stkma• 
matt&. 

Ali.kadarlar, bu :zabn timdiye 
kadar boyle sonu ~JkJJUyan ih· 
barlarla vakit g~~irdigini ve bu
nun i~in alakadar daireleri bey· 
hude yere metgul ettiiini ileri 
aiirmektedirler. Bundan aonra bu 
gibi ihbarlart yapacak olanlar 
hakkmda tahkikat yapalacak, ha• 
ber veren phstn sO:z:une inambr 
bir adam olduiu anlatthraa o za• 
man haber verilen tey hakkmda 
tetkikat ve icap ederse arathr
ma yap1lacakbr. 

lki sarhot 
Osldidarda sebebsiz yere 

bir kitiyi yaraladdar 
Hayri isminde biri enelki U• 

f&m yantna F ethi ad and a bir ar
kadattnl da alarak Oskudarda 
aarhot olmUJ ve esrar is:mittir. lki 
arkadat bundan .anra •endeleyo 
aendeleye aokaia s:lkmttlar geliP. . 
ae~enlere salatarak Cazhane ta· 
raf1ndan bir kabveye •innitler
dir. 

Hayri i~eri girince ortaCia hi~ 
aebep yokken orada bir masada 
oturan Yuauf ve Emin adlarmda· 
ki iki mutterinin yanlarma sokul· 
mut ve: 

«- Siz benim 'diitmanlmstnl%. 
Burada beni beldiyorsunuz. $im· 
di biz sizi oldurelim.:t diyerek 
birdenbire adamcagtzlann iizerl~ 
rine ablmttllr. 0 suada gerido 
'duran arkadatl F ethi de gelmit v~ 
iki sarhot kamalar1Di ~ekip Emin
le Yusufun uzerlerine hiicum et· 
mitlerdir. 

Bu ani taarruz kartiainda Emia 
zorlukla kendini kuratarip aoka· 
ga ka~mitbr. Fakat Yusuf kasma• 
ja vakit bulamamlf ve Hayri ta
rafnidan kama ile h&fm'dan aiir 
surette yaralanmt,tir. Vaka polite 
bildirilmit, yarah Yusuf haatane
ye kaldtnlm•tbr· Sarhot Hayri 
ile F etbi 'de ellerinde bi~rla 
yakalanmitlanhr. 

' --..;--\ 
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Stadyom 
Yenibah~ede 
istimlak i~i 

bu sene bitecek 
Y enibab~ede yap1lacak olan 

atadyom i~ belediye timdiye 

kadar yiiz seben bin liraltk i .. 

timlik yapmlfbr. Daba yetmit biD 

liraltk iatimlik muameleai yapi
lacaldtr. 

Burada bundan birk~ aene 

evvel arsa ve erazi fiatleri sok 

ucuz olduiu balde belediyenin bu

rada geni" bir saba aatln alma· 
ga batlamast iizerine fiatler bir

den hire yiikselmittir. Ancak be

lediye tehrin diier noktalartnda 

yerlerin istimlik itlerinde ~ok 

mutkiili.tla karttlaJbi'I balde bu
rada daba kolayhkla istimli.ki ta· 
mamlamakta ve arsa aahipleri· 

le belediye arasmda bir anlata• 

mamazhk goriilmemeketedir. 

.)" entbaJtsede yaptlan iatimlikin 

bu sene sonunda arkaai abnacaii 

umuluyor. 

Iki ~oban 
Biri otekini sopa ile 

yaralacb 
l~erenkoy civarmda ~ayullklar 

arasJDdan ge~n yolcular bir ada· 

man kanlar isinde baygan bir hal
de yatmakta oldujunu •ormiitler 
ve zabataya baber vermitlerdir. 
Vaka yerine giden polisler yara· 
hy1 hutaneye kaldann•tlardtr. 

Yapdan tahkikatta bunun Mal
tepe civarmda ~obanhk yapan 
~evket dii)da hiri oldugu anla· 
fllmtthr. 

~evket koyunlarini otlatarak 
J~erenkoy taraf1na gesmit ve hay· 
yanlar oradaki bot ~ay1rda otla· 

maia b&flamltlardtr. 0 strada 
DID ~oban1 Ibrahim de saytrhia 
gelmit ye $evketin kendi koyle
rinde koyun otlattiimt coriinc.e 

koimUflur. ~evket bot ~&YJrhkta 
berkeain koyun otlatabileceiini 

aoylediii zamap Ibrahim busbU. 

tUn lrizmtt ~ elindeki kocaman 
to~ kafaama flll'up $evketi 

yere ,.umktan aoara bpnifbr. 
Ibrahim yakalammfbr. Su~u 

itiraf eden Ibrahim Adliyeye tea
lim edilmiJtir. 

Sahife 3 

11 .. u- -; ........... II 
Slnlr llletl 

Yaz gelince ben sinir illetlerin~ 
ugranm. Her laze meyva ~lkttkca, 
her taze aebze ~ddtkca heyecan
lara kap1hnm. YUrejim hop hoP. 
oynar. Sakm a~ giizli.i, midesine. 
fena halde diifkiin bir adam ol· 
dujumu aanmayiniz. Katiyen de
w•t II ... 

HeyecanDDua, ,;iregimin hop 
batt ettiiiniD sebebiai anlatay1m .. 
evveli kiraz ~akar: 

- Dallan be.sb! •• Sesine kulak• 
lanmaz, ainirlerimiz altttac:aya 
kadar neler de neler ~ekeriz .. dal· 
~an bash, dallan baab, dallara 
baab .. ali., miikemmel, iyi .• fakat 
tam buna aht•nz. Arttk: 

- Dallan bash ... Ciimlesi oda· 
n1zda ilefyen bir aaatin tik tak1 gibi 
kulak1ar1n1za yabanc1 olmayan bir 
aes gibi gelir. Fakat tam bu suada 
kiraz biter. 

Bu sefer ba,ka perdeden, batka 
tonda, batka bir ciimle sinirleri· 
nizi barap eder: 

- ~ii bal.. ~ii bal... 
Kendinizi s1kanmtz. Bu sefer 

c~ii bal» ciimlesine ahtmak li
Ztm ... Kulaldarmizt, bu ciimlenin 
tonuna perdesine, bu ciimlenin 
.Oylenit tarzma ahtbrmak i~iD 
bir hayli ujrattrsmtz. Nihayet bu 
it de olur. 

Arttk c~ii bal..» iteyiniz .. 

.F.:kat eel celelim aiz kendinizi 
yeni ahtbrdaitntz bu ciimle arttk 
d1f&r1da yerini ba,ka aealere ver• 
mittir. ~ii bal bter. Bu sefer asa• 
b1n1zm hi~ ahtmadtgl bir sea: 

- Haniya •• kurabiyeler .. kura· 
hiyeler... Elimi kestim, parma· 
gam kantyor, kurabiyeler .. 

ltte cHp baban1n elinilt deme
nin tam atraa1 .. fakat ne yapacak· 
s1n1z. Buna da ahtmak lazam .. Ia· 
kin biz ahtmcaya kadar .. o da bi
tecek.. 

ltte diyorum ya. Her yeni ~dean 
meyva, her yeni s•kan sebze insanl 
sinir illetinden, sinir illetine ugra· 
tlyor.. Hikmet Feridun ... 

Sattel mDtteriyl yaraladt 
Akaarayda Ferid admda biri 

sokakta sabcthk yapan Halilden 
aht verit yapmtt ve pazarhk at• 
ra11nda sattel ile mufleri arasm· 
da kavga ~tkmtttJr. Bu kavgada 
~abel Halil terazi dirhemile Feri· 
din kafasma vurarak ajar suret· 
te yaralamtttlr. 

V akaya polia kartfmlf, F erid 
hastaneye kaldanlarak, Halil ya• 
kalamnttbr. -----

Bk vacuk arabadan dOttD, 
yaraland1 

Ferikoyiinde oturan Eminin oi· 
lu ~ yatlannda Muammer adan
daki socuk dun sokakta oynar
ken kaplDln oniindeki arabaya ~ak• 
mafbr. 0 eanada arabanm teker· 
leiine konulan tat yerinden oy· 
namit .. e araba saratlmt,br. Kii
s:iik Maammer bu aaramhdan mu
vazenesini kayhederek arabadaa 
diitip battndan yaralanmtttlr. ~ 
s:iik yarah hutaneye kaldrrilmlf
tar. 

' Kuma1 kaoakv•hl• tahkikatl 
• Kumat ka~a:k~1hgmdan dolayi 
ge~ende Beyoglu kadan terzilerin
den bazalarl mahkemeye vcrilmit
lerdi. Son gunlerde iki kadm ter
zi haklnnda da miiddeiumumilik 
tarafmdan tahkikat yaptlmakta· 
d1r. Bir su~ olup olmadagam tah· 
kikat neticesinde anlattlacak au~ 
varsa bunlar mahkemeye verite-
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Ekmek fiati neden 
hili ucuzlamad1? 

Oz Tiirk~e nas1l 
_ yerle~ecek? 

J--
'(BaJ taraft 1 ci aahifede)" ., 

Bunun i~indir ki, timdiye kadar 
~·kan hef kelimelik listelerdeki 
ii~ yiize yakm kelime ile yetsine· 
rek, uzun zaman bunlan kullan
mak, ve budlardan batka oz turk-

Belediyenin kanaatine gore un 
fiatlerinde ekmegi ucuzlatacak kadar 

dii~iikliik olmami~ttr . ~e kelime kullanmamak, hu ke· 
limeleri aindire aindire, dilimize 
yerlettirmek en uygun metod ola· 
ca.kbr aanJrlz. K1lavuzun baatlma-
11, oz tiirk~e kaynaklarda yeni a· 
ratbrmalar yap1lmaat da epice va· · 
kit iater. Dedigimiz gibi, bu ii~ 
yiize yakm kelime kullamhrsa, 
gazete ve yaz1 dilimizin goriinii
tu battan bata deiitir. Bundan 
batka, hi~ unutmamah ki, yeni 
kelimeler yeni hir turk~e yaz1 iis
liibu ister, buna da yavat yavaf 
ahtmak laztmd1r. Eski kelime ye· 
rine yeni kelimeyi koyarak ciim· 
le tcklini oldugu gihi buakmak, 
~irkin ve anlat•lmaz terciimeler 
viicuda getiriyor. Sonra: cBir 
aoyle\' yaph, bir diyev verdi.. 0)) 

gibi alafrangadan herbat ~ekiller 
guze! tiyvemizi tath su tiirk~e
sine dondiiriiyor. Bu yanhthklar 
ve ~irkinlikler iyi ve usta yaztct· 
larm uzun denemelerile ortadan 
kalkacakllr. 

Bugday fiatleri ii~ giindenberi 
dutmege yuz tuttuiu balde ekme
iin ucuzlamamaa1 aebebini bele· 
diyeden tabkik ettik. Belediyenin 
kanaabna gore un fiatleri heniiz 
ekmegi ucuzlatacak derecede diit· 
memittir. 

Belediyenin bu husustaki iddi
aalnl isbat edebilmek iizere alaka
darlar durumu f.U suretle anlab· 
yorlar: 

Belediye, ekmegin kilosunu 9 
kurutlan 10 kuruta ~·karmaia 
mecbur oldugu zaman bir ~uval 
yumutak ve aert bugday ununun 
:vasati fiati 513 kuruttu. 

I Son defa ekmek narh1n1 yeni
Cien tayin etmege tetebbiia ettiii· 
miz ,Un bir ~uval unun vaaati fi. 
ati 670 kuruttu. Bu heaaba gore 
imal masraf1, muamele vergisi 
aibi ruaumu da dahil ettikten 
aonra bir kilo ekmek fiatinin 11 
kurut 54 santime satllmaSI liz1m 
geldiginden biz yirmi para zam
m• bile diitiinmiyerek narh1 11 ku· 
rut kabul ettik. 

Ekmek fiatini tayinde eaas olan 
un ~uvallan 72 kiloluktur. Ek
mek fiatinin knk para ucuzlama-
11 i~in ~uval batma unun 94 ku
rut diitmesi laztm gelmektedir. 
Halbuki son giinlerdeki tenezziil 
ancak yirmi, otuz kurut araam· 
dad1r ki bu, ekmek fiatlcrine mii· 
esair olmamaktadtr. 

Belediye ekmek fiatlerine mii· 
easir olacak dercede bir diitiikliik 
aoriildiigii dakika ekmek fiatleri
ni yeniden ucuzlatmakta tered
dud etmiyecektir. 

Mersin buGdaylar• geliyor 
Diin yeni iiriin Mersin bugday

larJ tehrimize gelmit ve derhal 
piyasaya teair yapmtt-br. 

Bir hafta evvel 5 kurut 20 pa
raya ~·kan sert bugdaylar 4 1:~

ruta diitmiittiir. 
lbtiya~tan fazla mal bulunmas1 

aert bugday iizerindeki spekiilas
yonu durdurmuttur. Fakat yumu· 
tak bugday durumu boyle de
iildir. {:iinkii bir k tsim tecimer
Jer, heniiz yumutak mal yetipne
mesinden istifade ederek timdi
lik fiatlerin daha ziyade diitme
mesi i~in mallanm sakhyorlar. 

Bu sebeple fazla ~avdarh ek
meklik yumutak bugdaylar diin
kiinden 10 para fazla olarak 6 
kurut 20 yaradan muamele gor
miittiir. 

Francala i~in kullan•lan bir 
parti Polath bugday1 da 7 kurut 
20 paraya sattlmif.br. 

Maamafih orta heaapla ekmek
lik halitay1 tetkil eden bugday 
fiatlerinde yeniden 20 para ka
dar diitme kaydedilmittir. Piya· 
aada gevteklik devam ediyor ve 
aalahiyet sahibi baz1 boraacdar 
yakmda bugday fiatlerinin eski 
baline donecegini ve ekmek nar
hmm da dokuz bu~uk kuruta ine
cegini soyliiyorlar. 

Zaten timdi bile bir k1s1m fl. 
rmc1lar sert b ugday1 fazla kul
lan<h klarmdan otiirii ekmegi do-
k uz bu~uga sabyorlnr. . 

Un fiatlerinde 30 kurut kadar 
diifllle vardu . 

Ekmeklik yumufnk bugday un-

~ ~ 690 _kuruta ka· 

dar, aert bugday unlari 445 ku
ruttan 570 kuruta kadar muame· 
le aormiittiir. 

Ziraat bankasi, durumu nor· 
mal bulduiu i~in sabtlara girme
ie liizum gormemif.tir. 

Dun Anadoludan 115 ton bui· 
day, 15,000 kilo un gelmittir. 

Degirmencilerin 75 tonluk yu
mutak mala kartJhk 262 ton sert 
bugday almalar1 da elan finnct
larm narha esas kaliteden ne 
kadar atai• cins un kullandtkla
rma a~1k hir delil aaythyor. 

Makarna fabrikalart, istihsalleri· 
ne eaas olan aert bugday yiikselin
ce makarna fiatlerine 2 kurut 
birden zam yapmttlardt. ~imdi 
aert bugday 4 kurut diit.tiigiine 
gore makarna fiatlerinin de ucuz
lahlmamasi i~in hi~ bir sebep 
kalmamtthr. 

Bir bilgicin iddias1 
(Bat ta!aft 1 inci aahifede). 

merkezindeki atcakhk ve yanar 
daglardan ~1kan ktzgm lavlar 
gosteriliyordu. 

Bu esas1 ileri aiirenler diinya
nm gittik~e sogumakta oldugunu, 
bir gun merkezdeki atetin de bi
terek her tarafm soguyacagmt ve 
arbk yer yiiziinde yatamaga im
kin kalmJyacagmi iddia ediyor· 

lard I. 

Amerikah ilim bunun lama
men aksini kabul ediyor. M. Vil
lis, Amerika fen akademisi bii
yiik Okyanoa tubeainin ytlhk 
toplantllmda soylediii bir aoylev· 
de demif.tir ki ~ 

«- Diinya gittik~e sJcaklati· 
yor. Bu giditle bir g·iin diinya 
bir kazana donecek ve binlerce 
aenelerden beri viicuda getirilen 
eserler 11cakhk i~inde yamp kiil 
olacak. 

Atomatik enerji diinyanm mer
kez oziinu tetkil eden demir, 
nikel, altm, giimiit ve radyom 
gibi madenlerin hararetini arhn· 
yor. 

Bir giin bu maddelerin &leak
hi• diinyamn kabugunu da mii
teessir edecektir. Bu giditle diin· 
yanm kabugunun eriyip gitme
ainden korkulabilir. 

Diinyanm merkezindeki eriyici 
y1gmm bu aeyyarenin vaktile 
atet halinde olmasmdan yadigar 
kald•i• ve yatadtgtmlz sathtn 
atepn dlttnln aogumasmdan hu
aule gelen bir kabuk oldugu na· 
zariyesi dogru degildir. 

Eier boyle olaayda ~oktan ka· 
buk i~ine ~okmiif ve dahilindeki 

k1ym~ttar madenler dttariya ~Jk
m•t olurdu. Bilakia diinya01n es
ki bali aoguk olup her taraf1 
diizdii. 

Diinyanm merkezindeki oziin 
• erimit bir balde hulunduguna hir 

delil de zelzelelerin buna niifuz 

etmemesidir. Halbuki zelzelenin 
dalgalarl etrafmdaki saglam ka
ynlarm kttrmdan serhes~e ge· 
~iyor.» 

Bu iddia Amerikada bir~ok mii· 
naka,alara yol a~mt~.hr. Alimle
rin ~ogu M. Villisin fikrini kabul 
etmiyorlar. 

. - --

~imdiki balde biitiin yazar:art· 
m1zm, bu bir ka~ yiiz oz hirk~e 
kelimeyi, onemle, dikkatl~, istek
le Vt! yeni dile zevk vererek kul· 
lanmnlan ve yerle~tirmeler; laztm· 
d1r. Bundan otesi daha uzun za· 
man i ~idir. - N. S. 

ltalyaya kar~1 
(BaJ taraft 1 ci sahifede) 

Londra 3 - Britit United 
Press, ltalyan mtistemleke bakan-
hi• miistef.Arl M. Lessonanm di
yevmi bildiriyor. ttalyan miiste
tar ltalyanm esirligi kaldtnnak 
ve Habet miisliimanlarmt kurtar
mak i~in Habet itine kantmasi 
laztm geldigini soyle~ittir. M. 
Lessona bunun Milletler Cemi
yeti presipine ayktn olmadtgmt 
ilave etmit-tir. 

Roma 3 - ~arki Afrikaya ye
niden asker gonderilmittir. Bu 
hafta i~inde tekrar asker gonderi
lecektir. 

H:~betlilere siiAh vermiyorlar 
Berlin 3 - Hahe~istan hiikii-

metinin son haftalar zarfmda Fran
sa, Bel~ika, ~ekoslov~kya ve Da
nimarkada mubimmat ve silah 
aatm almak hususundaki tetehbiis
leri bota ~·kmtfllr. 

Habetistan, hu memleketler
den alacagt ailahlarm ve miihim
matm parasm1 evvelce odedigi 
halde, alikadar hiikiimetler, mii
himmatm gonderilmesine miisaa
de etmemitler ve cephaneyi va
purlara yiikletileceii limanlarda 
ahkoymupard1r. 

Bunu oirenen Habet imparato
ru Haile Selasiye feaa halde klz
mif ve demittir ki: 

- Zaytflar ve kuvvetliler i~in 
ayr1 ayr• kanunlar m1 vardn? 
Zaytfl, kuvvetli tarafmdan ezile
cek ve mabvedilecek bir durum
da m1 tutmak li.ztmd•r? 

Mademki Habetistanm hakk1 
vardtr ve medeni diinya harbi 
menedemiyor o halde hi~ olmaz
sa, Hahetistam kendi mevcudiye
tini korumak vas1talarmdan mah
rum btrakmamahd Jr.» 

Fransada mali durum 
Paris 3 - Hiikiimet biit~e a~I

gmt 6- 7 milyon franga in dirmck 
uzeredir. Mali d urumun iyilet· 
mekte olduiu aoyleniyor .. . 

Hava kurumu 
( BaJ tarafa 1 ci sahifede) 

Hava kurumu halk1 s1kmadan 
ve herkesin verebilecegi bir pa· 
ra ile onemli bir yekiin elde et
mak maksadile baz1 tedbirler al
maga batlamitllr. Bunlarm · ba
pnda tramvay ile vapur sosye
telerinin nakil vasttalarmm bi
rinci mevki hiletlerinden hafta
da hir defa 40, ikinci mevki bi
letlerden de 20 ter para bir lay
yare fark1 ahnmasl gelmektedir. 

Hava kurumu bu ite batlama
dan evvel hava kurumu subeleri . 
vas1tasile halkla yakmdan temas 
etmit ve bu paranm halk1 s•k
madan ahnabilecegini tesbit et
mit-tir. 

Kad1koy, Oskiidar tramvaylar1 
sosyeteleri ile yaptlan goriitme
de esas itibarile mutabtk kahn
mttbr. 40 ve yirmi parahk pul
lar ge~en bafta yetitmedigi i~in 

ancak hu hafta pazar giinunden 
ite batlanacak 40, 20 parahk hi
let fraklar1 da yalntz pazar gun
Jeri ahnacakhr. 

Akay, Hali~ vapurlart ile Istan
bul tramvay sosyeteleri goriitme
leri heniiz sonu~lanmamtt-llr. 

Bundan ba,ka gene hava tehli
kesine kar,.t bir gelir elde etmek 
i~in memba sular1 damacahala
rmdan bet kuruf, ti,elerden de 
10 para hava kurumu parast ah
nacakhr. 
Ge~enlerde bir t-i'e gazozun 

en ~ok 75 paraya mal oldugunu, 
halbuki hunun hir~ok yerde 
10 - 20 kurufa sahld•gmt yazmlf· 
hk. Hava kurumu bu yaz1m1z 
iizerine durumla alakadar ol
muttur. 

Haber aldtitmtza ,gore gazoz 

fitesi bat ma da bir hava kurumu 
fark1 almacak, fakat gazozda 
kahve ve gazinolarm fazla 
kazanc1 oldugu i~in bu fark dog· 
rudan dogruya kabvecilerden ah
nacakhr. 

istanbul kadmlar1 aralarmda 
tophyacaklari para ile bir tayya
re a)maga karar vermitler ve bu 
dileklerini hava kurumuna bil
dinnitlerd ir. 

Kadmlarm Taksim a lanmda 
yapacaklar1 mitingin izini veril
mJ~ ve keyfiyet diin i~ hakanh· 
gmdan hava kurumuna bilcliril
mit tir. Mitingin giinu bugiinler
de k nrarlat t•r•lacakhr. 

Yuzde iki verenler 
Resmi dairelerde ~ahtan me

m.urlarla, miiessese ve sosyete 
memuru ve mustahdemlerinin ay
hklarmdan yiizde ikisi hava teh
likesi i~in kesilmekted'ir. 

Bir ~oklan bunu bir vergi ma
kammda telakki etmi~lerdir. Hal
buki bu yii.zde iki vergi degildir. 
Hava tehlikesine iiye yaz1lmanm 
kolaylattlrmlf bir tekildir. c;a. 
htbklan yerden ald•klarJ maa
fln yiizde ikiai kesilenler hava ku
rumuna yard1mc• iiye olarak kay· 
dedilmektedir. -----

Alman • lsve~ ma~1 
latokholm 1 (Aktam) - Al

man • lave~ milli taktmlari ara
amda diin bir ma~ yapdmttbr. 
Ma~ta 60 bin seyirci vard1. Ma~ 

3 - 1 lave~ taktmmm kazanmasile 
bitmit-tir. 

Sovyet Rusyada devlet mahm 
~alanlar as1hyorlar 

Moskova 2 (A.A.) - Devlet 
mallarm1 ~almt~ clan b ir talum 
k imseJer ve bu arada, ii~ y1l i~eri

sinde 60,000 ruble a~trmtt olan 
Leningra d demiryolu duragt kasa
darJ bakkmda oliim cczas• veril
~niatir. 
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~o-.) 
lzmir futbolda 
geriliyor mu? 

lzmir - U~ak muhtelitleri 
ma~1n1n neticesi 

lzmir 2 (Aktam) - Utak muh· 
teliti, tzmir Alsancak apor sahas11 
da tzmir muhteliti ile yapbgt m\i. 
ubakada 1-1 golle berahere kal
m•tbr. Bu netice tzmirde aporun 
gerilemekte oldugunu gostermektc 
dir. u,ak mubtelit taktml; enerjik 
ve iyi yetitmit gen~lerden miite
tekkildi. lzmir muhteliti fU tekil
de ~·km•th: 

Mahmud, Ad nan (lzmirspor), 
Cemil, ~iikrii, Hakkt ( Goztepe), 
Adil, Retad, Said, Fuad, Ismail 
(Buca), Hamdi .. 

Muhtelit tak1ma Vehap gibi 
k1ymetli oyuncular ahnmamlfb. 
Hatti Altaydan tek oyuncu ahn
mamasi kayde deger bir hadise
dir. 

U sak muhtelit taktmmda mer-• 
kezde lzmirin eski methur Nazmi-
si vard1. 

Oyun batlaymca lzmir muhte
liti fena bir oyun oynamaga bat· 
ladt. Utakhlar ise muvaffak bir 
oyun gosteriyorlardt. Birinci haf· 
tay1mda iki tarctf da bir~ok hr· 
satlar ka~ud1lar ve neticede 1-1 
golle beraberlikle kaldtlar. 

lkinci devrede her iki tak1m da 
bir fey yapamadt ve oyun bera
berlikle bitti. 

Utak muhteliti; Ankaraya da 
gidecek ve Ankara muhteliti ile 
bir ma~ yapacakt1r. 

~amhcada bir spor sahas1 
yap1hyor 

(~amhcayt giizellettirme cemi
yeti) ne mensup gen~ler, kendi 
aralarmda spor yapmak i~in bir 
saha kiralam•tlardu. Bu sahada 
voleyboy, futbol,' atletizm ekzer
tiizleri yapacaklard1r. 

Bu suretle ~amhcada bir apor 
hayah uyanacakhr. 

I BORSAl 
Istanbul 3 Temmuz til& 

(Ak,am kapam, fiatleri) 
Esham ve TahviiAI 

Tst. dahill 94-, - 1~B. Hamilln! 9,11 
Kuponsuz 1933 • Mnessl3 90,-
il;tikrazl 93,25 T. C. Merkez 
Unltnrk t 27,95 BankllSl 58 

• II 26,-,- Anadoluhisse 26,6 
• III 26,75 Telefon 11, -

Mo.messil I 45,- 'Terkos 16,-
• II 44,30 (Jmento 10,-
• III - l ttihat de~lr. 9, -

lQ 13aukalll 9, f>O ~ark • 0,8 

Paris 
Londra 

Para ( Cek tlatlerl) 
12,0'3, - Sofya 63, 70,-

Gl9 7r: Pra~ 1 9,0~,9: 
' <> Berlin l,\17,3; 

Nn York 7\),80, - Madrit r>,so,o·. 
:Milano 9,62,44 Belgrat 84,74, -
Atlna 63,76, - Zlotl 4,21, -
Ctnevre 2,43,20 Pengo 4,48, -
BrOk:sel 4,71,92 BUkref 77,90,-
.A.materdam 1,1G,93 Moskova. 11,06,-

S0RPR1Z 
lnanalmayacak fey fakat, 

hakikat 
Buglinden itibaren 

Asri Sinema 
Her seyirciye meccanen nefis 
· bir dondurma takdim 

edecektir . 

Yen! Programda: 
2 BUyOk film blrden 

Namus Lekesi 
TALULLAII BANKHEAD tarnfmdan 

Deniz Alt1 
Arkada$1arl 

.JEAN OAHlN · MADELE1:SE 
Rl{NA UD : Duhuliye 16 kuru~tur. 
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Adada biiguk 
merkeb yarl§l 

['--!1&-i C.;._E_R_D_E_o_L __ uP_B_I~T-E~N~L-E_R_.,)" 
$i§e ve cam 

Baylar diyorlar ki .. 

Kadtnlar eskisine gOre 
~ok daha giizelle§ti , 

Bir hafta sonra da halo 
verilecek m iisabakalar 

yapllacak 
Adalara giizellettirme kurumu 

hazuladtgl yaz tenlik program•· 
01 aynen tatbik etmektedir. 

Zarafet miisabaka11 olan ~i~ek 
aava9mdan aonra sua, oniimiizde
ki 7 temmuz pazar giinii saat 
17,30 da Biiyiikadada yaptlacak 
olan gayet eilenc:eli merkep yari
tina gelmi.,tir. 
t Yar•t sahas1 olarak (Kii~iik 
~ur) t\!&bit edilmittir. Bay ve ba
yanlardan miirekkep iki grup po
lis merkezinden kalkacaklar, ba
yanlar Nizam caddesinden Ma· 
Clen iatikametini takip edecekle .... 
air. 

Birinci, ikinci ve ii~iincii gelen 
merkeplerin sahiplerine nakdi 
ntiikifat ve binicilerine kii~iik 
bayraklar hediye edilecektir. Ge
~en haftaki ~i~ek savati Akaytn 

aatt1g1 vapur biletlerinden (20,000) 
kadar alikadar celbettiii goriil· 
miittiir. 

Bu merkep yarlflndan aonra 
gelecek pazara yaptlacak halo, 
giizel pijama miisabakast ve daha 
sonra da deniz yar•tlan ile haki
katen Adalarda bir canhhk bir 
eglence havas1 yarablmtt oluyor. 
Gitgide tekemmiil edecek olan 
bu gibi tezahiirat ileride Adalari 
giizellettirme kurumu programmm 
bir ktsmtiH tatbik sahaama getir
mit oluyor. 

Iki baltk~I 
Bir hi~ yuziinden ~tkan 

kavgada biri agar yaraland1 

lzmir 2 (Aktam) - Tilkilik 
caddesinde i.ki aeyyar bahk~1 ara
amda bir ~ocuk yiiziinden kavga 
~tkmtf, biriai agtr aurette yaralan
mttbr. Baltk~t ~evki oglu Muzaf
fer; yolun kenarma oturmut bir 
~ocuk gormii1: 

- Kalk ulan oradan !. 
Diye baitrmttbr. Arkadati Adem 

oglu Nuri: 

- Kii~ii.k ~ocuia bai•rmak aytp 
degil mi?. 

Diye bagtrmJf, bu yiizden ara
larmda kavga ~·kmttbr. Alt alt&t 
ibt iiste kavga devam ederken iki
ai de Yere diitmiit, bunu f1rsat hi
len Muzaffer bahk tablas1ndaki 
tran~a bt~aitnl kaparak Nuriyi 
kal~asJndan •i•r aurette yarala
mttbr. Biiyiik damart keaildiii 
i~in Nurinin hayatt tehlikededir. 
Muzaffer tutulmuttur. 

Alacak yOzOnden kavga 
F enerde oturan Saddt ve Halil 

adlarmda iki kiti diin bir alacak 

yiiziinden kavra etmitlerdir. Kay. 
gada bunlardan Saddc Yllmrulda 

Halilin suratina vuraraJc ditlerini 
ve ~eae kemiklerini kardai• gibi 
avurdunu da par~alamJttlr. 

Sadtk yakalanmtttlr. 

florya yoluna beynelmilel 
i1aretler konuldu 

Florya ile tehir arasmda itli
yecek olan otomobiller i~in Top
kapi ile Florya arasmdaki yola 
beynelmilel ipuetler konulmu,. 
tur. Bu itaretler otomobillerm 
gidip gelitlerini tanzim edr.cektir. 

Floryada elektrik aydmlat,na 
teaisati bugiinlerde bitecektir. 

1\lahke."Deye bir hamal jabrikas1. 
yiik dosya gonderildi Fabrikada 600 ~e§id cam 
Kereste MnaoMu:a aid takaa e§ya yaptlacak 

yolsuzluklar1 meselesine seki:zinci Patabah~edeki tite ve cam fab-
ihtisas mahkemesi miiddeiumumi· rika11 itlemeje batlamttllr. F ab-
lijinin el koydugunu yazmJtttk. ri.ka, memleketimi:zin ihtiyacmt, 

Miiddeiumumilige bu itin tah· ecnebi mallardan daha ucuz ola· 
kikatile alakah bir paket doluau rak kartthyacaktJr. 

evrak gonderilmittir. Fabrika yalmz tite deiil, cam· 
Bu paket 38 kilo agtrbimda ol· dan mamul bir~ak eJ~ya ~tka .... 

masandan otiirii ancak bir hamal maktadtr. 

tutulmak suretile postaneden mah· lmalit ~epdleri 600 kadarcbr. 
kemeye getirilebilmittir. Bunlar araamda kriatal aigara:# 

Evrak arasmda binlerce veai- tablaat, surahi, kavanoz, vazo P 
ka vardJr. Paket muhafaza albna bi ev etyaat da !Vardtr. 

ahnma,.ttr Miieasese bu kadarla kalnuya• 
Evrak.tn gozden ge~irilmesi bir rak yaktnda pencere cami yap-

ay kadar aiirecektir. - mak iizere bir paviyon a~acalmr. 
Fabt ka~ak~tltk au~ ~abuk lleride ampul paYiyonu da iii· 

baktlm.aat li.zUD gelen maddeler· ve edilecek ve boylece memle- .. 
den olduiu i~in miiddeiumumiliiin ketin ea verimli aanayi tetekJdil-
esas hakkmdaki tetkikleri birka~ lerinden biri haline gelecektir. 
giine kadar bitireceii ve Cam fabrikaatmn faaliyete C~ 
tak~tlarm yeniden ifadelerinin meai piyasada ~ok alika uyan· 
ehnmasma liizum goriilmezse mah· dtrmttbr. 
kemeye verilecegi aoyleniyor. 

$imdiye kadar adliyemizde bu lkl ltalyan mektep gamlsl 
kadar ~ok evrakb bir dava goriil- geliyor 
memittir. Aiuatosun aonlarana Cloiru 

Blr motor par~alandl 
l~indeki yolculara hatka 

bir motor kurtard1 
Cankaya iaimli bir motor diin 

ak~am Oskiidardan yolcu almttt 
Han onii iGkeleaine getirirken Sa
raybumu a~lklarmda a]untlya ka. 
p•lmttbr. Kaptan akmttdan kur
tulmaia ~ahttrken motor oradaki 
dubalardan birine ~arparak yan 
tarah par~alanmJtbr. 

ICazaYJ goren diier bir mot.ar ye
titerek Cankayanan yolculannt kur
tanp iakeleye ~tkarmtfhr. Yarah 
motor de bafka bir motor tara• 
fandan limana ~ekilmittir. 

Ilk okul ba1 mualllmlerlnln 
makam maa1lara 

Ilk okul b&f muallimlerinin ma
kam maatlan i~ bakanhj1n emrile 
biit~eye konacaktt. KIU'ftbga bu
lunamadlgl i~in bu para heniiz 
biit~eye girmemi,.tir. ~ehrimizdeki 
alikadarlar butriinlerde bir top. 
lanb yapacaklar ve makam maat
lanntn resen biit~eye konulma11 
i~in i~ ve kiiltiir bakanbklanndan 
dilekte buhmacaklardtr. 

Orta okul mualllml olmak 
lsteyenlarln imtihanlar1 

Muallim okullar1ndan ve liae

lerden ~tkan, orta okul muallimi 
olmak iateyenlerin imtihanlan 

iiniYeraitede yaptlmlfttr. Bu aene 
her aenekinden fazla orta okul 

muallimi olmak iateyen vardtr. 

lmtihana girenlerin hepai de mu

vaffak olmutlardtr. Bunlar eneli 
iki aeueyi muallim muayini olarak 
l~ireceklerdir. 

N6bet~l eczaneler ... 
Ba u.am ..OMtc:i eczaaeler .....,_ 

cLr: 

Galata: Aari lttiba<l (Olt~umusa ce.d
<leli). Kutmp&fa: Yeni Turan, Haaltoy: 
Yeni Tiirltiye, Taltsim: Ca.rih ve Limon· 
ciyan, Si,l.i: (Kurtulu,), G.kiidar: (lm
Tahor), Heybeli: HaJ.k. Feaer: <;a~ 
Samatya: Teofiloa, Sehremini: A. Ham
<li. Ka.ragiirnriik: Suad, Erninonu; Agop 
Minasyan, Kndakoy: Alaeddin (Moda) 
Ri!at Muhtar (Alhyo) agzt), B"-ktrkoy~ 
lstipan, Alerndar: Esad, Aksaray: £. 
Pertev, Sanyer: Nuri, Sehzadeba,1: Hii
sey;in Kamil, Kii~iikpazaT: H. Hulusi, Be. 
yaucl: Belkis. Biiyiikada: Halk, Bctik
~: Recep. 

limanUDtza iki ltalyan okul gemi· 
ai gelecektir. 

Bunlar Amerik Veapoci ve Krb
tof Kolombo ismindedir. Gemile .... 
de Livomo deniz okulundan bu 
sene ~tkanlar varchr. Gemiler bu
rada 8 giin kalacaklardtr. 

Gelen gemiler yelkenle liare-
ket eder. Y elkenleri 1860 aeneaia
dekiler gibidir. Gemiler diin 
LiYornodan yola ~tlmnpardir. 

Zaytf ~ocuklar 
lzmirin bir ~ok Jerlerlnde 

yurtlar a~ddt 

lzmir 2 (Aktam) - Zaytf ve 

~elimsiz mektep ve koylii ~ocuk
lan i~in muhtelif kazalarda hava· 

dar ve i~me auyu giizel yerlerde 
~uk yurdlan a~tlmttbr. Yurd· 

larda ~ocuklartn yiyecek ve aai
re maaraflan koy but~elerinden 
ve koylerin varbkh kimselerinden 
temin edilmektedir. 

Karaburun kazuanda lnecik kO
yiinde, Tirede Kaplan ~etmeain

de, Urlada ~etme albnda, F~ada 
merkezde, Bergamada •tai• bek
li koyiinde, Baymdtrda Falaka 
koyiinde (2 tane), Dikilide Can
darhda, Kemalpatada DerekO. 
yiinde, T orbahda Dai klztlca na· 
hiyeainde, Menemende Goktepe
de ~ocuk yurdlar1 a~almttbr. Se
ferihisar ve Cetmede de yakuida 
hirer ~ocuk yuvaat a~dacakbr. 

Cocuklar yuvalarda muntazam 
bir J&f&Ylf takip etmekte ve iyi 
bakdmaktadular. 

lnglllz gazetecllerl Londraya 
dlndOier 

$ehrimizde bulunmakta olan 
lngiliz gazetecileri bu sabah aaat 
4 de otomobille, Londraya don-
miitlerdir. 

4 TEMMUZ Per,embe 
aaat 17 de 

Bllyllkadada, 23 Niaan cadde
ainde, elektrik ~irketinin tubeain
de, elektrik farmman tatbikab 
gosterilecek, ve bu meyanda ge· 
lenler arasanda, kura ~ekilerek. bir 

ELEKTRtK ALETI 
HEDlYE EDILECEKTfR 

Bu ders bayanlara mahsusdur. 
( Herkes tlrcbilir) 

Mesud olmak m1 istiyorsunuz, bedbin 
olmaytniz, kotii konu§anlarla 

konu§maytniz •• 
.$air ve musiki sanatkin ney• 

zen Tevfik tiirlerini pek az net
reeler. Fakat o bir kda aoylesin de 
bu., ajazdan agaza dolafmaam. 
imki.natzdtr. Onun diinya hak· 
kmda, b&hnlar haklunda, aeac 
blar hakkmd&t qk bakkmda, 
tababet baklunda olmez mllra
lari vardtr. 

Neyzen Tevfiii kad1nlar hali
kinda aoyletmek epi aii~ oldu. 
~inkii iiatad, .Ozleriai guete aU. 
tunlarinda gormek iatemiyece!E 
kadar mUteYaztdll'. 

Sordum: 
- Oatadun, buaiinkii kadm

lari nasll buluyoraunuz?. Daha 
mi giizelletiyorlar? Daha m1 ~ir
kinletiyorlar? •• 

- Akbn kabul etmiyeceii dere
ceae giizelletiyorlar... Kadanla· 
rim~ estetik noktaa1ndan Cia, 
tildtk noktaaindan da bir harika 
oluyorlar... Nerede bundan yir· 
mi aene evvelki kadm, nerede 
timdiki giizellik heykeli... Bir 
kere dikkat ediyor musunuz? Vii· 
cud itibarile harikulade giizel· 
lqiyorlar .•• 

Baz1 bedbinler Clerler ki: 
«Zaman ge~tik~e, medeaiyet 

ileriledi.k~e insanlar kii~iiliiyor, 
~i&inletiyor ... » Bu belki dogru 
olabilir. Lakin bizim diyar i~in 

tleiil... Bu topraklardaki kadtn 
insana hayretlere diitiirecek ka· 
Clar giizelletiyor... CiizelleteD 
yalniz viic:udlarl deiil; aozleri 
de, yiizleri de, yanaklan da, 
aiazlan da her yerleri fevkalide 
oluyor. 

- Yeni bir gene luz neali var .. 
aporcu.. ~orap11z, yantk derili. •• 
Bunlari naatl buluyoraunuz? ..• 

- lkide bir muharrirler bu 
tipteki gene ktzlara ~atarlar ... 
Btrakan boyle ~oraps1z gezainler •• 
derileri yanstn... Bunlartn aii· 
zelligini ~orapsazhgm, yanlk de
rinin tiirini, giizel taraf1n1 an-

lamak i~in insamn i~inin ge~ olma
ai liz1mdtr. Siz de gene olunuz. 
Bunun gijzelliklerini anbyacak 
kadar gene: kalahm. CorapalZ• 
bk hence giizeldir. 

Giinetin ktztllatbrdJgl, giine
tin kavurdugu bu sahhatli ea
mer deri hence giizeldir. 

B1raktn render gezsinler .• Ha& 
cimiz gene: olmadtk? Hangimiz 
genc:liiin cotkunluiuna kendimi· 
zi kapllrmadtk .. ~orapsaz aezmek 
iatiyorlar? gezsinler .• yanmak m1 
iatiyorlar? yanatnlar •• yanmak 
fena fey mi? .• bea bile bu Yat•m· 
da a1rtuna giiaefe verip kaqtn 
ku.mun iizerinde ve kazgm giine
tin altmda saatlerce kavrulmak 
iatiyorum. 

Sonra kadmlarlmtztn, gene kaz· 
lanmtzan hareketleri deiitti. Bir 
oturup kalkttlara, bir soz siyl~ 
yitleri, bir 11hhali yiiriiyiitleri 
var... Hepsi ayr1 bir tiir ... 

Nerede eski kadm? Nerede 
araba11ndan inerken ayaklan fe
racesinin eteklerine dolatan, yii
riirken f&firan, dururken elini ko
yacak yer bulam1yan, igreti otu
ran, igreti kalkan, igreti giilen 
kadm ... 

Bugiinkii giizel kadm, giizel 

Saraatkdr Neyura TetJ/lk 

aenc kaz tipine bak1yorum da: 
« Yaztk.. diyorum. Bizim genc

ligimiz .Oniik g~ti... Bizim za
mantmiZda onlar bu kadar giizel 
degillerdi ... » 

Giyitler de fevkalide zariflet
ti, ttklattl. Kendilerine ne kadar 
da yakttbrJyorlar. Bir f&pka girifo 
leri var, tapkayt kendilerine bir 
yaktfllrmalan var .. baktyorum da 
bu tapka giyiti ben kendi heaa· 
bUDa deime tiirlere deiitmem ..• 

Neyzen T evfiiin evlenmek, e ... 
lilik bayall haklnnda da olgua fi
kirleri vardtr. 

Bunun i~in aordum: 
-Oatad1m.. meaud bir izdivac 

yapmak i~in nelere dikkat etmek 
liz1mdu? 

- - Derin Wu... lki taraf1D 
ber teyde denk olmalart kati au
rette lizimd1r. Meseli giizellik .. 
kendin kadar ciizel bir insana 
elini uzatacak11n.. meaeli genclik.. 
kendin kadar gene bir inaana 
elini uzatacakstn... Meaeli ser
vet .. kendin kadar zengin bir in
•ana elini uzatacaksm ..• 

- Atkta, izdiva~ta paramn r~ 
Iii var mtdar? 

- Paran1n nerede rolii yok 
ki? .. Her teyde paran1n rolii 
ehemmiyetlidir. Jzdiva~ta da aa• 
adetin yiizde k1rkm1 temin eden 
emin olun ki paradar. 

Bilmez misiniz? bir aoz var
dtr: clnsanlarm en qag111 zii
jiirtlerdir.» derler. ParaniD 
ehemmiyeti hi~ bir zaman inkir 
edilemez. 

- Buriinkii ejlence hayati
mazl naad buluyorsunuz? •• Hay a• 
tUDIZlD g~it tarz1.. eakiaine ni,. 
betle? •• 

- Cok giizeL.. Meaeli bir 
plij... Bir plij •aati butiia ei
lence yerlerine bedeldir. 

Plij bugiiniin, 1935 aenesinia 
en athhatli, en bedii eilenceai
'dir. Hem s1hhat noktai nazarm
dan faydahdar, hem apordur, 
hem eglencedir. Plij sonra terbi
yevi mahiyettedir. Caplak gezm~ 
~1plak kalaballk halinde bulwa
mak faydahdtr. 

Ciinkii insan kendi ~irkinligini 
herkeae gO.termek istemez. Giizel 

(De•amt 13 iincii sahifede) 
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Memleket haberleri 
-
lzmirde yeni tramvay hatlar1 

Belediye Sovyet Rusyadan yeni 
otobiisler sabn alacak 

bmir 2 (Ak· 
.. m) - lzmlrde 
• tirketiaiD nt· 
.Uta oldata au 
flatlui cok ,tlk· 
Hktir, metre 
aaikAita 19 ku
raflur. BaJ1adar
bk bakaDhia , 
&niimllzdeld alb 
aybk dene lela 
au tarifesioin ye
niden tesbit edil
mesini ve tarife 

komisyonunun top
lanmasma lzmir 
ilbayhgma bil
dirmittir. Tarife 
komisyonu yakm• 
kmda toplana-
cak ve au tarifeai Ozerinde J&rllt
melere batlanacakbr. 

Su tirketinin Sfecmit yillarda 
balktan fazla aldag1 150 bin lira 
au parastnan iadeai ve htlk6mete 
gecmit yallardan verilmeai lblm 
1eldigi halde verilmemi1 olaa 8S 
bin liranan verilmeai meaeleai aoa 
zamanda mabkemeye intikal et
mqtir. Ba)'lachrhk bakanbja bu 
paramn firketten iatenmeaw nafla 
komiaerliiine emir vermif, komi· 
~erlikce para latenmiflL F akat 
tirket bu para meseleaiae ltira& 
ettipnden aon karan malak .. e 
verecektir. 

lzmir tramvay ve elektrik tlr-

Cellid golii 
Kurutulma iti ~ok 

ilerledi 
Torbab 2 (Akf&ID) - T•halt

da ya)un il~eler haUuna saihk 
balumandu Ollemli zararlar verea 
Cellid ,aluniin kurutma faaliye
tiae devam edilmektedir. GiliiD 
kurutulmasa i~in kii~iik Menderea 
nehrine miivazi olarak a~almakta 
olan 90 kilometrelik kanalm tim· 
diye kadar iic kilometrelik k1smi 

a~almatllr. Kanal 16 metre derin· 
likte ve 50 metre leDitliktedir. 
Yukartdaki resimler ana kanahn 

a~alm•t olan kasmana Ye bu itte kul· 
lanalan kaza makinelerinden biri· 

ni itlerken 1iiateriyor. 
Gal kurutulduktan sonra bura· 

da pamuk ekildiii takdirde E1e 
mantakasa pamuk rekolteeinin 10 
bin balye fazla olacaia tahmin 
edilmektedir. 

Blr sDrek awnda bir kaplan 
we blr ay1 lldOrOidD 

Cia 2 - Cine il~esinin Kar· 
puzlu aalai,.iode Hatip k•tla kO
yiinde bir siirek annda 100 kilo
luk bir kaplan ile 250 kiloluk bir 
.,. oldiiriilmiittiir. 

lzmlrde •ltkl 11 diklt yurdlarl 
bmir 2 (Aktam) - Jzmirde ba~ 

yan Zebra Haaanm bi~i, dikit Ye 
aaktt yurduada bu yal mu'f'affak 
olap diploma alan aeac kazlanauz 

~ok iyi yetitmitlerdir. Dera Jlh· 
nm aoau miinuebetile bir de aer· 
li a~almlfbr. 

lzmlrln gtntl goriinii~ii 
ketl Baamabane • Kemer hattJn· 
dan batka Alaancak • Konak ara
•ada da tramvey qletmek lcin 
baymdarbk bakanbltna mliracaat 
etmittfr. Ba mtlraate &nem veril
•ektedir. Ba hatlarda tramvay 
itlemelde elektrik tirketi iatibaa· 
lib tama .. n latiblAk eclUeceii 
lcfn lzmlrde elektrik kilovat llc
retl de aaubvele muc:ibince acaz
hyacakbr. 

lzmirde Alaaacak aemtiae elek· 
trildl tra•vay yapal•um lateali· 
yea yok tfbldir. Bir mlddetten
lterl lelealekte olaa otoblaler ... 
ldmlftlr. Blr mldc:let 80Dn banlar 

nllaaalamayacak bale releceklerdir. 

Hamigetli bir 
vatanda~ 

lzmiHe bir itportac1n1n 
hava kurumuoa yard1m1 

l•mltte el ••lftttle lceltl•nlan 
uggar ••t1c1 Daizllll 

Heslin K•ralca1 
lzmit (Aktam) - Halk, ,eh

rimizde ban tehlikesine kart• 
kOJJDak i~in alan ak1n iiye yazal· 
maktadar. HaUun yur'aseYerlijine 
bir irnek olmak ~in size fU ha· 
diaeyi bUdiriyorum: 

lzmitte itportaaile aertar aati· 
c1lak yapan 20 yqlarmda Deniz
lili 't'e HaiBD Karakat adb yurd
aever bir delikanb, tayyare ce
miyeti merkeziae 1elerek maaa· 
mn iizerine 25 lira koymut ye 
bunu hava kurum~a veriyoi'UIII 

lzmlr belediye-
11; .. brio aaah· 
t e I if yerlerbae 
3lob0a it(etmek 
lcin Ruayadan 
otobtla aabn ala· 
cakbr. Bu oto
bllaler cok mo
dem ve zariftir. 

Alsancak- Konak 
araamda elek· 
trikli tramvay it· 
letilse bile bele· 
diye bu otobUs· 
leri tehrin diger 
aemUerine i~le· 
tecek ve balk10 
lbtiyact01 temin 
etmege cab~·· 
cakbr. 

lzmlr hava gaza fabrikasile 
tesisabnan belediyeye devri icin 
yapalmakta olan tetkikler yakanda 
bltecektir. 

Tetkikat blttiken aonra hava 
pza belediyeye 1e~ecek ve bele
cliye modera baza teaiaat yapa• 
rak bava JUI fabrik .. na aalab 
edecek ve lyi Yerim alac:ak· 
br. 

$imcli hava f8ZI teaiaabDID 
•lkem•el olmamHI yfizllnden 
mllbim miktada uyiat vuku 
balmalda ve baadan da 
latellllla ..n. temia ........ k-
tedir. 

Koza mabsulii 
Edime borsas1nda 
sa btlara batlandJ 

Edime (AkfUD) - Edirne 
• merkezinin, Uzunkiiprii ve Ka

Y8k1• kazalan, Trakyanm koza 
yetittiren belli bath balaeaidir. 

Bu yd yeni koza iiriiniiniio, 
Edime boraasmda aatlt•na bat
laDantbr. Fiatler 1~en seneye na
zaran hemen yara yanya bir fark 
1istermektedir. 

1934 y1hndaki koza iiriinii 45000 
kilo bdard1. Bu yal istihsal ye

kUnunun nokaan olduiu anlatal· 
makla beraber, kalite itibarile de 
yiikaek bulundugu mubakkaktlr. 

Kavakh ve Uzunkopriide ye
titen kozalaran ekaerisi Edime bor
aasmda aahlmaktadU'. Bu yd.ki 
aabt yekununun 125,000 kiloya 
bulacaia tahmin ediliyor. 

Edirne kozalarmm eski miit
teriai Miliao piyua11 idi. Bu yd 
belli bath 't'e batti biricik abc•· 
11 Barsadar. 

Bu y11ki fiatler 30 • 70 kurut 
aru1ndadU'. Edime fiatleri Bar
sa bonuma tabi bulunmaktad~r. 

__ ..,.."""'""""•••••ta•u•t~•••••-.wu ...... •••au••••-
diyerek makbuzunu iatemittir. 

ltportuile aabahtan alqama ka· 
dar cne abraan bet kurut! • di· 
ye baiaran ye bayatm1 ~liikle 
kazanao bamiyetli tencin bu ha· 
reketi memurlar1 taflrlmlftlr. 

lzmitin kurtulut bayram1 mii
aaaebetile Halkevinde verilen mi· 
aamereye 1elen ~ bin yurcldqa 
bu hamiyetli 1e~ imek olarak 
1ilterilmit ye aeyin:Uer tarafin-
dan eller Gatinde kaldmlarak tid· 
Cletle aDntlanmqbr. 

• 

IIIE$RUTIYETTEN ONCE 

Nlanast1rda pat/1yan 
tabanca 

,__ Ya.zan: Mustafa Rag1b iiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Cemiyet, miihim mevkilerde, 
it batmda bulunan biitiin hiiku· 
met memurlann1 tehdide, itham 
edilmege liy1k, padiphan ihti• 

- raalarana, her tiirlii keyfi arzula· 
nna, k&- koriine itaat eder, bo
yun eier, karakteri bozuk buan· 
lar aantyordu. 0 bdar ki, cemi
Jete pre, zamamnda yiikaek~e 
bir memuriyeHe bulunmak bir te
refsizlikti! 

Yenl aeteler haz1rlan1yardu .. 
ltte bu beyannameye muhatap 

olan Manastr valisi H1fz1 pafa da 
ilk once boyle tantnmlf, •ert bir 
liaanla yaztlmlf bu beyannamenin 
kendisine verilmesinde hi~ bir te
reddiidde bulunulmamJfll. Ciinkii 
memlekette (siyasi, idari bir in· 
kalap) yapmak davaaile ortaya 
attlan ve Abdiilhamid aleyhtarh
iile italpleri dolan cemiyet erka· 
nma bu fikrin z1ddm1 kabul ettir· 
mek -bu buhranh giinlerde- kabil 
degildi. 

Halbuki H1fz1 pafa, ~ok te
miz, ~ok diirii!St bir devlet adam1 
idi. Nitekim Manasttrda bat goa· 
teren ve biitiin milletin manevi it· 
tirakile umumileten bu milli ayak
lanmanan ehemmiyet ve mabiyeti
ni ~ok ~abuk kavramlf, mabeyine, 
aadarete, miifettiti umumilige ~ek
tiii telgraflarda sarayan tuttuiu 
yolun isabetsizligini, Manasbrcla· 
ki hiirriyet cereyanlarinan ae ka· 
dar muka vemet edilmez bir balde 
oldugunu 1oatermit, baHi -velevki 
ima yolile de olaa· metrutiyetin 
kabulii zaruretini anlatmaia ~
ht-.lfb. Fakat ae faideld ceiDiyet, 
tavaiyelerine kulak asalmad•im· 
du dolaya iatifaya bile kaiJufaD 
Manullr valisinin inlulip fikirle
ri ve cereyanlan kartumdaki 'f'a
ziyetini ancak metrutiyetin ili
nmdan sonra oirenebilmitti!. 

Manaabr merkezinin bu beyan
nameainin 't'aliye hitap ederek 
-eararen1iz eliH taraf1ndan- cami, 
mektep, ~~me gibi yerlerin duvar
larma yapifllrald•i• balk tarafin
dan 1iiriiliince, hemen dedikodu
au batladl. Ve bunun teairi, bir 
bombanan patlay•tmdaki dehtet 
dereceaiade biitiin halk tabakala· 
r1 araaana yay1ld1. Artlk herkea 
beyannamenin ileri aiirdiigu fikir
leri -anlayatma gore- tefair ediyor, 
cemiyetin varhgtndan heniiz ha
beri olm1yanlar da hiikfuneti de
virmek, yeni bir idare kurmak 
iatiyen bir lefekkiiliin ~alatbiana 
bayretle kartahyorlardt. Cemiyet, 
bu beyannamenin halk tabakala
rtnda yapbga tezirden memnua 
olurken, kendiai i~in Manaatlnn 
ne kadar tehlikeli olduiunu $em· 
ai patanan da anhyacaiana emin
di. ZateD ual iatenen ,ey, bu te
•iri yapabiJmekti. 

ltte $em•i paf&Ja ve dolaJllile 
hiikumete kart• abnan tedbirler
den bir luam1, bu suretle batanl
matta. $imdi en mibimi Niyazi 
bey ~etesi aleyhine $emai paf&DID 
taarruzunu 1evtetmek 't'e o za· 
mana kadar Niyazi beyin bareke
tinden ibaret kalan inkalip isya
nana leDitletmek Jizund1. Buaua 
i~in de bir ka~ ~ete tertip edilecek
ti. Bu ~eteler, $emsi pata kunet
lerile ~rplfDiakla beraber, aarayi 
cemiyetin emellerini, daha doiru
"' (kanunu eaMi)yi kabale mec
bar eclecek Niyazi beyin isyan ae
aine ittirak ecleceklerdi. Bu mak· 
aadla inklli~1 zabitleniCD bir 

lnkilab cereyanlarmm ehemmiye
tini takdir ederek hakiki vazigetl 
saroga anlatan Manasilr valisi 

H1/z1 pa~a 
lusmantn it batma ge~meleri tar• 
tile bir Manasllr ~etesi haz~rlana• 
cak ve bu ~ete Manaatardan ~1ka• 
rak Kar~ovaya dogTu yol alacak• 
tJ. Bundan batka yiiz bat• Reaneli 
Osman beyin idaresinde Filorna· 
dan, jandarma binbatlll Natid 
yin kumandaa1nda Serfi~eden, 

Eyiip Sabri beyin (timdi ~orum 
aaylav1) idareainde de Ohriden bi-
rer ~ete ~a.karalmaa1 muvafak lii
riildii. Bu ~eteler nibayet yirmi 
dort aaatte isyan bayraim• a~a· 
rak daia ~a.kacaklard1. 

Geteler ne il glreceklerdl? 
Manasbr merkezinin tertip etti

ii bu ~eteler, ktaa bir zamanda 
haztrhklarma yaparak yola !flk· 
mat olacaklard1. Her ~etenin ba
t•nda bulunan zat, ~eteaini naa1l 
't'e ne auretle tertip etmek miina• 
aipae o yolda hareket eclecekti. 
Manubr ¢eaine aeliDce: 

Bu ~eteye biikUmetia 't'e $em
si P&f&DID eline 1esmemek i
zere aaklanan kaymakam Sali• 
baddin ve binbat• Huan Toaua 
beyler de iltihak edeceklerdi. Ma• 
naabr ~etesi bazarhi•n• hemea 
yaparak $emsi patan•n Manast .. 
ra 1eldiii giin 1izlice yola ~·ka• 
cak ve K~r~ovaya doiru uzaklata• 
cakll. 

Ohriden, Filornadan, Serfi~e
den ~a.kacak ~eteler Niyazi bef 
kuvYetlerini takviye edecekleri v• 
daha doiruau $emsi patanm kuv• 
vetlerini daiatarak iDiulip ulru~ 
da yapalan isyaa aahaama 111""••••••..
tecekleri halde, Manaabrdan ~.
kacak olan ~ete, dogrudan .rtn.~•ll .. 
ya $emai pataya JKIIIU kurmak, 
lanikte olduiu 1ibi Manubran i-
~inde de yap1lam•yacai• ............. , .... .. 
tahmin edilen auikaada bu suret• 
le yol iiatiinde yapmak suretile 
iti balledecekti. 

Ancak cemiyet merkezi, aerek 
Manaabr, •erek dijer yerlerde ~ .. 
kacak cetelere kimlerin ittirak 
deceiini -bqanclaki iHibad~a 
bitlerden batka • diitiiDIDiit 
le deiildi. Cerci cemiyet, aon 
Jerde tetkilibna ~ok lenitletmit, 
zabitlerden, si'f'il memur ve balk• 
tan bi~ok kimseleri kendi cami'" 
a11 altanda birkttirmitti. F akat 
ordudaki efradtn cemiyetle hi~ bit 
alikaa1 yokhl. ~ faa) olan 
b~ inktli~a zabitin kend · 
~ok yakan bir k~ ~awttan 
ka hemen hemen h~ bir --·••r••
hiirriyet, (kanunu eeasi) 
mefhumle miinuebeti 
du. (Devam• 
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Pittsburg insana durmadan ~alt1an bjr ~~Jlir_bis~j~i veriyor 
Pittsburga yaklat•rken en OD· 

ce goze ~arpan yer, aenit bir mey· 
danda kurulu bir tayyare istasyo
Du oldu. Burast ideta gokyiizil 
yoliyle gelecek hava gemileri i~iD 
baztrlanm•t biiyiik bir liman aibl. 
Tayyarelerin biri iniyor, biri kal· 
lnyor. Y artm· daire teklindeki ia
tasyonun on yiiziinde de 1enit bir 
meydan bulunuyor. Buraya aiden 
yollarda biribirinin teniae akau 
~ifte otobiia ve otomobil alunha1 
&oriiliiyor. Gar oniinde beldiyeu 
otomobiller de ~ok. Biitiia bunlar 
bize Amerikada tayyarelerle yol· 
culugun ne onem1i bir tekle var· 
101' oldugunu goaterir. Biiyiik ,e. 
hirler arasmdaki hava servisle-
rinde Pittsburg ehemmiyetli bir 
durak yeri imit. Otobiiaiimiizde
ki yolcular arasmda buraya ine
cek ya~h biri var. Kendiai bu te
hirden imit. 0 anlabyor: 1891 de 1 

bu meydanda, Amerikamn tamn· 
mtt fizik alimlerinden Pierpont 
Langley•in yaphg1 ilk u~ak tee• 
.Ubelerinde bulunmuf. 0 zaman 
bu t~criibeleri seyredenler, i~in· 
de kimse bulunmtyan bu yahnc; 
ilet havada bir ka~ dakika kaJa. 
bildi, yanm mil vol ge~ti diye 
hep ~aftrlp kalmttlar. ltte Pitts• 
burgun lJU koca tayyare iataayo
nu, vaktile bu tecriibelerin yapll• 
d•i• yerde kurulmuf. 

Fabrika ve ye1illik : Pittaburgun 
iki vetresl 

f abrika, haca... F abrika., ba
ca. . . On dan sonra simenlik -.e si- ... 
~ek bah~eleri bOyle hep biribiri· Yalctznda: :mrts011rgan altrn m•selles denllen 11 malaallal, sajtlalcl 
nin pefinden yar1m saattir biribir- Monongah~lo, soldalcl Alleiheng nehuleri • A1airda •aida: Pitts-
lerini ikovahyorlar. Biiyiik bir burKun Vinei Avenibd, solda: Pittsburg iinioersitesinin Caphedrol 
parkm onunden g~iyoruz. Ci~ek of Learning tledilcleri 52 lcatlr binasr 
obekleri ne kadar canh. Bu parka 
tehre, ~elik itlerinde milyonlar ka
zanan Henry Phipps hediye et· 
mit.·· F akat bediye yalmz bah~ 
den ibaret degil, park ortumda 
bir Konservatuvar, balk i~in mo
dern bir hamam, muhtelif oyun 
ycrleri de varmtf. Daha arkada 
ye,il!ikler arasmdan bat uzatan 
fU bmalar da methur milya.rder 
Garnegie'nin hediyeleri: T ekno
loji ve sanat okullar1 ... fakat bu 
da ne? ·· Aga~lar ortastndan bir
d~n havaya yiikselen bu gratte-ci-
clin burada ne iti var c:. d" ... .,.1m tye 
kadar biz bu kirk elli kath binala-
~~ be..p ~hirlerin en kalabahk en 
ltlek yerlerinde ooriirdu'"k s·· I o .•• oy. 
e parklar ortastnda deiil. 

~it~sburglu ihtiyar imdadimtza 
yehfh: «Bu bina Schenley parkt 
ortasmdaki Yeni yapilan Pirtt b .. .. . . .d. S UfJ 
umversttesJ tr.» dedi. 

52 katll bir "ilim katadral,l 
Bu binaya Cathedral ol Lear

ni"'' yani cllim katedrah» iamini 
veriyorlarmif. Doiruau katedrala 
da pek benziyor, ama diinyan1n 
hi~ bir tarafmda bu kadar 7\ik. 
aek, bu kadar heybetli bir yiizii o
lan katedral yoktur. 

Bu iiniversite, 52 kab ile 204 
llletre yiiksddige kadar ~1k1yor 

ve kad1o erkek 12.000 talebesi, 
500 profesorii varmif. T1b ve dit· 
ci ktsunlan dafinda biitiin iinii· 

Versiteyi huraya toplami,Iar. Der
saneler, labor&tuarlar, konferans 
nlonlnr•, kiitiiphaneler, tatbikat 
odalarJ hep kat kat biribirinin 
iistiinde. · · 2.000.000 dolara ~1kan 
bu binayt da ~ehir zeniinleriniD 

yard1m1 ile yapm•tlar. 

Amerika zangini naa11 blr 
tip imi1 

Amerikada iiniveraiteler, kol· 
lejler hep hususi kurumlardu. Se
neden seneye, hepsi biiyiiyor, yeoi 
yeni yeni ilaveler yap1hyor. BiitiiD 
bunlara Amerika zenaininin yarda
m• ile yapabiliyorlar. Pittsburalu 
ihtiyar heyecan ile anlabyor& 
«Amerika zenaini pua diitkiinU 
deiildir» diyor ve: «Amerikah 
paray1 kazanmasim sever, once 
bu bir uiratma ve didinme itidir. 
Sonra bu girititler adeta bir ku
mar oyunu gibidir ... Ya ~ok ka· 
zanirsJntz, ya batar gidersiniz. 
Amerikah boyle ttgratmalardan 
~ok ho,Iamr. Bundan csonra Ame
rikah liiks hayat yatamaslna ae
ver, biitiin omriinii iki yakaml bir 
araya getirecegim diye ~ekiterek 
ge~irmek istemez, bol para kazan1p 
iyi yatamayl daha anlamh bu
lur ... » diye anlabyor... Ben de 
i~imden «Bunu herkea iater ... » di· 
ye diitiiniiyonun. 

lhtiyar Amerika zeatini hak
ktndaki fikrini toyle tamamlada: 
«<tte bunun i~in ~ok para bzaa
mak iater ve nibayet vermek, a~ 
d.oluau ¥ermek, ideta iaraf ederee
••ne vermek i~in milyoner olmak 
iater ... Yoksa bazl Avrupahlann 
meseli Frannzlartn yaphklari ai
hi ~orabinda aaklamak i~in de
gil... Bilmem, duydunuz mu? Daha 
ge~enlerde bakkaliye itlerinCie 
~ok para kazanan Munsey, New 
Yorkun Metropolitain miizeaine 

42 mil yon dolar verdi... Boy Ieee 
bu miize dunyamn en zengin ku-

rumu oldu ... a dedi. 
Milyonerlerin ilim kurumlarma 

yardunlar1 boyle devam ederae 
bir ciin aelecek Amerika iiniverai· 
telerinde talebeler Avrupadaki 
oiretmenlerden daha iyi J&flJa· 
cakl~r... Soziin kaau1 bu mem
lekette tundan bundan para ~ar
parak yatamak ~ok aytp aaydt· 
yor ama umumun iyiligine aid it
ler i~in gidip bir zenginden para 
iatemeii gayet tabit bir hareket 
buluyorlar. Boyle bir bat vurma11 
kimae ayap aaymiyor ... 

Okumak razmak bllmiyenler 
ralnaz yDzde he1 

Pittsbur1 1760 da 400 niifualu 
kii~iik bir koyden 700.000 niifua~ 
lu bir tehir olurken zenginlik ve 
giizellikde de ayni niabette ilerle
mit. Ge~tiiimiz yollarda oyle bi
nalar goriiyoruz ki, bunlar Avru. 
pada olaa her biri bir batka kra· 

hn aaraJI aaDlflZ... F akat Pitta
buraa bugiinkii ~hreaini veren 
de bir kral deiil •i .idi 7. Celik 
krah ... Andrew Caraeaie .. , Bu
rutnl hem diinyaDID en miihim 
demir endiiatrisi, hem tiddetli 
bir kiiltiir merkezi haline aetiren 

odur. Burada fabrikalar ne kaclar 
~okaa, iiniversiteler ve ilim ku

rumlan da o kadar ~ok. Carnetie 
buyiik bir iKi ordusu ~ahttirmif, 
kazand1ii paray1 avu~lar C:loluaile, 
it~ilerin ~klar1na okutmaya 

aarfetmit ..• $ehirde gezildiii va
kit bu iki ~ehre her ad1mda ken· 
dini goateriyor ... Bu tehirde oku
mak yazmak bilmiyenler yalniZ 

yibde bet kitiden ibaretmit··· 
Pittsbur1 inaana ~urmadaa ~-

Salaife T 

Anadoluda Ak~am 

Gebzede bagc1bk Qok 
ileri gidiyor 

Halk Sabanca gibi Gebzeye de 
gezinti trenleri yaptlmasint istiyor 

Gebze (Genel muhabirimiz· 
den) - Gebzeye yeni bir kay• 
makam tayin edilmittir. Kayma· 
ibm OUDAD Nuri Y almaz 17 ae
nelik tecriibeli bir idare i.miri-
41ir. Keadui bukuktan mezwwlur. 
Aiaacloluanaun bi~ok yerleria
de buiUIUIIllftur. Vnyenin me,hur 
auyunu 1etirten bu zaHtr. 

Buraya teldikten sonra da kop
riilerle uiratm•fo, T avtaniida koy 
yollan ya,pbmnf, koy kanununun 
tatbikabu onem vermif, koyle
ri (bOite) lere aprarak en ~ok 
oa koyl bir ki.tibi~ idareaine ver· 
mit, koyleriD celir Ye maaraf it
leri evrak1 miiabiteye bailana· 
rak yapllmtf, bet ay i~inde na· 
hiye merkezlerile on kadar koy 
telefonlarla kaza merkezine bai· 
lanml .. lir. 

Geb2enin belec:liyeai timdiye ka· 
dar burada bir mevcudiyet goa· 
terememittir. Varidatsizhi• yii· 
2iinden kaaaba ~ok bak1muz kal~ 
mtthr. Halkm aaghgma doku· 
nan mezba'ba, kaaabamn i~inden 
dltanya ~·karilmtt ve 935 sene~ 
sinde fenni bir mezbaha yaptl· 
mak i~in biit~eye tahaisat kon~ 
muttur. 

Kaymakam, tabii ihtiya~lar Sl· 
raunda bulunan sahne hayatma 
da onem vererek gen~ler birligi 
binasmda bir sahne yaptlrmltlir. 

Ka.zanm diizenlik ve baglamt 
itlerini ~ok yolunda a&diim. Hal
kin aeviyeai yikaek ve aosyal ter· 
biyeleri :yerinde olduiundan dii
zenliii bo.zacak bir fenahk olma
maktad~r. 

Burada halkm itlerinin giinii 
Jiiniine aoriilmesi~in biiyiik bir 
~ahtma varc:hr ve bunda ~ok mu· 
vaffak olunmaktad1r. 

Ekonomik cephe 
Diiyna buhram tabiatile 

burad da tesirini gostermittir. 
Kaza i~inde Hereke fabrikalari· 
le iki ~imento ve bir kire~ fabri· 

kalannm bulunma11 balk i~in ~ok 
faydah olmaktadir. Hereke ku
mat fabrikalar1 da bir okul gibi· 
dir. Oraya yakm bulunan koyler 
bu yiizden 90k faydalanmakta
d•r. 

Buralarm bathca mahsalib ki· 
raz, vitne, e.nginar, bakla, bezel
ye ve benzerleriair. Bagctlak 
hayah kasaba i~inde giinden gii
ne ileri gitmektedir. Oziim ihra
cah ~oktur. Bilhassa bu sene ka

sabada bagctlar birliginin te.,ek
lriilii :iizerine bagcthk bayabnda 
bir yenilik ve bir diizenlik gO
riilmektedir. Tavtancil koyile ba .. 
Zl yerlerden bu y1l Almanyaya 
iiziim gonderilmesi i~in biiyiik 
bir giri~me yap1lmtt ve bu hay1rh 
it te fbatarllm•,br. Kaza i~inde 

biri merkezde, digeri de Tavtan
cilde iki kooperatif vard1r ki halk 
bunlardan da istifade edebilmek
tedir. 

J enezzDh trenlerl 
G~n y1ldan beri Sapancaya 

tenezziih trenlerinin tertip ohm
duiu malumdur. Buraya da te
nezziihler tertip edilerek htanbul 

halkmtn buradaki tabii manaza· 
ralardan istifade ettirilmesi ~ok 

muvahk olur. Buras1 hem latan· 
bula yaktn ve hem de tren iic· 
retleri eidip gelme 35 kuru,.tur. 
Burada aabahb.n gece yanlariDa 

kadar kalmak imkan1 vardrr. 

htanbullulari daha aenit bir ei· 
lence aahasmda yatatmak i~in 
Gebzeye de tenezziih trenlerinin 
tertibi i~in balk ~ok yalvarmak
tad~r. Bu aayede Gebzeye biiyiik 
bir yardl.IDda bulunulmut olacakbr. 

Ragap KemDl Cantiirlr 

Turgutlu 30 (Aiqam) - T•rptluda tarbayhk se~ml bitmit.. •• 
reyleria tamifiade C. H. P. Damzetlerinin ittifalda kazand1klan 
aalatd ... br. Y•kandakl reaha; tarbaybk ae~imine kar11 g6sterilen 
fazla iJJiyi g&ltermektedir. Bayan v.e baylar reylerini kallanarkeo 
g&rUIUyor. --··-----hi_I ____ ,IIUIIII..,...-1111111_._ ·1-llltiiiUU·-----·=--

htan bir tehir hisaini veriyor. Ma
den ocaklart, fabrikalar, nihayet· 
aiz demirr0llar1... lt merkezinde· 
ki aratte-cielleri etrahnda doniip 
dolatan otomobil aiiriileri aonra 
enstiUilere Ye kiitiiphanelere doi
ru kOfUfaA talebeler... Y apmak 
ve oirenmek ... tijrenmek ve yap
mak ... ltte Pittsburgun uyaki bu .• 

Pittabur1 coirafi durait y(;oiin• 
den biraz Frans&D1D Lyon tehri
ne beaziyor. Onun tibi bu da iki 

nehrin biribidle birlettiii yerde 
biiyiimiit. Monongahela ile Alleg
hany nehir1eri burada biribirine 
karatarak Ohioyu meydana geti

riyorlar. $ehrin lbu Jusma bu iki 
itlek su yolu arasanda, ~k kala~ 
bahk, ~ok canh bir merkez hali
ni alm•t· Biitiin bankalar, ticaret 
eYleri, bor:a ve bunlarla beraber 
biiyiik bir Amerika ,ehri i~in en 
tabii olan fey: Gratte-cieller hep 

burada... Ulitrnedi» 



Sahife I 

MANiLER 

lrin irin aglama 
lfime yas baglama 
Sevginin ate~ile 
Giinlerimi daglama 

Seviyorum seni fOk 
Beyhude attrgrn ok 
Krzrm boyle oklara 
Benim karnrm foktan tok • 

Elma kabr soyulmaz 
Her scvene uyulmaz 
Benim bir sevgilim var 
Sevdaszna doyulmaz. 

A.ttk 

Palavra 
Maryus anlallyor: 
- Tayyarem kuk bin metre 

yi.iksekte otiiyordu. Birdenbire mo
torde bir bozukluk duydum. Mo
tor durdu. Bir ~arem vard1. Para
'iite sanlmak. Sanldtm. Paratiit 
bozuk ... ~aresiz kendimi athm. 
Y eryiizi.i yakmlatmaga batladl. 
Y akmla~tt, yakmlafll. Yeni aiiriil
mege batlanan bir tarlaya gutla· 
g1ma kadar batttm ... 

- Vah vah ... Ne kadar zaman 
kaldm1z?. 

- ~ok kalmad1m. Hemen kO
ye kottum, kazma ki.irekli bir ka~ 
koylii ~ag1rdtm, heni kurtard1lar!. 

- Allo .. . Allo!. Bana okunacak 
bir kitap gondersene .. . 

lllrs1z 
Bayla bayan sinemadan s:•k1p 

evlerine geldiler. Girdiler. Oda 
kaplSIDtn oniinde duraladtlar. f. 
~erden sesler geliyordu. tki kiti 
konutuyordu. 

Bay tabancasmt s:ekti, kap1y1 
a~b. Goziine crarpan hafif bir •t•ia 
atet etti. 

Bir fangtrb... Sesler sustu. E
lektrigi yakblar. Radyo bir kur
funla par~alanmlfb. 

Meger sinemaya giderlerken 
radyoyu a~1k btrakm•tlar?. 

Mecbur 
- Yahu nedir bu sur,tm?. 
- Sorma, bir diigi.ine gidece-

gim. 
- Bu kadar camn1 11kiyona 

gitme .. 
- Nas•l gitmem, ben evleniyo

rum!. 

MANtLER 

Haydi yiyelim iUiim 
Benim aenJedir goziim 
Gel benimle golgeye 
Sana var bir t;ilt aozum. 

Bir incecik dalclar o, 
$ekerlefmif baldar o, 
Afk.n enginlerinJe, 
A,k laftyan aald1r o. 

Mevsimidir mayo al 
Bir t;rrprda suya dal. 
Cere ~ope takrlma 
Sonra aende kalmaz bal. 

Ozan 

Alt~AM 

- Slz, t3yle au l~lnde .Uyon deteralnk ••• 
- Oyleyae haydl deDize girelim de verlniz '!.. 

- Tayyare giiriiltiisiinden ko
runmak ic;in de kulaklar1ma pa· 
muk llk1yorum .•• 

ADA, YA BOOAZ!.. 

Bu 'Jem •eoda demiclir 
Bil ki, kalp bir gemiclir. 
Bir Jolar bir boflllrr 
$imcli yiik mevamidir. 

Sen ve ben biz ikimiz 
Bu tekneye binmifiz 
iJnde yeni alaklar, 
Geride ~lik bir iz ..• · 

Cokte yrldazlar erir, 
LoJoa poyraz vrz gelir 
Coniil adla gemiye 
Afk riizgcira haz verir. 

$imcli iki yaramaz 
Gezelim g~meden yaz 
Aldak yiikii, a~ yelken, 
Amar ada, ya bogaz. 

R. Karaca 

~~~~~~~~- ~- ~ 
Ya, 

- Ben ~ocukken s:ok u&luydum. 
- Ben de senin ya~ma geleyim 

baba, ~ocuklartma boyle derim. 

.. 

MANiLER 

Y erini aida giizel. 
Goziime daldt giizel. 
U zaia kanat (lftr, 

Gonliimde kalda giizel. 

Sevgilim uzakla~tr. 
Sevenine yaklastr. .. 
Beni yalmz brrakrp, 
Denizler daglar Ofll. 

Uzattrgrn dudak mr? 
Tulufluran kundak ma?. 
Ortaya attrklarrn, 
Oklardan lrrrldak mr?. 

{:itlemhik 

Dava 
Komtuaundan dava ediyordu. 

Reia davacmm yalan aoyledigini 
farkedince yemin teklif etti ve 
dedi ki: 

- Doiruyu soyliyecegine ye

min edeceksin. Vicdanm i.istiine, 

namusun iistiine yemin edeceksin. 
Sonra ne olacak biliyor musun?. 

Davac1 kekeledi: 

- Eger yalan yere yemin eder-
15em vicdanstz, namuuuz olac,
i•m. 

- Ya doiru soylersen?. 
Davact ailamaga batladl: 
- Davay1 kaybedecegim!. 

Q. ~ '~l 

Geminin idare direktori.i- Ay 
ittima korliik 574 numarah ka
mara yolcusu gene sabaha kadar 
elektrik ykacak! 

Oh! 
Kafesi bot gori.ince hizmet~iye 

s:•k•th: 
- Ne diye kafesin kapagm1 a!r• 

bn?. 
- Kut hiraz havalasm diye! .• 

Ak1l 
-Tam hana 150 lira borcu val' 

d1. t>deyemeden oldii. Bereket 
versin ona yiizde yirmi bet ten· 
zilat yapardtm. Bunu yapmasay
dtm daha fazla kaybedecektim!. 

Dilenci 
On senedir, her giin, ayni kote· 

de, ayni dilenciye para verirdi. 
Bir giin sordu: 

- Fakir oldun olah zenginlete• 
medin mi? .• 

MANtLER 

Deiil len aal.ncakta. 
Y arafrra.n kucakta. 
Sana iilkii dilerim, 
Goniil denen ocakta. 

Kalamda yolr gerilik. 
GonliimJe var clelilik. 
Sevgilim golgeme gel, 
Arryoraan aerinlik. 

Sak.n beni kaptrrma. 
Ele aevgi yaptrrma. 

- Bayan 'itelere !U doldurmak BCifkcurnm pe,ine, 
· · d h · k II 1 Dii,iiriip yol saptrrma. u;:m ne en um u anmam1 zor ~·I 
yor an!am1yor~m!. 

1
._ ___________ z_•_-v __ e, 
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$emsiye 
-HikBye-

-1-
Bay Hdi) yakla~ma~b elli iki ya~ana, 
Gurbette ge~irmi~ti omrunii tek ba,ana 1.. ' 
Uzak bir Yilayetin mazbata katibiydi, 
Fakat bpka Aynnroz papaslar1 gibiydi: 
Sevgiyi tatmama,b, kadm ne bilmiyordu, 
y·· ~· I ureganin pasam bir ~kla silmiyordu ·· 
.. Kadan dii4Gncesi yok, ter temiz i~im!.." derdi, 
Hatta kadmlar i~in: .. ~eytaniilraciml .. , derdil. 
B~ sozU soyJemesi Halilin giizellere, 
P•s!.. Demcsi gibiydi kedinin bir cigere: 
Eger Eline ge~e. kopiiriir gazoz gibi, 
Biiyuk annemi bile yerdi istakoz gibil .• 

-2-
Bir gun tekaUd oldu, ~akb Harpultan yola, 
Gidip rabat etmekti maksad1 1stanbula: 
Guze) Anadoluda uzun yoUan B§b, 
Tren Haydarpa~aya bir yaz giinii ula~b, 
'" F azla para barcar~m otelde!.., dedi kafir, 
I· arde~inin evinc oluverdi misafir !.. 
Arhk ev halka ona }atak, yemek ta~ayor, 
Ekmck elden, su golden .• Baylar gibi ya§ayor 1 •• 

-3-
Bir Nisand1 .. Go'{ puslu, £rk s1k yagayor yagmur: 
So~ aklar ~imdi kuru, bir saat sonra ~amur I 
Evden bizim b y Halil yola ~rktaga zaman, 
Bidenbire yag•yor gene Halil aslatan (1 ... ) 
N .. elde ~emsiycsi, ne de mu~ambasa var, 
Cizimki a~lamyor ilikJerine kadarl .. 

• • • • 
Hayabnda Jlk defa, bir giin hindi tlinele, 
Dedi: .. Be)·oglu neym1~?.. ~unu goreyim beJeL •• 
Dogru yola varmca, birdenbire apl§la, 
Goderi boJ a~akla vitrinlerde kalmalJb 1.. 
Bir camekao i~inde gordU ~·k bir femaiye, 
Ansmn karar verdi: ".Suou ahnm!..." Deye, 
~Hi ikilik Hasis hemen i~eri dald1, 
u~ bu~uk lira verdi, bu temsiyeyi aldaf •• 
1 bri§im puskUlii var, kuma~a da ipekli, 
c;ok guezl yapalm,~h hele 1apman tekliL. 

-4-
0na sahip olunca, artJk kalmad& derdi 
Birden dedi: ' 

- "~emaiye teairlDJ glletercW ••• 
c;uak6: Glzel bir kadan baloyorda Hallle, 
0 ne?.. Bak larpayordu kirpiklerinl bUe 1 •• 
Halilin yUreglne aoiuk aular d~knldtl, 

.Kad1na biru ,UldU, kadan da ona Jl]dnl •• 
Halil biru yaldqb, kadan blraz aolmldu, 
lid a6z.. Bir t61tltme: olmqtular ukadaf, 

Pardon, yanht soyledim, arkadat degil: Oyna§f .. 
• • • • • 

Sapa bir sokaktayda kadanm panaiyonu, 
" Biraz oturunl... diye, aUrtlklemi§ti on a, 
Bu yabanca kadandan Halil utamyordu, 
Onun aak•h,andan kadJn uaanayordu: 
y aklath bayajlm, aakahlll ok,ad& r .. 
Halil, bir omre bedeJ, bir 1aati yqada 1 •• 

-5-
Adam tapa oturdu fakat eve 2elioce, 
Bir keder zehir katb f~indeki sevince, 
Ho~afan yaga bitmi~, arbk hapa yutmu1tu: 
c;unkU §emsiyesini kadanda unuttnu,tu!.. 
Geri donmek istedi.. durdu, aaate bakta: 
On hire geliyordu, timdi ae yapacakb ?J •• 
Dedi: Yarm almm •• Arbk oldu olacak, 
"Zaten evi bulurum gundUz glSzUyle ancak 1 .. 

11 

Bay Halil gece gordU kantak ruyalara: 
lstanbulda olmu~tu bir §emsiye tficcara. 
Fir yal yagmur yagmam1~, fakat iflis etmi§ti, 
lcra memurlarma son temsiye a-itmi~ti 1 •• 

-6-
Ertesi gun yataktan bu acayle dogruldu, 
Bir hamlede giyindi, kenclini yolda buldu! .• 
Tramvaya atladt, dogru kar§tya ge~ti, 
Dar, sapa sokaklarda evi gU~ halle se~ti ! ... 
Pansiyon kaptsma a~ta bir ya1h adam, 
Bir bah§i§ saka§hrda, aordu: 

- "Nerede madam? •• , 
Ya~b kapaca dedi: 

- .. Zannederim burada, 
" Git bak, ikinci katta on iki numarada! .. , 
.$emsiye aevdasa var.. Bu, VIZ geldi Halile, 
Merdiveni brmand1, almada nefea bile L. 
Kapaya yaklqanca fakat birden aararda, 
On iki numarada bir erkek sesi varcL L. 
Anahtar deliiine yerlettirdi a-azunn , 
Buradaa g~rnyordU lkiainin yUzOnUI.. 
Koltuga oturmuttu blr yabanca, a-en~ erkek, 
~oyle konu,uyordu ikisl de gOlerek : 
- Gttzel kadan!.. Kimiadir bu a-111 yaaaklar? •• 

- Senln 1 •• 
- Kiraza benzettijim IDee dudaklar ? .• 

- Seaial •• 
- Ya beyu elladeld ..._. pUIDaldar ?-

- SeaiaL. 
- Onlarm tlattladeld penbe braaldar? .. 

- SeaiDJ •• 
Halil t6yle dtltlladO: •sua .,,.,. 1ellr ! .. ,. 
l~eriJe bapdu 

- • $emalye de benimdlr 1 ••• , 
N~cdn RiqtiJ 

Radyo 
4 Temmuz Pe11mbe 

Lu.nbul. 18,30 )4mnasti.k bayan ~
de Tarcan, 18,50 Almanca ders, 19,10 
Dans muaikiei Plalc, 19,-40 Balalayka or
keatrur, koro, 20,10 Konfe~. 20,30 
Studyo orkestrast, 21 Radyo caz ve 
tango orkestralan, Avni, Turkc;e .Ozlu 
eserler, 21.30 Son haberler - Boraalar, 
21.40 Bayan Halide, viyolonsel aolo, 
22 Plik ne~riyat1. 

Biilnoe,, 13-15 Plak ve duyumlar, 18 
Plak, 19 Duyumlar, 19,15 Plak, 20.20 
Balet miizigi pliklan, 21 Plak ile Ric
hard Wa.gnerin cTannhaeuser» operas1, 

sonra yabancr dillerle duyumlar. 

hmir !50 (Aktam) - Lmir 10bldaranda SS kUometrelik blr 
hlaiklet yant• yapdmlfbr. Cok heyecanh olan •• Halkevi apor tubeai 
tarafuadan tertip eclUen bu J&nf aonada bay Kbam blrincillgi 
kazaaiDitbr. Keamlmiz; bu mtlaahakaya lttlrak edea biaikletcileri 
a6atermektedir. (X) ipretli blriDdllfi bzaiWI bay Kiamdar. 

VIU"fova, 20,30 Plak, 20,50 Akttiali
te, 21, I 0 Tiirkulu Arnel1ikan muzigi, 
22 Eski Leh farktlan, 22, 15 Unutulmuf 
valslar, 22,30 Tiyatro, 23 Duyumlar, 
23, I 0 Ku~uk radyo orkestrasr. 

Paris, 21,30 Duyumlar, 21,45 Famerz 
muziginden gala lconser - duyumlar - dans 
muzigi. 

Budape,te, 20 Koro konseri, 21 Mar
ton Raktai akpmr, 22,30 <;i&an miizi
ii. 23,50 Plak. 

Soma (Aiqam) - Soma kaymakamt B. HamdJ Unadm bqkan. 
hfa albnda toplanan komlte hava koramuna lye yumak i~ aec:eli 
atlndllzlu ~alatmaktadar. Bir eDnde 96 yarddat haya tehlikeaiad 
bilenler liatesine yazalma,IardJr. Reamimizde Soma tanarui a&ilnllJor. 

Prag, 20,1 0 Plak, 20, 15 Duyumlar, 
20,25 Reportaj, 2 I Populer tarkrlar, 21. 
20 Radyo piyeai, ka~ak yayrm. 23,30 
Schrammel miilligi. 

5 Temmuz Cuma 
Istanbul, 18,30 Dans rrwsikisi (plik) 

19,10 Hafif musiki (plak), 19,40 fee 
caz, tii~ .Ozlii ese.rler, 20, 1 0 Konfe
rans, 20,30 Stiidyo orkestra,sr, 21 Rad
lYO caz ve tango orkestralan, 21,30 Son 
haberl•r - bor-.lar, 2 I ,40 Bayan Alek
aandr Mayler, Macar halk havalan or · 
kestra ile birlilcte, 22,10 Plik ne,riya
tL 

Biikre,, 13-15 Pl&lc ve duyumlar, 18 
Radyo orkeatrasr, 19,15 Konser, 20,20 
Operet ve aesli film miizigi (pli.k), 20, 
50 Reportaj, 2 I, 15 Oda miizigi, 21,45 
Radyo aalon orkestrast, 22,45 Konser, 
23,15 Yabanc1 d.illerle duyumlar, 23,35 
Konaer. 

V-.on, 20,30 Kuartet konaeri, 20, 
50 Sen monolog, 21,10 Plu, 22 Sen
fonik orkestra konaeri, 23 Spor duyum
lan, 23,10 PIU. 24 SOzler, 24,05 Pl&k. 
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Hakiki bir sergiize~t romanz 

Hapse girme rekorunu 
k1ran bir kad1n 

Bir ~ok kocalardan bo§anmi~, yeni ve 
eski diinyada dolandJrmadJgi kalmamif 

Franaada Nis .zabttaSI, haJatt 
.kakiki bir aergiizett romanma an· 
dtran bir Amerikah kadm1 ya· 
kalamrttrr. Yeni ve eski diinya
da bir~ok kocalardan botaDmlf 
olan Mak Tiasney admdaki bu 
kadm, Nis tehrinde ve civannda 
doland1rmadtk adam buakma
mlJ.tlr. Bu kadm Amerikada bir 
~ok defalar hapishanelere girip 
~1knu~t::. 

Mak Tinney 1909 y1hnda Ame
rikada ilk defa hapse girmittir. 
0 zaman ad1 Ben Teald1. 1909 yi
hnda Amerikada Helen Guld ta
rafmdan kocasa aleybine a~tlan 
botanma davasmda tabid atfati
le dinlenen bu kadm B. Guldun 
aktria de Voe ile gayri me,ru 
miinasebetlerde bulunduguna fC· 
hadet etmif, fakat bu ifadeainin 
yalan oldugu anlapld•gmdan 20 
ay hapse mahkum edilmittir. 

Ben Teal, hapishaneden ~Ikll
i• zaman kocast, maaumiyetine 
inand•i• cihetle, kendisini tekrar 
evine kabul ebnif. Fakat birka~ 
hafta aonra kadan1 bir metrdotel· 
le ciir~ii method halinde yakala
mtfbr. 

Aldablan koca, o zaman kadan 
aleyhine bir dava a~mttbr. Nev
yorkta biiyiik bir akandala aebe· 
biyet veren bu dava, bitmezden 
enrel, M. Tel kederinden ol
miiftiir. 

Ilk kocaaindan bu auretle kur
tulaa kad~ iki koca daLa de
iittirmit. dordiincii kocaaa olan 
Hower Roberta bir otomobil ka
zaamcla telef olarak zeYceaiDe ~ok 
biiyiik bir aervet btrakmtttlr. 

Bu aervet az bir .zamanda ~ar
~ur edilmit. bet paraatz kalan 
kadtn 1922 ytlmda Padelford 
adanda bir doktorla evlenmittir. 

Madam Padelford adile Avru
paya 1elen kadtn, enreli A~a
turyada dolandaracabk, &Oill'a da 
Loa Angeleate hm~.zhk yiiziin
den iki defa mahk6m olmut ve 
kocaat, terefini lekeliyen bu ka... 
dmdan bofADDlaia mecbur ol
muttur. 

Dolandtraca ve btratz kaClan, 
lavi~rede, Amerikada madam 
Padelford adile itlediii tUrlii 
tiirlii haratzhklardan ve dolandt-

ncahklardan dolayt, bir~ok defa
lar hapishanelere girip -r•kmlf, 
bu arada Nevyorkun en 1<:.nm

mtt dit~ilerinden biri olan Favet 
He evlenmittir. 

Az zaman sonra kocasmdan bt
kan bu maceraperest ke.dm ko
casmt Amerikada buakarak Fran· 
aaya gelmit, Nis ~.ehrinin en bii
yiik otellerinden birine inmit ve 

burada da doiandumad1k miies· 
sese ve otel buakmamitbr. 

Dolandtr~lanlarm tikayeti iizeri
ne Frans•z zab1tasi bu tehlikeli 

kad1n1 yaklamifbr. HayatJ ha
kiki bir macera romamm anda· 
ran bu kadm bugiin kark YBflD• 

dadll'. Fakat daba ~ok gen~ rO
riinmektedir. 

Uzaktan aevimli ve kibar bir 
kadan goriindiigu i~in bu hal kar
flllDdakileri ~ok aldabyor. 

Mak Tiasney kadmlar araa~nda 
hapse girme rekorunu ktrmtt.hr. 

tl08 de 

Ecnebi Sermayedarhgma 
Karfl ilk Kalk1:~malar 

Tiirkiyede it~ci tarihine bir bakJt. 
908 grevleri nasJI ba~ladr, nastl 
baatmldt. Emperyaliz.rn ve sendika 
hareketleri. 

Y azan: Hiiseyin Avni 
Flyetl 20 lluru,tur 

Satrldrgr y.er: 
A~AM NESRIYA TI 

lzmlr 2 (Akpm) - lzaalr HalkeYI aallze Ye Hl'ai komitesl, eakl 
lzmir hafriyabna bir miktar para tahsia etmit ve hmirin bu mUhim 
anttllflalla bir an evvel meydana ~akmasana ~·~•tm•th~. Yuka.radakl 
realm, Halkevi UyeJerinio hafriyattan aonra eaka hmar hafrayabna 
ziJaretleriai g&termektedir. Orada mll~e mUdftru bay Selihaddia 
Kantar tarafaadao Uyelere izahat verilmittir. 
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Tefrlka No. 50 

TACLA.BI (JiGKBYEK IIUKUMDAB 

CENGiZiN OGLU 
/SKENDER FAHREDDIN 

Avrupah1ar, 1\logol tehlikesine kar11 birle,iyorlardJ. 
Oktay, Cengizin btraktJgt i1i tamamlamaga yani 
Sarl<tan Garba dogru yaydmaA'a karar vermi1ti 

Oktay o gece bir~ok kalanlar1 
Jurba~tan g~irdi.. hepami alk•t
~Irdt .• agtzlanndan bir lif uama· 
da. 

Ankin, kendisine kimln t aftn· 
dan fenahk yaplld1gtnl biliyordu. 
Bir ka~ defa, aoylemek Utediii 
aozler dilinin ucuna geldl: 

«- Turakinaya stkatlttulp •• be
ni en ~ok k1skanan oduf! » diye
c:ekti. Cesaret edemedi. 

Oktay, o geceyi, sabalia 
uykusuz ge~irmitti. '"' 

¥¥-~ 

"Babamrn batlad•l• 111 
tamamlayacaQ&m .. l, 

Ertesi sabah Oktay ihtiyar ve
zirini ~ag1rd1: 

- Bizi zehirlemek istiyenleri 
yakalamahytz, dedi, bu.: h&in eli 
kendi elimle karacag1m. 

Ankin: 

onda biri ahmyordu. ~arap i1tih· 
sali pek azd1. Buna ragmen sarfi· 
yat ve ragbet gittik~e arttyordu. 
Zengin evlerinde K1m1z yerine ta· 
rap bulundurwmaga batl~mtftl. 
~araptan ahnan giimriik resimleri 
biiyiik bir yekUn tutuyordu. 

Vezir ~utsaytn vergi uauliinden 
bir~ok Mogol zabitleri memnun 
llegildi. Onlar, barpte &oaterdik
leri yararhklara kart•hk olarak, 
kendi biaselerine hirer koy olauD 
verilmeaini umuyorlardt. ~utsay: 

- Bu, gerek ahali, gerekse han 
i~in tehlikelidir, memleket i~inde 
bir~ok yeni batlar belinneail)e 
meydan verir. 

Diyerek Oktayi daima hiikumet.. 
~iliie tetvik e·der, bani ayr1hga 
yol a~acak nizamlar koymaktan 
korurdu. 

(:utsay, yararhklari goriilen za· 
bitlere para, ipek, kumaf, ve sair 

- Siz neden telat ediyorsu- kaymetli teyler verilmesini one ail· 
nuz?. diye cevap verdi. 0 el, yal· rerek nihayet Mogol iilkelerinde 
:wz beni zehirlemek istiyor. bu usuliin tatbikine muvaffak 0 ] .. 

Oktay ~ok hiddetliydi: muttu. 
- Diin gece Ktmtzla olen su~ Ordu i~inde 'daima fesa·d ,tkar-

auz nopet~inin kamm kim odiye- mak:la tamntmlf olan zabitlerdeli 
c:ek ~ • .., biri, ihtiyar evzire diitman keail• 

D1ye bagtr~yordu. ai .. ondan bahsederken: cAI~ali 
~uts~y: . vezir •• » diye baitnyordu. Uzak· 
-SIZe su~Iulann b•le ell uzana· . lardan gelen vergilerden '(ipeli 

maz: hakanam! ~erak etmeyiniz.. kumat, yiyecek etya ve para) ha~ 
o ela b~n h~lacagam: ~ok memnun olmuttu. Vergi me-

Dedi. Jhttyar veztr, hana bu au- selesinde Cutsaym ~k iyi diitiin• 
retle yahtbrdtktan sonra, yeni ha- 'diigiinii goriince, orduda fitne ~~-
ztrlanan kanunlar1 konutmaga karan zabiti 1araytna ~ag1rttt ve 
batladtlar. . Cutsaya: 

Cutsay, yen1 ahnan eyaletlerde «- ltte, senin aleyhinde fesaCI 
bast! vergi toplanacagma dair ka.. ~tkaran adam •• ne iateraen yapa· 
nunlar hazulamtfll. Oktay bu ka.. cagtm!» dedi. 
nunlart oldugu gibi kabul etti. Cut• Zabit, barun tiddetinden ceki-
•ay, Cinde (Konf~yus) ve (Cu- niyordu. BOyle kolayhkla el~ dii-
~Kong) un imparatorluiu idareye tecegini ummuyordu. J~inden: 
dair olan kanunlarant Oktaya oku· H 1' d"" t" B . . . - asmamtn e me Uf um. u 
mustu. ~mhlerm bu kanunlar1 a· 1 k d • d' h d b • · • . a ~a a am flM 1 an an emm 
rasmda 11e yanyanlar1 da varda. k 11 · · t' kt' . r · e em1 11 tyece tr. 
~ullaay: 

I Diye soylenirken (:utsay: 
- Bunlarm bizim itimize ya· f 

rar olanlar1n1 alahm. - Ben hir ordu zabitinden in-
Diye teklif etti. Bu maddeler• tikam almaya 'diitiinecek kadar 

i.len biri, memurlarm ahaliden he- kii~iilmek istemem. Umartm ki, o, 
diye almasmt menediyordu. bundan sonra, benim yalnaz yur-

Oktay: dumun iyiligi i~in ~ahtbinnt anh· 
«- Bu madde pek tiddetli. Me- yacak ve aleyhimde bulunmiya· 

mur istemesin.. bize bu lazun. cakhr!. 
Kendiliklerinden hediye getirir· Diye cevap vermitti. 
lerle, bunlan ahp almamakta me- Gen~ zabit, ihtiyar vezirin ken· 
murlan serbes b1rakahmh> dedi. 'disinden °~ almak istemedigini 

Jhtiyar (:utsay fikrinde israr el· goriince, Oktaydan af dileyecegi-
ti: ne, yere eiilerek vezirin ayaklari· 

~a kapandt: «- Bu hal, soylemekaizin iste
mek olur. Benim tecriibelerim 
var. Memura fazla 11alahiyet ver
mek, onu fenahga sevketmek de
mektir.» 

Bu konutma sonunda Oktay a· 
kalh ve tecriibeli vezirinin teklif .. 
lerini kabul etmitti. 

·Bu, ~utsaym en i1abetli teklif· 
lerinden biri idi. Mogoliatanda 
bu maddenin tiddetle tatbikine 
ge~ilmesi yiiziinden hem aaaylf ve 
emniyet tekarriir etmit, hem de 
bir~ok fenaltklann oniine ge~il
mi,ti. (1) 

Cin, Mogollar i~in zengin bir 
varidat kaynag1 idi. 0 havalide 
yeni tesis edilen giimriikler, her 
efyamn degerinin otuzda birini 
resim olarak ahyordu. 

Y almz, taraptan -siis mali fliye-

(1) :M. Housson = M<1go1 tarlhi C: 1 
• 0 •> 

- Beni affediniz!... Ben, sizi 
bu kadar biiyiik ve yurd aever Hr 
insan olarak tantmamattun. 

Dedi. ~utaay, Oktaya dondii: 
, - Onu yurduna baittlaymtzt. 

Diye yalvardt. Han, zabiti af· 
fetti. 

·Bu hidiae ibtiyar ~ut1ayi:n or• 
Cludaki mevki ve onurunu yiikselt• 
mitti. 

Oktay vergi itlerini yoluna koy• 
'duktan aonra kurultayi toplama• 
1ga karar verdi. Her tarafa liaber
ler gonderildi. Kurultay toplan.di. 

Oktay bu kurultay'da (Kin im· 
paratorluiu) nun Mogol idaresine 
nastl g~tigini, biitiin bu JlavaHyl 
nastl isgal ve iatili ettiklerini ve . . . 

yeni vergilerin anayurd i~~n ne 
kadar faydall oldugunu anlatti. 

Avr ahlar bu kurulta dan 

Her ak§am 
hir bii:iye Karanlzkta bir kad!~ ) I 

Sami, yeni aimokini sutmda ba· 
ra girdi. T epedek~ yanlardaki 
biitiin •ttklar sol_lmii~tij. Y almz or· 
ta yere ~evrilen kum~1, yetil, ma· 
vi, turunci, eflatun ttlklann albn· 
da biribirine aar1lmtt '-iftler dans 
ediyorlard1. Her kote lottu. Yuka· 
raki., localarda ttlk yanm1yordu·. 0· 
~alarl adeta karanhl~tl. Gen~ A• 

dam miithit sarhottu.l l~indeki ii· 
mid1iz atk• unutmak i~in geceli 
giindiizlu i~iyordu. Kendisini de
licesine eglenceye vermitti. Dan· 
aingin tam yanmdaki bir maaaya 
oturdu. Kendisine getirilen vieki· 
yi iki yudumda bitirdikten sonra 
bir daha getirtti... O~iincii viskiyi 
bitirdigi zaman garaon kendisine 
bir kigtd getirdi: 

- Bunu, dedi, 13 numaradaai 
aize gonderdiler •• 

- Kim gonderdi •• 
-Bir madam .• 
Aida. Tiirk~e iki aatir: 
«Sizi 13 numarab locada bekli· 

yorum. Gelirseniz memnun olur· 
8UDUZ.lt 

!mza: «Tan•madiginiz bir ka
Clan •. » ... Delikanh: 

- Garip teY ..• 'dedi. Bu 'da 
kim? .• Tanimadtgam bir kad~n! •• 

Kalkb. Bati doniiyor, ayaklar1 
biribirine 'dolattYordu. Yeni, tlk 
aimokinine viaki dokiilmiittii. Ca· 
lman fobtrotu, agtzla IDlrtldana• 
rak merdivenlere doiru ilerledi. 
13 numarah locan1n kapisml vur• 
'du. 

- Buyurunuz .. 
l~eri girdi. Bu en Clipteki loca 

idi. Masantn iizerindeki kii~iik 
l{irmlZI abajor yanm1yordu. Ata· 
g1daki lttklar buraya pek az te
air ediyordu. Bu bayal meyal itili 
i~inde bile gen~ kadmin alev du· 
daklannm ktztlhgmi farkediyor· 
du. Lakin itte goriip gorec:eii 
bu kadardt. ~iinkii gen~ kadtntli 
yiizu yarun, fakat kahn bir tulle 
yartya kadar ortiilmiittii. 

Onun yalniz riiyalara girecek, 
lnsant cinayetlere gotiirecek unu• 
tulmaz 'dudaklar• vardi. 

- Bonsuvar .. aiye f•stlda'di •• 
- Bonsuvar •• 
- Beni emretmitsiniz .• 
- Rahatstz ettim. Otunaniza: .•• 
Oturdu... Sami ampule elini u .. 

zatmca tiillii ka.dm yumutacik 
ellerile onu tuttu: 

- ltte hu olmaz .•• 
- Neden?. 
- Karanhk daha iyi degil mi?. 

Ben sizinle karanhkta konutmak 
istiyorum. 

::::::mmmmmmmm::mm:mmmmuu::mm:mmmmmm:m~m~ 

bahsederken, Oktay1 (Mogol im .. 
paratoru) diye an1yorlardt. 

Her tarafta Mogol teblikesi bat 
gostermi~ti. 

Avrupahlar: 
«- Cengizin batlachi• iti, oilu 

tamamhyacak!» diyor ve biribir
lerile birletmege ~ahtiyorlardt. 

Cengizin batladigl it: Moiol
la.rln garba yay1lmasi idi. 

Cengizin oliimiinden sonra, bii
tiil:l diinya, bir ka~ yal aiikunet i~in
de yatamatb. Oktaytn Cinden dO
niitii, Avrupahlar1, Moiol iatilasi
na kartt birletikliklere rsevketti. 
Ilk once Hazer denizi civartn'da .. 
ki kii~iik hiik6metler, sonra Kara· 
Cleniz sahillerindeki beylikler bir· 
let tiler. 

Avrupahlar tehlikeyi zamanin
'da sezmitlerdi. ~iinkil, Okfayin, 
~inden Clondiikten sonra, bir teli 
arzusu yardi: Bir koldan Hazer 
(lenizine uzanmak .• nir l)a,lill kol
Clan (Ia KaraCieniz kly'ilarina in .. 
mek. · 

'(Arkasi var)' - . 

- Lakin sebep?. 
- Bu benim bir arzum ... Hi~ 

elektrigi yakm1yacagtmza soz ve
ri~! bakalnn... )' oksa arkadatli· 
gimiZ bozulur •• 

- Peki ~&oz veriyorum.. lakin 
aiz kimsiniz?. 

- Bir kadm ... 
- Muhakkak ..• Ona emamm .. 
Gen~ adam bari onun yiiziinil 

yaktndan yakllan bir kibrit tti· 
gmda gormek hevetine kaptld•. 

- Bir sigara i~er miainiz?. 
TabakaSini gen~ kadma uzatti. 

Tanimad1g1 kadm bir sigara aldi. 
Alev dudaklarintn aruma yerlet
tirdi. Delikanh kibriti ~aktl. Itt• 
i• yaklathrda. Kibritin soluk itlil 
i~in'de duklartn bir kat daha gii· 
zel olduiunu .gordii. 

Sigaras1n1 tuttugu elleri hirer 
hari.ka idi. Manikiirlii parmaklartn· 
dan ibrinde •ttl •ttl yanan gayet 
lnymetli bir yiiziik vard1. (:ehre1i 
pek diizgiindii. Sami aordu: 

- Y aln1z mis1mz.?. 
Gen~ kadtn igildi. Soylenitin'de 

biJ:I hir mana gizli olan bir sea
le: 

- Yapayalmz .. .'dedi .• 
- Size arkada,hk etmemi ister 

misiniz?. 
- Elektrik yakmamak tartile ..• 

~imdiye kadar aydmhkta kimbilir 
ne kadar aevitmitsinizdir .. aydm
hkta ne ~ok atklarlDIZ vardtr kim
bilir ... Bu da bir batkahk olsun .• 
karanltkta bir a~k ... Fen a mt?. 

- Yiizuniizii gormemek biiyiik 
bir izbrap .. 

- Her halde biiyiik bir kay1p 
Clegil .• 

- Ben boyle diitiinmiiyorum ... 
Fakat viicudiiniiz karanhkta bile 
o kadar fevkalade ki. .. 

- ~imdi soz mil, yiiziimii hi~ 
gormiyeceksiniz de gil mi? .• 

- Soz ... Hi~ tetebbiis etmiye
cegim. 

1tin bu esrarh kasmt delikanli
ntn da hotuna gitmi,ti. Evet o 
'da karanltkta bir atka raz1 idi. 

- Sizi evinize gotiireyim ... E· 
ier arzu ederseniz benim apartl· 
man1ma buyurunuz .• 

- Bu gece eve gitmek istemi· 
yorum ... Sizi bir yerde bekliyece· 
gim, fakat yiiziimii bi~ gorme 
yok ... 

- Katiyen ..• 
- 6yle ise ... Y eni mahalleden 

sonra tepede Kavaga giderken 
yolun kenarmda kii~iik ktrm1z1 bir 
kuliibe vardtr. Biliyorsunuz degil .., 
m1 .• 

- Evet anladtm .• tepenin ya· 
ninda.. Kavaga g'iden yolda.. za· 
\en batka kuliibe yok .. 

- T.amam ... ~imdi be~ gidiyo
rum.. Sizi bekliyecegim .. 

BOyle soyliyerek ~Ikti.. 
Sami afallamtftl... Bat ina ge

len bu garip maceraya. adeta ina· 
namiyordu. Acaba faka mt baa· 
tir1lmith?. Bu esrarengiz kirmizi 
kuliibede kendiaine bir tuzak mt 
kurulmuttu •• i~inden: 

- Adam aende.. dedi, aanki 
pek 2engin bir adamim da bana 
tuzak kuracaklar ... Bana gelince
ye kadar sahab olur ... Hem zaten 
can1mdnn blkmtt bir adamtm, 

Otomobile atlad1, yola ~lkti ... 
Ka.r yagtyordu ... Gece projektoriiq 
itii• a!tm'da gii~ hal ile k1rm12:i 
kuliibeyi bulabildi. Bereket ki 
b'unu evvelce gormiittii, biliyor
Clu. Kuliibenin kap111 iki ta· 
rafh kar i~inde idi. Akhna kii~iik· 
liigiinde gordiigu «kar altm'daki 
ey» filmi geldi. Kapiyi ~ald1 .• he
men a~ildi. Kapi tekrar kapanin· 
ca karanbkta iki ~aplak kol b'>y· 

nuna doland1 .. nefis bir koku .. ve 
heyecandan titreyen bir ·aes: 

- Ne iyi ettin geldin ... Gelmi· 
yeceksin, korkacaksm sanmlfhm. 

Paltosunu ~tkard1 .. 
¥¥¥ 

Ertesi giin uyandtgt zamali 
kuliibe bomboflu. Aktamki kadm
C::Ian eser kalmamtftl. Acaba htr• 
saz m1 idi diye diitiindii. Cepleri· 
~e bakti. Her fey yerinde idi. ().. 
na boyle bir fey kondurdugu i~in 
utandt. 

Ditari ~tkh. Kuliibenin sahibini 
sordu. lhtiyar bir ballk~1 idi, ada· 
m1 buldu: 

- Ben, dedi, kuliibeyi bir ayh· 
iina bir kadtna kiraya verdim. 

- Nastl bir kad1n.. kim? .. 
- Sordum, aoylemedi.. yalniZ 

bOl para verdi.. yartm tiillii bir 
kad1nd1. Yiiziinii bile goatenne
'di. Otomobilden paralart verdi •. 

Sami giinlerce arad1. Giinlerce 
kuliibeye gitti. Yoktu. Y oktu .. Y tl· 
lar1 merak i~inde ge~irdi. Bir giin 
Sirkecide aenelerdenberi gorme
digi ~ok aamimi bir arkadasma • 
ruladt. Arkadatl biiyiik bir tzh· 

rap i~inde idi .. 
- Sorma .. dedi .. seninle goriit· 

meyeli evlendim. Kar1m ~ok gii
zeldi. Diin imzanz bir mektup 
aldtm. Bu mektuhun yanmda ka
ramm vaktile bir arkadafma gon· 
'derdiii bir mektup da vard1. Bak 
kar1m1n mektubunu oku .. 

Sami mektubu aldt, tlk sat1rlar 
ona hi~ bir ~ey ifade etmiyordu. 
F akat sonralart mektup fU fekilde 
devam ediyordu: 

«Bilirsin .. kadmlar esrarengiz 
maceralart ~ok severler... Baka· 
yorum, biitiin arkadatlartmtn boy
le garip, esrarengiz a,k macera· 
lar1 var. Diiriindiim. Benim ni~in 
olmasm.. mesela hi~ tammad1g1m 
bir erkekle karanhkta bir gece 
macerast ... Ne o benim yiizti.mi.i 

gorecek, ne ben onun kim o)dugu· 
b.• .. . ' nu 1 eceg1m .... 

Bir giin Kavak yolunda k~rml· 
zi bir kuliibe gormiiftiim. Koc;m: 

- Ne tairane yer .. tam a,k yu
vasa demitti .. 

Gittim orayt bir ayhgma kirala- • 
d1m .. sonra kocamm olmadtgl g~-
ce bir bara gittim ve ...... ilh ilh .. » 

Saminin gozlerinin oniinde yil
dazlar u~ufuyor, arkadatt: 

- Bilsen Sami.. diyordu, ne 
giizel kadmda .. boyle olacaga akb
ma gelir mi idi?.. (Bir ytldtz) 

AK~AM 
Abone Ucratleri 

f'tr~ .rcnebf 

5ENELIK 1400 nr.. 2700 kana, 
8 AYUK 750 » 1480 • 
I AYUK 400 • 800 • 
t AYUK 110 • 

Posta ittihadma <lahH olmayan 
ccnebi memleketlttr: Sel\eli~i 
S600, altt ayh~ 1900, tl<t 

ayl.l~ 1000 kuru~r. 

Adrea tebdlli l~ ylrml be~? 

kurutluk pul gOndermek. llbnmd1r. 

ReblOJ.Ahir 3 - Htdlrellez 60 
S Jm .. k Ciine, Oil• lkindi Akoam Yattt 
E. •.st I,M t,tt 1,3t 12 2,02 

2,15 t ,S. 12,11 16,18 19,44 2J,46 

tdarehane: Bab1AI.i civan 
Ammualuk Sok. 

t3 No. 

Sat.lamtyacak E:~a. lci4 

ralanamtyacak ev, apartl· 
man yokturl Ancak yo• 
lunu bilmeli: 

AK~AM GAZETEStNIN 
KO~OK iLANLARI 

<;abuk ve iyi satmak, 
kiralamak i9in en emin, 
en ucuz ve en kolay vast· 

tadn. -
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Baylar diyorlar ki 
. (Bat taraft 5 ci aahifede)' 

tarafim .gostermek ister. Halbuki 
hugiin pli.jda «viicudiimii herkes 
~orecek» diitiincesile kendiaine 
dah .. S a onem (ehemmiyeb> verir. 
... ~or yapar. Viicudiiniin giizelli· 
iine itina eder. 

.· Emin olun &on zamanlar'da vii· 
cudlerin gijzelletmesi iizerinde 
~li.jlartn hiiyiik tesiri olmuttur. Ve 
Claha ziyade olacakhr. Ciinkii yu· 
kartda aoylediiim gibi elbiaeler 
~iklnca giizel hir viicud gO.ter· 
tnek i~in herkea miimkiin olduiu 
kadar kendisine itina edecektir. 

- Saadetin s1rrt nedir iiata· 
'd•m? .. 

- Katiyen bed bin olmamak ... 
Herfeyi olduiu gibi gormek .. hat
ta herteyi giizel gormek... Ben 
nadetin 51rrm1 boyle buluyorum. 

1 Bedbin insanla, kotii konutan 
adamla aelamlatmtyorum bile .. 
konu,tugum adamtn iimidli, giizel 
'eyler anlatan kimse olmasma dik
kat ediyorum. Hayatta en biiyiik 
saadet emin olun nikbinlikten, en 
biiyiik felaket de bedbinlikten ge
lir. 

Mesud mu olmak iatiyorsunuz?. 
Katiyen bedbin olmaytntz. Kotii 
'eylere bakmaymtz, kotii konu
'anlarla konutmaymz. ltte 'Saade
tin surt .. - H. F. 

Amerikada 6revler 
Regina (Amerikada) 2 (A.A.} 

- Polis, Kanadah ath bir alay 
askerin yard1miyle ,if kamptnda
ki 3000 grevcinin yapmif oldugu 
toplanhyt, goz ya~1 doktiiren bom
balar atmak ISUretiyle dagttmttbr. 

1 
Grevc.ilerden ikisi olmiit, yirmi 

.. cadar kadm ve erkek de yaralan
mathr. 

27 gOo, & saat, 33 dakika 
havada kalmltlar 

Meridian (Amerikada) 2 (A. 

A.) - U~man Keys kardetler, 
nihayet diin aktam saat 20,05 de 
yere inmitlerdir. 

Keys kardetler, hi~ ara verme
den, 27 giin 5 aaat ve 33 dakika 
havada tutunarak, hiitiin zaman 
rekorlarmt ktrmttlardtr. 

Dan~igin finansal vaziyeti 
iyi degil 

Varfova 30 (A A) G · · - azete 
Polska Dcncigin finansal aiyasa-
atmn kendi ~tkan bakimtndan da 
~~k kotii oldugunu yazarak diyor 
ht: 

D~ncigin bayind1rhgi anca; 
~ehtstamn dlfartsiyle yapbgi te· 
ctme dayanmaktadJr Halbuk' d" . I . I, o-
VlZ ere l[onulan son bailar Polon· 
Yah tecimerleri zorla Dancigden 
aylracak ve batka bir liman ara
tacakttr. Bu ise Dancizin tecimini 
harap edecektir. """:! ... · 1 

Paris boraasr 
Paris 2 (A.A.) - 1 Temmuz 

tarihli borsa durumu: . 

Degerler borsas1 hili bekleme 
devrindedir. Cok seyrek aht verit
ler araamda Frans1z ulusal deier· 
lerinin olduk~a gerilemeai Frans1z 
fondolarmtn ve bu arada elektrik 
Ve komiir degerlerinin sallfa ~tka-
r•lmastna aebep olmuttur. -... 

tlbiir gruplar daha tutgundur ve 
onemli ayrtmlar gostermiyorlar. 

Arstulusal degerler Rionun ve 
M·. 

•n•ngin bafif~e tutulmalar1 iize· 
rine daha iyi bir durum gaster· 
rnektedirler. 

Bir kadm dHrt ~ocuk dogurdu 
Varfova 3 (A.A.} - Yirmi hef 

Yad~•nda gen~ bir kadm Normal ya
P• a dort ,.0 k d ... 
Ia • Y cu ogurmuttur. An-

eaaua athhati gayet iyidir. 

Uzak ~arkta ~·, 
Sovyet Rusya Japonyaya 

. bir nota verdi :-
Moskova 2 - Japonyadaki Sov .. 

yet biiyiik el.;isi, diin, Japon dJt 
itleri bakam bay Hirotaya bir 
protesto notast vermittir. 

Bu notada, iki Man~u gambotu· 
nun, 27 haziranda, Poyrakovo ko· 
yii yakmmda Amur nehrinin i~e
riaine girerek, boylecek Sovyet ka
ra aularma tecaviiz ettikleri J&Zl• 

hd1r. 
Nota, kendilerine tekrar tekrar 

yaptlan ihtarlara kulak asmiya
rak, gambotlarm yollarma devam 
ettiklerini ve gemi subaylarinln o

ralarda bir talum resimler ~ektik
lerini bildiriyor. 

Bu tiirlii tecaviizler yenilendigi 
takdirde, Japon ve Man~u ma
kamlar• bundan dogabilecek so
nu~lardan mesul tutulacaklardtr. 

Almanya, Fransa ile anlatmak 
lstiyor 

Paris 3 (Aktam)- Franstz ga
zeteleri Almanyamn Fransa ile 
anlatmak icrin ~ahtmalarmdan 
bahsediyorlar. Eski muharipler 
Alman delegesini kabul etmistir. 
Konut.malar gizli olacak, sonu~da 
bir teblig netredilecektir. 

Rumanya Krall BUkre1 el~imizi 
yemeae vagtrdl 

Biikref 2 (A.A.) - Tiirkiye el
~isi B. Hamdullah Suphi Tann
over ve bayam ile Sovyetler ae
firi bugiin, kral tarafmdan ogle 
yemegine ~agtrtlmtt.br. 

ltafya dan Habe1isfana 
~tsker sevki 

Napoli 2 (A.A.) - 1200 as
kerle harp gere~i tatayan Nazario 
Sauro vapuru diin dogu Afrikaya 
yola ~tkmttbr. 

-----
Yunan meclisinde saylavlarm 

vemini 
; Atina 2 _: Atina ajansma go-
re, yeni mediate saylavlarm cu
muriyet rejimine baghhk and1 
i~meleri hakkmda yaptlan miina
ka,alarda kralca saylavlartn ayni 
yemini vermeleri kabul edilmit-tir. 
Zira cumuri bir rejimde devlet 
tefinin bir kral olabilecegini ve 
bu itibarla bu andm dogru olaca
gt miitalaast yiiriitiilmii,tiir. 

• 
Avusturya lsvi~re gibi 
bitaraf olacak m1 1 

Londra 1 - Avusturyanm da 
lsvi~re gibi bitaraf bir hale geti· 
rilmesi diif.iiniiliiyor. Maamafih 
lngiltere kendisinin icabmda as
ker gondermesine sebep olacak 
bir anlatmayl asia kabul etmiye
cegini bildirmektedir. 

lngilterede oiobDs fOfGrleri 
grevi 

Londra 3 (A.A.} - Otobiis to
for .ve bilet~ileri grevi bu aabah 
1,30 da bitmittir. Grevciler bugiin 
ite bathyacaklardJr. 

... YEN/ NE$RIYAT 

YARIMAY 
r • 1 0 uncu I temmuz aay11j fevke.Jade 
guz_rl renkli bh kapak i~n_de ~~kmtftn. 
Bu .ay1da (Istanbul bombalar altmda) 
yaz1s1 ve buna ait renUi bir tablo eon 
derece dikkate f&yanchr. Cevat Sak.irin 
(Kaldmn fU ba.htalan), Meuka Cananm 
(Conderilmey.en moktup), Ziya Sak.irin 
(Avaroglu~ Suat Dervi~n (Kovboyla
~n romanuk hayat1), (Ciinah goniille· 
nn),. (Amrers gecclcri)., ac;hk diyann· 
da, amema ve apor yaz1lan. 

Tapu ve kadastro 
Umum Miidiirlii
giinden: 

Beyoglu kazasmm kadastrosuna 
u•lt&~&~wai\;•Jl• ilia olunur. 

AK~AM 

• 

latanbul tapu miidiirliitiinden: 
Ortakoyclc Papas oilu ,sokqmda e ... 

ki miikerrer 2 7 yeni 14 No. lu hir ev 
Miistesna Y edikule hastanesi miitevellili· 
iinden I 0 agustos 326 tarihile verHen 
aenetle lsak oglu Yatuva Mizrahi namma 
yazllml~J iso de kay1t kalemine verilen 
defterde mezkur senedin kayd1 mevcut 
olmad1g1 hildirilmi~ olmakla senetl!liz ta· 
aarrufat ahkamma tevfikan maballen tah· 
kikat icra k1hnacagmdan haric;ten ta
j!.llrruf iddiasmda bulun•anlar mevcut ol~ 
dugu takdirde tarihi ilandan itiba.ren on 
be~ gun ic;inde vesailci tasarrufiyelerile 
birlikte Tapu miidiiriyetinde Beyoglu 
tapu bat~ memurluguna 935/2666 mua· 
mele No. sile miiracaatlan :ilan olunur. 

M. 308 

BIR OPTORA TOR HAREKETlLE 
l\10KAF AT KAZANINIZ 

KODAK 
Amator totogratlar• 

~liisabakast 

1 Temmuz-31 Aftustos1935 
Tafailitf ve tartlara fotograf 

malzemeai aabcalarmdan ahmz. 

Hayat1n ne,esl 
Din~ olmakt1r. 

HORMOBiN 
TABLETLERI 

Yorgun viicutlan 
din~lettirir 

IKTIDARSIZLicll 
n 

BEL GEV$EKLicliNI 
giderir, ya~amak ne~esini lade eder. 
:gczanelerde bulunur. Istanbulda 
nyatl 160 kuru~. Tafsilat fcrin Galata 

Posta kutusu 1265 

Dr. MEHMED iZZET 
Rmraza dahlliye ve aariye 

mutahasaass 
lluayen"hane: Qn~alo~lu Nuruo~maniye 

Caddesl No. 17 Baha Bey Apart1mam 
hAr.~nn 18·17 hastalaruu 

· Sahife 13 

A.K SAM 
_(;inkografi ~ubesi 

· Miidiirii: Kenan 

Son model makinelerle 
miicehhez yegane atelyedir 
Bak1r, pirinq, oinko Dzerine klite imalltl 

Telefon 20113 

Dr. l-laf1z Cemal 
Dahiliyo miitehasa1s1 

Puardan batka ,unlerde aaat (2,5 
daad) p kadar Istanbul DiYanyolua
daki ( 118) numarah busuai kabiaeaiDde 
baatalaruu kabul ecler. 

Muayeaebane ve fl'/1 telefODa 22398 
Y uhk telefonu Kandilli 38 Beylerbeyi 
48. 

DOYf;E ORIENTBANK 
Dresdner Bank lubesi -Merkezi: Berlin -

Ttirkiyede ~iibeleri: 

istanbul (6alata ve istanbul) 
Depo: Tiitiin Gumriik 

izmir 
Her tiirlu banka muamelib 

BEYOGLU 1stlklal caddes 
En ~ik sinemasa kar· 

~smda tal nu-
merkez yerinde marah .. IstiklAl, 

aparttmamnda I incl kat klrahkur. 
Oormok l~in kap1~1ya, kiralamak 
f4iln .A kp.m gazetesi ldareslnde 
Nureddin'e mtlracaat. 

Doktor. dltt;l muaye
nehaneal, terzl, moda 
atelyeal ve lkametgall lt;ln 
elverltllalr. 

A K 8 A mOesseseleri 
Ankaramn modem tiirk~e 

frans1zca ve ecnebi lisanlarda 
kitap, gazete, mecmua, fotograf 
levaztml ve modellerini temin 
eder. 

Mcrkezi: :Maarif vekaleti karsasm· • 
da telefon 8377 
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Istanbul. Giimr-iikleri 
Sab§ Miidiirliigiinden : 

Kilo Safi 
0 930 I .. 

1 930 r-' 

Marka No. 
3 1362 

69 1460 
2 220 

100 
60 

520 
530 

2 430 

1 160 

870 
530 

2200 

1 900 
720 
200 

1 360 

240 
630 
460 
670 

5 50 
5 490 

190 
1 30 
3 650 
3980 

200 

140 
50 

790 

$ 

' • 

101 
499 
499 
499 
499 
499 

499 

135 
526 

16047 

1442 
543 
20 

259 

125 
829 

18607 
18606 

25 
2534 

156 
156 

2600 
19 

3938 

3938 
3938 

32 

718 
538 
538 
538 
538 
538 

538 

136 
40 

1701 

~479 

1339 
458 

2 

95 
1332 
1043 
1042 

921 
621 

127 
127 

8 
4 

1445 

1445 
1445 
1368 

Ktymeti 
1 
2 

00 20 
1 
1 
4 
1 

10 

3 
l \ 

2 
2 
1 25 

2 
1 
1 
3 16 

25 
2 

1 
5 

1 
2 
3 
8 

E,yanm cinai 
Oluit Dozenk. 
~ekerli Nefis Hamur iti 
Aii Bot cam tite. 
Miistamel keton havlu. 
lpek Boyun bait 
Sade pamuk gomlek. 
Miiatamel yijn orme fanill 
Miistamel yiin erkek elbiseal 
palto pantolon yelek 
Miiatamel ipek aatarh yiin er
kek ceketi. 
$ekerli nefis hamur iti. 
Y azth kaitt takvim 
Bez ve muka vva kaph ecoebl 

lisan kitabt. 
Kangal halinde demir tel 
Nebati Is (Fahmi Nebati): 
Saraca mahsus kosele 

Demirle miirettep aia~ doku• 
rna m.akinast. 
Kasarh tek telli pamuk ipliii 
Eczayi Ttbbiye 
Ecza 
Sirop de Vasgas Ecza ., 

~iimunelik kesilmit yazt kiitd' 
Mukavva arkah yaztlt kaitt 

takvim 
Galalitten mamul klite 
Galalit tozu 
Mayi vazelin 
Galalit tozu 

10 Ecnebi lisanile yaztlmtf. mu• 
1 kavva kaph kitap 

20 Liatikten makinastz oyuncak. 
· ' 20 Fotuiraf Resim. 

50 Mukavva arkah kigtl takvim 
25 Mukavva arkah matbu kiitt 

330 31 1367 takvim 

Yukar~da yazth etya evvela i~ isteklisi bulunmazsa ayni giio· 
de dlfo memleketlere gotiiriilmek iizere a~tk artbrma usuliine tevfi-

------------------------------------------- kan sabhga ~lkartlmt~hr. 
Istanbul 4 iincii lcra ~1emurlugundan: 

'Emniyet Sand1g1 
bamana birinci derecede ipotekli olup yeminli iic eblivukuf tarafmdan 
tamamma 1817 lira 25 kurut kaymet takdir edilen Sultanselimde 
yragahamza mahallesinde Saktzagacl sokagmda eski 20 miikerrer 
yeni 68 No.la maa bah~e bit hanenin tamam1 a~ik arthrmaya 
vazedilmiJ olduguodan 5/8/935 taribine mi.isadif Pazartesi gilnii saat 
14 ten 16 ya kadar dairede birinci artbrmast icra edilecektir. 
Arttarma bedali k1ymeti muhammeoenin % 75 ini buldugu takdirde 
miitterisi Uzerlade 1nrakdacakbr. Aksi takdirde en son arthra· 
ntn taahhildii baki kalmak Ozere arthrma 15 gUn miiddetle temdit 
edilerek 20/8/935 taribine m8sadif Sala giiun aaat 14 ten 16 ya 
kadar keza dairemizde yap1lacak ikinci a~ak artbrmastnda artbrma 
bedeli kaymeti mubammenenin % 75 ioi bulmad•g• takdirde sabf 
2280 No. h kanun abklmana tevfikan geri buak1hr. Sabt petindir. 
Artbrmaya i,tirak etmek istiyenlerin k1ymeti muhammenenin °/0 7,5 
aiabelinde pey ak~esi veya milli bir bankanan temioat mektubuna 
hamil bulunmalara lbtmdar. Haklara tapu sicilli ile sabit olmJyao 
lpotekli · alacaklarda diger alAkadaranao ve irtifak bakka sabipleriain 
bu haklanna ve bususile faiz ve masarife dair olao iddialanna 
evrak1 musbitelerile hirlikte ilia taribinden itibaren nibayet 20 1nn 
urfaada birlikte dairemize bildirmeleri lizamdar. Akai takdirde baklan 
bpu sicilli ile sa bit olm•yanlar sabf bedelioin paylatmasladan baric 
kalarJar; m8terakim vergi, tenviriye, taozifiyeden mntevellit belediye 
rusumu ve valnf icaresi bedeli mfizayededen tenzil olunur. Daba 
fa:da malumat almak istiyenler 2217/935 tarihinden itibareo herkesin 
Jr&rebiJmesi i~iD dairede B~lk buJUDduruJacak atlbrma 1artnamesi iJe 
934/3109 No.b dosyaya mUracaatla mezkiir dosyada mevcut vesaiki 
aCSrebilecekleri illn olunur. (37 49) 

Liseler Sattnalma Kurumundan : 
Haydarpqa Lisesi 

Az <;ok teminat Az 
Odun 400 500 1 OS L 600 

Mugal komftrn 800 1000 2,62 K. 

Kur: MaaUioa okulaaa 

c;ok 
800 

Teminat 
168 L 

Tabmint 
fiat 

280 K. 
3,5 

Istanbul Harici Askeri 
Kltaah ilanlart 

66499 lira fiatla ihale edilen 
728 aded muhtelif oksijen cihaz
lart miiteahhidi ifay1 teahhiid ede
mediginden bu kerre miiteahhi
din nam ve hesabma a~1k eksilt
me suretile satan ahnacaktn. 
lhalesi 15/7/935 pazartesi giinii 
saat 14 dedir. lsteklilerin evsaf 
ve tartnamesini almak iizere 333 
.kurut mukabilinde M. M. V. Sa
bnalma Komisyonundan verile
cekt-ir. Eksiltmeye gireceklerin 
belli giin ve saatmda ve 2490 sa
yth kanunda gosterilen vesikalar
la ve 4574 lira 95 kurutluk temi
nat mektubu ile birlikte Ankarada 
M. M. V. Sahnalma Komiayonuna 
gelmeleri. (37) (3638) 

Harp maiDIIerl ve f&hlt 
yetimlerine lkramlye 

Eminonu Askerlik ~ubesi reisliginden: 
I - $ubemizde yer almt~ olan harp 

malullerile $chit yetimlerinin 935 ~1h 
ikramjye havaleai Su bakanltgt yiice ica
tmdan gelen buyrukla gonderilmi, ol
dugundan ikrami:re dagtlllm.asma 5/ 7/ 
9 35 cuma glinunden itibaren ba,lana
cakttr. 

2 - ikramiyeye hakkt olanlar her gi.in 
sabahlart saat 12 ye kadar yanlanndaki 
resmi senet, maa, ciizdam ve ni.ifus 
ciizdanlanle birlikte ,ubemiz hesap me
murluguna mi.iracaa t ederek alacaklan 
stra numaras.ile ikramiye daglltlma gii
nii olan ha ft anm cumn ve c;ar~amba giin
lerinde Eminonu Mal miidiirliigiinde 

Yukanda adlart yaz1h okulalaran Odun ve Mangal komiirleri toplanaoak ol,m ik ramiye daf;ttma komis-
117/935 Pazartesi giinU yaptlan a~ak eksiltmesinde Haydarpa~a yonuna mi.iracaat edeceklerdir. 
lisesi Muallim kasmmm Mangal komiiriine istekli ,.kmadlgw I ve yine 3 - Tevziat uzu 4 ay siireceginden 

endileri dt~an memleketlerde olrna-
Haydarpa~a Jisesi Muallim k1smile K1z MuaJiim okulalanmn i~bu Jan hasebile dag1lllmayn uln,amayanla.r 
gllnde yap1lan a~ak eksiltmeda isteklilerin verdikleri fiatlar yiiksek l:anuni vekiller.le ikramiyelerini alabi-

lsteklilerin 29/7/935 tarihinde saat 14 de istanbul satlf giimrii-
gii Miidiirliigiine gelmeleri ve daha ziyade malumat almak istiyenle
rin bu giinden ve ayna giinde ihaleden evvel miidiirliige miiracaat· 
lart ilan olunur. (3738) 

I Devlet Demiryollar• ve limanlan i1letme Umum idaresl illnlara 
Muhammen bedeli 525 lira 67 kuru' olan a' ag1da cina ~e mikta

rJ ve evsafa yazah bir gurup malzeme i~in yap1lan a~1k eksiltmeye it
tirak eden olmad1gmdan tekrar eksiltme 8/7/935 pazartesi giinii saat 
10 da Hayde.rpatada gar binast dahil indeki 1 inci itletme komisyo~ 

nunda yap1lmak iizere 10 giin uzablmtthr. Bu ite girmek isteyenle
rin 39 lira 45 kurutluk muvakkat teminah vermeleri ve kanunun ta· 
yin ettiii veaikalarla kanunun 4 iincii maddesi mucibince bu ite gir
mege manii kanuni bulunmad•gma dair beyanname vermeleri laz1m• 
dtr. 

Bu ite ait tartnameler Haydarpatada komisyondan parastz ola-
rak dagtlalmaktadJr. 

1 - 61 kilo yatakh vagonlaran tampon gre•orleri i~in pamuk fi
til, 13120 adet limba fitili (muhtelif No. lu lamba makineleri i~in), 
35 kilo fitillik pamuk. (3699) 

* Mikdar ve muhammen bedeli atai•da yazth telgraf makinesi yedek-
leri 12/8/935 pazartesi giinii saat 15 de kapah zarf usulile Ankarada 
ldare binasmda sahn almacakhr. Bu ite girmek isteyenlerin 532,50 
lirahk muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiii veaikalara 
ve ite girmege manii kanuni bulunmad1gma dair beyanname ve teklif
lerle ayni giin aaat 14 e kadar komisyon reisligine vermeleri liztmd1r. 
Bu ite aid t~rtnameler Haydarpa,ada Teselliim ve Sevk Miidiirliigiin· 
de Ankarada Malzeme dairesinde paras1z olarak daiJhlmaktadtr. 

12 Kalem telgraf makinesi yedegi 
Muhammen bed eli: 7100 lira 

(3592) 

Istanbul Ktz ogretmen okulu 
Direktorliigiinden: 

Istanbul Kaz ogretmen Okulunu bitirenlerin toplanb11 7 Temmua 
935 Pazar gilnu saat 14 de yap1lacakttr. Okulumuzun eski ogretmen· 
Jeri ile okulu bitirenlerin yaz1h giio ve saatte toplanbda bulunma• 
lar1 saygt ile bildirilir. 

Ozel ~agn gondet ilmiyecektir. (3752) 

goruldUgiinden eksiltmeleri 00 gun uzatdarak Odunun 12n /935 leceklerinden miiracaat etmiyenlerin ik-
rarniyeleri nncak 936 yllm,a kalacagt bil- Uzunko·· pru·· Beled•·yesi·nden·. 

Coma giinU saat 15 te ve Mangal komiiriiniin de 15,30 da eksiltme· dirilir. 
leri yapalacaktu. lsleklilerin 935 yda Ticaret odasa belgeleri ve 4 - I 0 senelik maaslartm alarak hi.i- 8197 lira 45 kuru!J bedeli ke~ifli Uzunkoprii fenni mezbabas10a 

~~~t~em~iu~t~m~a~kib~~~~llie~~~~~~~~~~~~b;i~n~a~u~n;d;a~L;~~e;~~~~~~k~~·~et~le~al~i~b~s~·~k~~~- l~e~~~,~~~i~t~y~e~tim~le~ri~-~~t~~:i~~p~kmad~1ndu ek~tme11 Temmuz93S Pu~mbe&bDud ill nede ikramiyeleri bu yddan itibaren ve· 
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Deniz yollan 
I~LETMESt 

.4.ct>ntelerJ: Xarakoy • K'Oprtkfl 
feJ. 4 2862 - Sir ked llthnrdarru• 

Han 'l'el: 21740 

fMROZ YOLU 
KOCAELI vapuru 4 Temmuz 
rE~EMBE gUnU saat 16 da 
IDroza kadar. (3712) 

THE TIRKISH IMERICAII 
Shippina and Trading Co. 

lfa,ri - Araboilu n ,eriki Ame~ 
£aport Linea The Export SteuDIIP 

Corporation NEW- YORK 
Her on gunde bir Nevyork ile lima

IUJnt:z: arasmd& muntazam posta: 
Her aym ) O, ve 25 inci aiinleri New

York' dan hareket. -Ya.1unda New-Yorkdan gelecek va· 
Purlar: 
n.tlona vapuru 21 Hazirana dogru 
~unll vapuru 7 T emmuza dogru 
~h vapuru 19 Temmuza dogru 

Yalunda Nev • York, Fladelfiya ve 
Boatona i~in yolcu \'e e~yay1 ticariye 
alarak hareket edecek vapurlar. 
Ekailona vapuru 25 Hazirana dogru 
Exmount vapuru I I T emmuza dogru 
Exarch vapuru 23 Temmuza dogru 

Kumpanya, miitterilerinin menafiine 
daha iyi hizmet ve fevkalade seri posta
~r tak_!im emelilc lskenderiye veya Mar
ailyada aktarma auretile ve dogru kono
timento ile Nevyork i~in mezkur liman
).rdan muayyen tnnhlerde hareket eden 
N.a~re~ v~ liiks vapurlanna yolcu ve e~
yayJ ticanye kabul edeoektir. 

Bu vapurlar Amerikamn dahili ve 
biitiin vilayetleri ile Kanada Golf 
Meksika ve Loa Angelos ile Sa~ Fran: 
Iisko Seattle vesaire biitiin limanlar i~in 
dogru Kon~mento ile eway1 ticariye ka
bul eder, 

F azla tafsilat i~;in Galata' da 6 1nc1 
Vak1f (Es'ki Arapyan) hamnda 4 iincii 
katta Hayri - Araboglu ve seriki miira
caat. Tel. 4.4957-8. · (12008) 

DABKOVt~ VE ~·· vapur aeentau 
SCHULDT ORIENT LiNE 

Avn~pa ile ~ark limanlan arasmda 
muntuam poata 

ROlTERDAM, HAMBURG ve 
ANVERS i~in yalund-a Jstanbul ve lz
mir'den hareket edecek vapur: 

30 Haz.iranda beklenen 

NORBURG vapuru Kar.adenizden 
6-7 )ernmuza dogru avdetle E~yay1 
ticariye alarak ve Avrupa limanlanna 
hareket edecektir. · 

Tafailat i~;in Calatada F renkyan ha
n~nda 3 ncu katta Dabkovitch ve 
$iirekis1 vapur ac.entahgma miiracaat. 
Tel. 44708/7. 41200. 40604 

Dr. HAZIM 
Cerrahpa~a hastancsl eab1k cildiye 

ve Zllhrevi.) e mntehaes1s1 

AK~AM 

Naf1a Bakanbg1 
Solar Umum Miidiirliigii Artttrma 
Eksiltme ve ihale komisyonundan: 
Ankara civarmda Kukgoz menbamdan Gazi. orman ~iftligine 

demir borularla getirilecek suyun ameliyat ve intaatJ 3/7/935 tari
binden itibaren «15» giin miiddetle kapah zarf rusulile eksiltmeye ko
nulmutdur. «15,055» metre tuliinde tahmin edilen bu it4t ketif be
deli «108 799,43» lirad1r. 

$artname, plan ve diger evrak suretleri «5.44» lira bedelle Naf1a 
Vekileti Sular Umum Miidiirli.iilinden verilir. 

ltin muvakkat teminat mikdar1 «6 690» liradan ibarettir. 
Eksiltme 19/7/935 tarihine rutlayan cuma ciinii saat 15 de Na

fia Vekileti Sular Umum Miidiirlugii odasmdaki eluiltme komisyo
nunda yapdacaktJr. 

1atekliler artbrma, eksiltme ve ihale kanununda yaz1h Yesikalar 
ile beraber Naf1 Meclisince mi.iseccel miiteahhitlik ehli¥etnamesi ve· 
ya bunun Noterden musaddak suretini ve timdiye kadar bu tesi~ab 
yapmif olduklar1 mahallerden taahhiitlemi hiisnii :suretle yapmlf 
olduklar1na dair mahalli idarelerden verilmit vesikalarlm ve 
16 ve 32 inci maddelerindeki teklif ve teminat mektuplarlDI 19/7/935 
tarihine mi.isadif cuma gi.inii saat 14 de kadar Sular Umum Mi.idiir
li.iiune makbuz mukabilinde vereceklerdir. Teklifler zikrolunan 
«2490» No. h kanunun tarifler~ne uygun olacakdtr. «3732» 

Beyoglu Tahsil Miidiirliigiinden 
EmirgAnda Tokmak burnunda EmirgAn caddesinde 1~ No.lu blr 

k8§k, bir abar ve 356461 7iraanda mubtelif aga~lan bavi 29900 lira 
mukabilinde ipotekli emlakin tamam• ve 17,5 masura Ye lki liile 
taksim auyunun 3/1 hissesi ipotekle birlikte ve Yenikayde Oamo 
Reis mahallesinin koyba~a caddesinde 343 aayah ~amatlrhane, ahar 
ve mubtelif aga~lara havi hah~eli 4 kath Sahilhanenin vergl borcuo· 
dan dolaya son mUzayedesi yap1lacaktar. 

T alip olanlarm 817/1935 gil nOne mUsadif Pazartesi gQnQ 1aat 
15 den sonra Sarayer Kaymakamlaganda mUtetekkil idare heyetine 
mtiracatlara. (3742) 

istanbul Liman i!jleri Umum 
Miidiirliigii.nden: 

Balat atalyesi ihtiyaca i~in &§agada cinsi yazah kereste meycad 
f&rtname ve fen raporuna uygun olmak fizere ·~·k ekailtmeye koa• 
muttur. 

150 Metre mik'ap ~am kua-u1u 
100 , , K3knar 

25 ,. , Karaag~ 
20 , , <;am kalas 

100 , , Mete kugufu 
20 , , A~ak egri mete kugutu 
70 , , Kaknar 

2500 Adet Biiy6k Ye ko~nk ~am 
1500 Adet F abrika tahtasa 

700 Adet Pra~ol 
7 5000 Kilo Odun egri 
Eksiltme 5 T emmuz 935 Cuma gUn& aaat 11 de Lim an Hanmda 

Umum MUdUrliik makamanda encOmen huzurunda yapilacakbr. Ek-
•iltme.ve gireceklerio Istanbul Ticaret Oda11na kaydli olmalara Ye 
eksiltme gOoOnden llakal bir gOn evvel moYakkat kefalet ak~eai 
olarak 1000 liraya Umum MOdOrlilk yezneaioe yabrcLktan aonra 
levaZJm tefligine g61termeleri lbamdar. ~arblame Ue feD raporunu 
gormek iateyenler beraGn leYazam pfliglne •llracaat edebillr ... 3675, 

istanbul Liman ifleri Umum 
MiidiirlilgiJnden : 

5000 ton maden komiirii: Evsafa ataiadaar. 
Rutubet 60 derecede % 2,5 
Kiil % 13 
Sabit karbon % 61 
U~ucu maddeler % 25 
Kalori 7500 

Yukarda evsaf ve miktara yazth komiiriin kapah zarfla yap1lan 
eksitlmesinde vcrilen fiatlar haddi lay1kmda goriilmediginden bu 
kerre pazarhkla a~1k eksiltmeye konmuttur. 

Eksiltmeye gireceklerin Istanbul Ticaret Odasmda kaYith olma
larl ve eksiltme giiniinden bir giin evvel 1000 lira muvakkat kefalet 
ak~esini Liman hanmda miidiirii Umumilik veznesine yabrmalar1 

ve bunlan levaztm tefligine gostermeleri liztmdir. 
Eksiltme S temmuz 935 cuma giinii saat 10 da Umum Miidiirliik 

makammda enciimen huzurunda yapiiacakttr. Bu i,e aid tartnameyi 
gormek istiyenler her gi.in levaz1m tefliiine miiracaat edebilirler. 

«3673:. 

Deniz Levazrm Satrnalma 
Komisyonundan : 

47492 kilo koyun eti, 24167 kilo kuzu eti 4 Temmuz 1935 Per· 

1embe gOnli saat 15 le Kasampatada komisyon binaamda kapah 
zarf usulile ahnacakhr. Koyun etinin heber kllosuna 41 kuru1, 
kuzu etinin beher kilosuna 43 kurut fiat tahmin edilmittir. ~art· 
namesi her gUn komisyonda gornlebilir veyahut 149 kuruJ bedel 

ukabilinde ahnabilir. 1steklilerin 2239 lira 76 kuru§tao ibaret 
m vakkat teminat makbuz veya mektubunu ve kanuni belgeleri 
~:vi teklif mektuplarm• eksiltme saatiodeo bir aaat evvelioe kadar 

Sahife 15 

Deniz Levazrm Satrnalma 
Komisyonu Reisliginden: 

3000 kilo ,Seker 
8000 , Sabun 
4000 , Zeytin yaga 

Yukanda cinsi Ye mtktan yaz1la yiyecekler 5 Temmuz 935 Cuma~ 
teai aaat 15 de Kaalmpatada Komisyon binasmda pazarhkla alma• 
cakbr. Mecmuuoun tahmin bedeli 3955 liradar. ~artnamesi her gUn 
komlayonda g<Sriilebilir. l.teldilerin 296.63 liradao ibaret muvakkat 
temfDat makbuz veya mektabu ile o giiu ve saaHe komisyona 
~relmeleri. (3759) 

Beyoglu Tahsil Miidiirliigiinden: 
.SiJli Haso sokak 49 kap aayah daknmhanede Mabcuz 14 toD 

dokme demir vergi borcundan dolaya aablacakbr. 
Talip olanlann 10fi/93S taribine mfisadif ~rtamba gfinU aaat 

14 teo aonra maballi mezk6rde bulunacak olan sab1 heyetine 
mOracaatlarJ. (3741) 

Istanbul Liman ifleri Umum 
MiJ.diirliigiinden: 

Madde 1 Mevcud aartname ve fen raporuna uygun o)mak iizere 
' 

ataitda miktar1 yazd1 yaglar as•k eksitlemeye konmuttur. 
200 Ton Gazolin 

5 Ton Gaz 
16 Ton Makine ve motor yai1 
12 Ton Bubar yagt 
2 Ton Silindir yag1 
2- Eluiltme 5 Temmuz 935 cuma giinii saat 12 de Liman ha

Dtnda Umum Miidiirliik makamlBda enciimen huzurunda yapalacak
br. tstekliler eksiltme giiniinden bir gi.in evvel Umum miidiirliik 
"eznesine 1000 lira muvakkat kefalet ak~esini yahrmalan tarthr. Ek
ailtmeye girebilmek isin Istanbul Ticaret Odaama mukayyet olduk· 
larana dair vesikay1 levaztm tefligine gostereceklerdir. ~artnameyi 
ve fen raporunu gormek i~in levaz:1m tefligine her gi.in mi.iracaat o-
lunabilir. «3674» 

i~ Tlcaret Umum 
Miidiirliiliinden : '0 bcinci Te,rin .330 tarihli kanun hi.ikumlerine gore tescil cdilmis olan ec

oebi firlcetlerinden (Sokony Vakum oyl Kompani lnkorporeyted • Sok~ny Vacum 
oil Company Incorporated) .$.irketi bu kere miiracaatla tinketin Turldye umumi 
vdcilliiine ayn ayn firketi temsile aalihiyetli olmak ve ~rket namma yapacaklan 
itlerden dogacalt davalarda butun mahkemelerde dava eden, edilen ve u~uncii p.. 
h .. ufatlarile baztr bulunm&k iizere (A~ibold V. Valker- Archibold V. Walker ile 
Hanri Rocera Arnold- Henry Rogers A'molcl)t tayin ettigini bildirmi~ ve laz1m• 
gelen k&i1tlan V~ermi~tir. Keyfiyet kanuni Ukiimlere uygun goriilmii~ olmakla 
ilan olunur. 

MISIR i$ LiMiTED 
Sennayesi: 100,000 Tiirk Liras1 
Merkezi: AN~RA - ~ubesi ISKENDERIYE 

'l'"ORX!YE lfi B.ANKASI taratmdan teals edilm~tir • 

ithalat, 
• 

Ihracat, 
Emanet ifleri 

Komisyon ve 
yapmaktadrr 

ISKENDERIYE de aablmak Izera emaneten mal 
gOnderenler, heaab1m1za, TURKiYE 1$ BANKASI 

fubelerlnden avans alablllrler. 

En lyi fiatla, en az masr•f ve komisyonla emin bir 
IRlrette it g<Srmek iateyenlerio MISIR l.s L1M1TED'i tercib 

etmeleri kendi menfaatleri icabad1r. 

adreal: MISIRit • lakenderiye 

Tlirk Hava Kurumunun 
BUyUk Piyangosu 

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

19. cu tertip 3. cii ke,ide 11 Temmuz 1935 tedir 

Biiyiik ikramiyesi 50.000 Lirad1r 
Ayr1ca: 20.000. t2.000. 10.000 llrahk lkra
mlyelerle 20.000 llrahk blr mUkafat vard1r. 
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TUVALET SABUNLARI TUVALET SABUNLARI 
BUYU LUKS "ROSEMARY,· KOKUSU ILE ME$HUR 

BAN YO SABUNLARI I I 

HER YERDE 
'' URA FATMA, 

SA TILIR 

. I 
Ba~ agr1s1 m1? Nevralji mi? 

Derhal blr ka,e 

• • 
I I 
A lin. 

GR1P1Nin tesiri kat'idir. Kolay bazmedilir, mUessir maddelerl 
vUcuda derhal yaythr. Kalbe dokuomaz. 

· B6brekleri yormaz. 

RADYOLtN dlf macunu tabrlkastmn mntehassts klmyagerlerl tarafmdan 

yap1lan GR1P1N her eczanede vardtr. 7,5 kuruf& satlhr. 

MAZON MEYVA TUZU 

OiPL:tK PABK.I DA-.~~~ 
• 
I • EFTALY SADi • TA BU 

RUSEN FERID - KEi\1ANI SAD I · KANUNI ART AKI 
BUyUk sanatkarlar1 pertembe, cuma, cumartesi ve pazar gUolerl bep bir arada gorilp dinliyecek· 
ainiz. Ayr1ca pazartesi, .. h ve ~artamba giinleri Bayao ve Baylardao miirekkep gllzel bir musikl 
heyetl ~almaktad&r. 1Iaveten: Bayan LEYLA Azerbaycan saz heyeti her ak~am i~tirak etmektedir. 

Telefon 49356 

Miibadiller Komisyonundan: 
Ooqa No. 

1887 Aksaray Tiilbent~ Hi.isamettin 

3130 Kndlkoy Caferngn 

Sokait 

Zindan delen 

E. Rtzaiye Y. Fmldak 
ve Ciindogdu 

Emlilr. No. .u 

E. 2-4 Y. 9 

E. 16 M. 

Cinsi ve hisaeai 

Kagir hancnin 
l/2 His. 

195 metre arsantn 
I / 2 His. 

Hisaeyo gore mu· 
hammeD K. 

.1200 kapah zarf 

975 a~tk arttlrma 

3521 Kumkapt <.;adtrct Ahmed <.;elcbi Asmah E. 3 Y.5 Maa araltk kagir ha
nenin 5/ 30 His. 

75 :. 

3557. Bnkukoy Saktzngact 

4423 c;engelkoy 

5556 Bahkpazan Ahi c;elebi 

6027/3650 Oski.idar Selamstz 

6080 Kocamustafapa~a Hac1 Demir 

6026 Bostanct <;atal~e~me 

6054 Edimekapt Kefe1i 

E. Leon Y. Yurd sahibi 20 

Abdi ogl11 E. 25-27 Y. 33-35. 

Bagc;eli yanm kagir 
~nenin tamamt 

1.15 metre arsa 

Zindan £. 331 Y. 41 Kagir di.ikkamn 
7/ 32 His. 

E. Meyhanele"
Y. Oziimktzt 

E. 4-6-8-10 I 02 Jlletre arsa 
y, 8-10 

Hammallar ham E. 3 3 
Cad.. Y. 41 mnhallen 43 

E. I 5 Mii. 117 harita 

Bagc;eli ah~ap ha· 
nenin tamamt 

I 78 metre arsa 

I 
3460 kapnlt zarf 

136 :. 

1 I 00 kapah zarf 

· 206 

5 00 a~tk arttmna 

286 ) 

Dragman Cad. E. 2-95 Y. 91 ve 2 Kagir diikkin bag· 2282 kapalt zarf 
~eli kire~hane 

Yuk.anda .evsaft yaztli gayrimenkuller on gi.in mi.iddetle aah~a ~·kanlmtt~hr. lhaleleri 1 5/7/ 9 35 tarihine tesadiif eden 
pnzartesi giini.i &."\at em dorttedir. Sah~ mi.inhastran gayrimiibadil bonoailedir. 

Sabahlara ·~ karmna bir kahve -.----------------------------~-----------If' 

AZON 

lsim ve markasma dikkat 

kat•ia ahndakta 

KABIZLIGI DEF'EDER 
Yemeklerden blr saat sonra ahnd1kta 

HAZiMSiZLiGI, MiDE EK~iliK 
ve yanmalaram giderir. Agudaki 

tata1zhk ve kokuyu izale eder. 
Fazla blr yemek ve it;me

den sonra hissedilon yor· 
gunluk ve ~i~kinli~ hafifle
tir. MAZON islm n marka· 

stna c;ok dlkkat. .MAZON tuzu· 
nun tesirinden mamnun kal· 
mtyanlar ~if?esl &Glk da olsa 
Bah~eka ptda If Bankast ar· 
kasmda 12 No. lu MAZON 
BOTTON ecza deposuna lade 

ederek bedellni gerl alabillrler. 

TUZLA iCMELERi 
ve Otell A~1ld1 

K3prtiden 6,30 • 7,35 • 8,20 • 9,45 • 11 • 13,15 • 15, 10 da 
Haydarpa§a'ya giden vapurlann trenleri menbalara kadar 

her gUn gideceklerdir 

AK 
C A E 

HOSE YiN. H0SN0 
---------------------------------------Galata, Karakoy caddesi No. 5 

F aka I i y t c e kuru Ian d 1 k tan son r a 
vucudunuzu 

NiVEA 
kremt - ' ~ yagt 

II e uvmaf•- unutrnay•n•z l Bu say e de 
cune~te yanmak tehlikesine 
kar~• korunmu~ olursunuz, 
teninlz taze ve sat I am I a f • r, 
Cild'niz yumu~ak ve eerein kallr. 

llCI uua- 1 

Bay11tmaz 

OLD OR OR! 

Ha~arat1 OLDURUNOZ 
~ .... .. 

Nl<;ln teslrl 11uphell ( Ha~arat aldurucu 
mayl) ler tee rube etmell ?. Bu kJymet· 
elz ve takllt mayller ne ha~aratJ oldi.l· 
rOp slzl onlart tz'acattndan kurtartrlar, 
ne de tehllkelerlne kart' hlmaye eder
ler. Bu testrl ~ilphell mayllerl kullan
mak bayhude blr lsrafttr. Hu zur ve 
emnlyettnlz · lctn muslrren FLIT 
lsteylnlz.~ FLIT, biltiln hatarat• 
haklkaten ve ebedlyen oldurUr. Lake 
'yaprr-az,Jaze ve l~tlt kokuludur. Slyah 
;kutakh ve asker reslmll san teneke• 
lere dlkkat edlnlz. Fiatlar tenzllatlt: 

'JmamJ Oepoaa : 1. CRESPIN, 1st. Galata, Voyvoda Haii 1 

Deniz Levaz1m Sat1nalma 
Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 40053 lira olan 400530 kilo ekmek 10 Tern· 
' 

muz 1935 {:artamba giinii saat 15 de Kasimpatada Komisyon bina· 
smda kapah zad usulile ahnacakbr. ~artnamesi her giin komisyon· 
da goriilebilir ve 2 lira bedel mukabilinde ahnabilir. tsteklilerin 3003 
lira 98 kuruttan ibaret muvakkat teminat makbuz veya mektubla· 
rani ve kanuni belgeleri havi teklif mektublarm1n eksiltme saatinden 

(3479) 

VENUS RUJU: 
Cayet cazip renklerile kullananlari 

hayretlere dii,iiriir ve 24 saat dudak· 
larda sabit kaltr. 

VENUS KREMI: 
Terkib1 esrarh giizellik. kremlcrinin i~ncl• 

en vayam oemniyet ve iti~ olamdtr. 

VENUS PUDRASI: 
$:k ve kibar familyalann ngbetini 

kazanan, narjn ve nazik cildUieri t~hir 
eden yiiksek evsafda e~z bir pudradtr. 

Deposu: 

EVUYA ZADE NUREDDiN 
EREN Eczayt kimyeviye alat ve ltriyat 
deposu. Istanbul • Bah~ekapu. 

Me,hur Singer 
Saatlerinin son modellerl 

gelml~tir. !nee ve. gayet za· 
rlftir. Reklum fiatt 1:2 Uradtr. 

Emsali glbi 16 sene temlnat· 

hd1r. Bu ftrsatlan istfrade et• 
mek istiyen ta~ra mn~terilt· 

rim1z bedell Posta veya Ba!l• 

ka vasttaslle pe~!nen gOnder· 

diklerl takdirde Posta ncretl 

tar:lflmtza aid olmak nzert 
saat gOnd~Jriliyor. 

SINGER SAA TLERI 
Istanbul EminonU 

Sahibi : Necmedc:lin SacLk 
Em. :I: ahlill 


