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Habe!?istanda Des
sie onUnde yenl mu
harebeler oldugu bll
di riliyor. 
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Almanya yard1m ediyor mu? 
isilerin elinde ii~ Alman Fasta 

tayyaresi bulunmakta imit 

kileri ele gef irdi. 

HillWmet kuvvetlerine teslim olan Asllerden bir lasma 

Paris 2 - tspanyada ~ddetli muha
rebeler devam ediyor. Fakat vaziyetin 
h\ikfunet kuvvetlerl i~in miisaid blr 
sathada oldugu anla"1lmaktadJ.r. Asi
lerin eline g~tigi soylenen ValAns 
~ehri bilakis htikumete her tilrlii yar
<hmda bulunmaktad1r. Bu liman vasi
tasne Madride milhim mikdarda yi
Yecek gonderil~tir. Diger taraftan 
:Valimstan Qn bin ki~ilik blr kuvvet 
liadride gelmi~tir. Bunlar Asilere ka.r
IJI. gonderileceklerdir. 

liilkumet kuvvetleri Saragos civa
l'lnda baz1 mevkileri ele ge~irmi~tlr. 
l:>iger taraftan Balear adasmda Kap
rera milstahkem ~hri de hiikt1met 
kuvvetleri tarafmdan i~gal cdilmi.,_ 
tir. 

GENERAL FRANKONUN PLANI 

Paris 2 - Madirdden gelen haber
lere gore Asilerin reisi general Franko 
lspanyol Fasmda yetlilerden asker 
topiamaga cah~yor. Bu askerlerin 

tayyarelerle ispanyaya nakll d~ilnill
mektedir. Fakat A.silerin elinde az tay
yare bulundugundan bu ~n kolayllk
la yapllamlyacagi anl8flhyor. 

Havas muhabin lspan11oi Famufa 
Tetuan ~ehri tayyare meydaninda 
ii<; Alman ta1111aresi gl:irmil~tii.r. Han
garlarda ba~ka Alman tayyaresi olup 
olmadiga maltlm degildir. 

MECLtS REtStNtN NUTKU 
Madrid 2 - Meclis relsl M. Marti

nez Bario ValAns ~hri radyosunda 
s0yledigt bir nutukta demi~tir ki: 

cisyan ne Marksizme, ne ~una buna 
kar~dlr. Hillcfunete, demokrasiye kar
f?Uilr. ispanyayi temsll eden yalmZ 
Madriddeki hilkfunet ve serbes~e se
~llmi~ olan mecllstir. Diger memleket-
ler bu milcadelede bltaraf kalmahdlr· 
lar.> 
Dtt~EN tTALYAN TAYYARELERI 
Paris 2 - General Frankonun er

kAruharbiye reisl binb~I Armada cital-

yan tayyareleri Fastakl italyan teba
ast.nl almak 'ilzere Fasa gellyorlardl. 
Bize yardlm mevzuubahis degllcllr> 
demiftir. 

Dilfen tayyaredeki diSrt italyanm 
cenaze meraslml bugiin Ucdada yapll
~t1r. Mevkuf altI italyan tayyare
clnin cenaze merasirninde bulunmala
nna miisaade edilmi~tir. 

tTALYANIN FASTA EMELLERt 
YOKMU~ 

Roma 2 - Glomale d'italla gaze
tesi, ttalyamn tspanyol Fast iizerlnde 
emeller besledij'ine dair ecnebl gaze
telerde, bllhassa ingiliz gazetelerlnde 
~lkan haberlere ~iddetle hilcum ecle
rek diyor Id: 
cBa~istam ele g~irdikten sonra 

ttalyamn miistemleke istegt kalma
~hr. Bunun i~in tspanyol Fasmcla 
emelleri oldugunu ve isilere yardun 
ettigtni iddia etmek bof ~ydir.• 

(Devam1 onuncu sahifede)' 

Serbest giire§ tak1m1m1z Dina~li Londosa 

d .. k .. I d ·id· 57 dakiadagenildi 
un u ma~ ar a yen1 I Mulayim de bir Yunanh 

T ak1m1m1z acemiligine kurban gitti, 
bu sabah Biiyiik Mustafa ve 
c;oban Mehmet giire1iyorlar 

Berlin 2 (Surcti mahsusada giden, 
lltknda~zdan) - Berlin olimpiya
Cb gtir~ miisabakalanna Doy~land 
holde b~lanm1~tlr. 

llugiln yap1lan milsabakalar serbest 
tlire~Ierdl. Maalesef, bugiin gilre~~
lerbniz, girdikleri dort serbest gtiref 
lb.usabakasmm dordilnde de maglftp 
OldUiar. Milsabakalar 56, 61, 66, 72 
lti101uk kategorilere aitti. Milsabaka
la11n tafsilatm1 bildiliyorum: 

~(}RE~~iLERiMiZ NASIL YENILDl? 

56 kiloda Ahmed, Alman Serbst 
lle gilre~ti, daha ilk dakikada Almanm 
~tnede faik oldugu gorillilyordu. 
~ekim altmc1 dakikada Alman, 

lnedi tu~la t endi. 
~ 61 kiloda Y~ar, Macar Trup ile 
~ t~I~ti. Ya~ar da hasmmm hak
~dan gelemedi, fakat Ahmed gibl 
t&...rtuna da kolayhkla yenllmedi ve 
~--.rce mukavemet go.tercU. ~t 

neticede Y~r da 13 dakika 20 sanl· 
yede srrtI yere gelmek suretile mag
ltlp oldu. 

Ogleden sonra gene Doy~land Hol
de serbest giire~ mftsabakalarma de
vam edildi. 

66 kiloda Sadik, Amerikal1 Starung 
ile kar~Il~tl. Bu giire~ ~ok ~etin ve 
zorlu oldu. Sadik, tu~la yenilmemege 
~ok dikkat etti ve bu tabiyesinde mu
vaffak oldu. Fakat Amerikall daha iyi 
ve daha teknik gilre~tiginden puvan 
hesabile galib saylldl. 

72 kiloda Ankarah Hilseyin ile 
Frans1z Jill ~erm kar~1l~tilar. Anka
rah Hilseyin de bu milsabakada sayi 
hesabile yenildi. 

Bugiln yapbg1m1z dort serbest gil
r~te yenilmemizin sebebi, gilre~ile
rimlzin serbest giire~ teknigini bilme
melerinin ve teknlge ancak kuvveUe 

pehlivanla berabere kald1 
Atina 2 (Ak~m) - Dinarh Meh

met - Cim Londos gtire~ milsabakas1, 
bugiin 60000 kilsur seyirci onilnde 
Atina stadyumunda yaptldl. Milsabaka 
~ok zorlu ve heyecanh oldu. BiiyU.k 
miisabakadan evvcl Millayim, Yunan
h Maksos ile gilre~ti ve beraberc kaldl. 
Bundan sonra Din~~rh - Londos milsa
bakas1 b~bd1. ilk dakikalarda Dinn.r
h ~ok galip giire~l ve ~.ki d1;;fa, Londo
su belinden kavnyarak yere yuvarladl. 

Cim Londos, fevkalAde kuvvet ve ~e
vlkligi sayesinde, lid defasmda da bu 
tehlikell vaziyetlerden kurtularak ta
P.rruza gec;;ti. 

Bir ar~llk iki gilrc~c;;i, yumruk taa~ 
tisine de ba~ladllar. Fnkat hakem mil
dahale ederek milsabakarun boks ma
~ma donmes!ne mt>.ni oldu. 

57 inci dakikada Londos Tayyare 
oyununu tatbik etti ve Dinarl1yi, elle
rile yukan kaldirarak birka~ de!a ba
~mm iistilnde ~evirdikten sonra se
yircilcrin c;;1lgm alk1~lari arasmda 
s1rtm1 yere getirdi. 

Halk, ringe hiicum ederek Cim Lon
dosu elleri \istiinde ~ ve o su-
retle J dan 

DUn s1cakhk 36 de-
1· 

receye kadar <;1ktl, 
s1caktan bay1lanlar 
var. . 

Te1cfon: 24240 ._<ldar;,) • 24249 ( Tahrir) - 24248 ( Matbaa) - 20113 ( Kli~e) 

Ras Seyyum Dessie 
$ehrini zabtetmi$ 

Habe!? <;etelerinin Ad is Ababaya yeniden 
taarruzda bulunduklar1 bildiriliyor 

Paris 2 (Alq;am) - Yagmur mev
simi b~ladlgmdan Habe~istanda ~e
teler faaliyete ge~mi~lerdir. Tayya
reler her zaman uc;;amachklan i~in 
c;;etelerin hareketlerini takip etrnek 
kabil olarruyor. 

Londradan gelen haberlere gore 
Habe~ ~eteleri Aclis Ababaya taarruz· 
da bulunmu_,lardlr. Ras Seyyum Des
sie ~hrine hiicum ederek burasiru 
zaptetrnf~tir. Maarnafih italyan ma
hafill bu haberin dogru olmadJ.guu 
stsylemektedir. 

Roma 2 (A.A.) - Dessienin istirdat 
edilml~ oldugu haberi kati surette 
tekzip edilmektedir. 

Resmi mahafil, dogu Afrikasmda
k1 vazlyetin normal oldugunu ilave 
eylemektedir. 

NECA~t «SONUNA KADAR HARB 

EDECEt.tM> DiYOR 

Londra 2 (A.A.) - Sunday Chro
nicle gazetesi muhabirine beyanatta 
bulunan Nee~, demi~Ur ki: 

cMemleketimin istiklill milcadele
sfnt katfyen terk edecek detllm. Ce
nevrede blr istikraz akdine muvaf
fak olamadun. Fakat b~ tarafta 
blr lstikraz akdine muvaff ak olaca
gmu limit ediyorum. Bu maksatla 
burada bir komite viicuda getir~-

tir ve ~imdiye kadar elde edilmif 
olan neticeler, iimit verccek mahiyet;.. 
tedir. 

Bundan boyle Habe~istarun cenu
bu garbisindeki ku vvetlerimizin yt
yecek, icecek, silah ve miihimmat ih
tiya~an geni~ mikyasta temin edil
mi~tir. Benim vazlfern, askerlerimin 
yamb~mda son bir miicadeleyc atil
maktrr. Her halde ecnebi bir toprak
ta Olecek degilim.> 

Roma 2 - Adis Ababadan bildiril· 
digine gore Ha~ yagmac1 ~eteleri 
Adis Ababamn cenubundaki ormancla 
bulunan miifreselerimize hiicum et
m~lerdir. Bir ~arp1~adan sonra miif
rezeler tard edil~tir. ~ehir halla sii· 
kunetini muhafaza etmi~tir. 

ADIS ABABAYA GiD~."N' l~~iLER 
Adis Ababa 1 - Buraya 300 itaI

yan i~isi gelmi~tir. Bunlar Adis 
Ababada in~t i~lerinde kullantla
caklardJ.r. 

MUSA VV ADAKI INF1LAK 
Paris 1 Eri trenin mer-

kezi olan Musavvada bir miihtm
mat deposunda vukubulan infllAk 
~iihim zararlara sebep olm~tur. 
Italya hiikumeti infilakm s1caklann 
~lddetinden ileri geldigini bildirmek
tedir. 

S1caklik 36 dereceye ~1kb 
Istanbul sokaklar1 dQn bir 
f1r1n1n i9ini and1r1yordu 

tstanbul diin s1caktan yandl, kav
ruldu. Hararet daha sabahtan ta
hammill edilemiyecek halde idi, o~
leye dogru bir kat daha artb. Ter
mometre 36 dereceye kadar ~kb. 

36 derece isatnbulda nadir goril
lilr s1caktir. Dun sokaklar adeta 
bfr fmmn i~ini andJ.nyordu. Hava 
almak i~ a~llan pencerelerden i~e
riye serln hava degil, s1cakllk giri
yordu. Hele gtine~ bakan yerler otu-
rulanuyacak halde idi. • 

S1cak1Ik ve tatil gilnil dolayislle 
diin ~hir halkmm yar1s1 piajlara, se
rin yerlere k~mu~tur. Florya tren-

leri, vapurlar miitemadiyen yolcu ta
~rm~lardlr. Bir ~ok kimseler de mo
torlerle bilttin giin • deniz 1izerinde 
gezm~lerdir. 

Alq;am yedide termometre 30 de
receye ~. hava blr par~ serinle
~tir. Gece s1cakl1k 26 - 27 derece 
ldi. Hava gilndiiz lodosken a~ 
dogru poyrazl~ttr. 

SICAKTAN BAYILANLAR 
Diin ~ddetll s1cak yliziinden bayi- ' 

lanlar olm~tur. Bunlar, b~lanna so
guk su dokillerek ve golge yerlere 

(D~vam1 onuncu sa.hifede) 
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- Ge~enlerde ~ilriige ~ Gill Cemal vapuru 
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Sahife 2 

Son dakika 

AtatUrk bu sabah 
Derinceye geldiler 

Reisicumhur Atatilrk, ref akatlerinde dahiliye vekili B. $ii.kru Kaya, Londra 
biiyiik e~miz B. Fethi ve maiyeti erkfina bulu.ndugu halde, bu sabah !aat ona 
do§nt hususi trenle Derinceye vardtlar ve mutad merasimle kar$ilandilar. 

Tren giizergahmda ve Derincede toplanan halk Bilyuk Onderi <;ok hara
retli tezahuratla kar$Zlamz~tir. 

lki taraf ta kati muha
rebeye haz1rlan1yor 
Madride 10,000 goniillii gonderildi, 
Gersum §ehri tamamile harap oldu 

Pari$ 3 - Diindenberi ispanyada 
vaziyctte ehemmiyetli bir degi~iklik 
olmanu~tir . .Asiler, Sen Sebastiyene, 
htikumetc;.iler de Saragosa kat'i bir ta
arruz yapmak ii;in son kuvveUerini 
topluyorlar. Madrid hiikfuneti, teb
ligleriP.de Sara.gos sivannda bir ka<; 
mevzii muvaffakiyetten bahsecllyor: 
Valans ~hrinden, hiikUm.ete yardrm 
etmek i<;in 10,000 goni.illil gonderil
mi~tir. Guadarama cephesinde ehem
mfyetli bfr tebeddill yoktur. General 
Franko, Malaga ~ch1ine taarruz ir;in 

Fastan asker toplamaktadlr. Bask eya
letinde Gerswn ~ehri tamamile yan
nn~tlr. Hilkfunet lruvvctlerinin topla
n, 8sllerin daglarda ~gal ettigi mev
zilerl bombard1man ediyorlar. 

Al\IERiKA l\IUHll\11\IAT 
GO.SDERECEK. 

Va$ington 3 - Amerika hariclye 
nezarcti ispanyaya tayyare ve mii
himmat ihrac1 serbest oldugunu teb
lig etmi~tir. Bitaraf11k kaidelerl is
panyanm bugi.inkil dahili harbinde 
kabili tatbik degildir. 

Musolini sonbaharda 
Habe§istana gidecek 

Londra 3 (~am) - iyi menbalardan alman haberlere gore i:taiyan ba.,
vekili M. Musolini sonbahara dogru Hab~stana gitmek niyetinde bulunuyor. 
Mumaileyh, harp meydanlanm ve Adisababa, Harrar ~hirlerini ziyaret ede
cektir. 

italyan ba~vekilinin bu scyahatine, orada yap1lacak ~kilAtla alakadar g~ 
riildugiinden ehemmiyet atfediliyor. 

Romanya-
9ekoslovakya 
SHah ve demiryol 
levaz1m1 almak icin 

bir anla!Jma 
Sofya 1 (Ak~am) - Romanya lle 

CeJtoslovakya hiikumetleri arasm.da 
son zamanlarda b~ayan milzakere
ler, neticel~ ve iki hiikumet ara
smda bir protokol imza edilmi~tir. 

Bu anla~aya gore Qekoslovakya 
fabrikalarma sipari~ edilecek milhim
mat1 harbiye ile iki memleketi bir
birlerine claha iyi baglayaca demir
yollan in~as1 it;in Romanya, Qekos
lovakyadan bir istikraz akdini karar
l~bm11~1r. 

istikraz edllecek paramn mlkdan 
1 milyar 680 milyondur. 

1stikraz edilecek para 1~ .,u an
~a olrnu~tur: 

1 - 200 milyon kron mukabili olan 
l milyar 140 milyon ley, silfill sipa
ri¢ i'iin tahsis edilmi~tir. 

2 - 95 milyon kron mukabili olan 
450 milyon ley, demiryollan in~asma 
tahsis edilecektir. 

3 - Diger kalan paralar da eski 
bor~lann tesviyesine hasredilecektir. 

Y1ld1z yapacak ! 
lki gen~ k1z1 kand1ran 

bir aktor tutuldu 
Akhisar 2 - Burada gene; bir aktor 

tevki! edi~tir. Bu aktOriln sut;u ~u
dur: 

AktOr !zmirde tahsili yerinde ungin 
bir aileye mensup lki gent; ve gilzel Ja
zi: cSizde fevkalide bir slnema artis
tl olmak kabiliyeti var, benimle bera
ber gelin uzun bir seyahatten sonra 
lizi Amerikaya gotilreyini> derni~Ur. 

Gent; lozlar da bunu kabul etmi~er
dir. Akt.Or gent; lazlan izmirden alJp 
Akhisara getI~tir. 

130 ga~znda 
evlendi ! 

Beyrutlu Yusuf $ahinin 
maceras1 

Beyrut 2 - Burada Zaro aganm Olii
mi.inden sonra diinyanm en ihtiyar 
adann sayllan blr Yusuf l?ahin vardlr. 

Yusuf l?ahin 130 y~ndadlr. 70-80 
y~da bir'iok r;ocuklan vardlr. Yusuf 
l?ahin bundan bir miiddet evvel kim
seye haber vermeden Liibnana gitmi;>
tir. Lubnana ni!rin gittlgini evvelA 
kimse anlamam1~tir. Lakin sonra me
aele meydana t;1km~t1r. Yusuf $filun 
Liibnanda kimseye haber vcrmeden 
evlemni~tirl. .. Ltibnanm en ihtiyar a-

dammm bOyle habersizce evlenmesi bu
rada adeta gilniln dedikodusu halinc 
girnll~tir. Yusuf ~ahin gii~lii kuvvetu 
blr adamd.lr. Kend.1&1nin yalunda TUr
kiyeye gidecegi ve Kilisde bir miiddet 
oturacagi .sOylenmektedir. 

~rk demiryollan delegeleri 
geldiler 

Bu sabahki ekspresle i;;ark ¢mendi
f erleri milbayaa i¢le m~gul olan 
murahhaslar ~ehrimize gelmi~lerdir. 
Murahhaslar biri kadm olmak iizere 
3 ~dir. --------
Vapura binerken 
Aceleden kafas1n1 demir 
direge ~arpb, derhal oldii 

Galatada oturan ~el adlnda 55 
ya.,Iannda bir kadm dun sabah va
pura binmek iizere k5priin tin Boga.z
it;! iskelesine giderken vapurun ha
reket etmek uzere oldugunu gormilf 
ve k~aga b~ann~br. 
~I acele ile k~ken gozleri ka

ranru~ ve iskelenin demir diregine 
kafas1m 'iarpm1~t1r. Bu 'iarpma neti
cesinde kadlillil kafatas1 kmlm1~ ve 
derhal olmfi~ilr. 

Yap1lan muayene neticesinde ka
dlnm cesedi morga kaldmlarak tah
kikata ba~Ianm1~t.Ir. 

S Agustos 1936 

( Ba Sabahki Telgraflar ) 

Briiksel konf erans1 i~in haz1rl11' 
Konf er an sin eglul sonunda gahut te§rinievvelde 

toplanacag1 tahmin ediligor 
, Londra 2 - Almanya ve italyarun 
Lokarno devletleri toplant1sma i~tira
ki kabul etmeleri burada memnunl
yetle kar~1Iarum~tir. 

Konferansm eyltil sonunda yahut 
te~rinievvelde toplanacagi zannedi
liyor. 

Berlin hilkfuneti henilz cevabm1 
vennemi~Ur. Almanyarun konferan
sa i~tirald kabul etmekle beraber 
bazi ~rtlar ileri silrecegi zannedili
yor. Bu hususta agustosun onundan 
sonra kon~alara b~anacaktlr. 

Yapi i~lerile mi
marlar ugra~acak 
Belediye bu hususta bir 

talimatname hazirhyor 
~imdiye kadar ~t i~eri yalruz 

mimar ve miihendisler tarafmdan de
gil, kalfalar tarafmdan da deruh
de edillyordu. Yani bir kalfa, t1pkl 
bir mimar ve miihendis gibi proje 
yaparak ruhsat alJyor, binayi kendi
si yaptmyordu. 

Belediye, mahzurhi gordiigii bu 
usulii de~rmege karar ve~tir. 
Fen ~eri mUdfuii B. Hilsnil yeni bir 
ta.Iimatname hazrrlamaktadlr. 

Talimatname yeni yollar ve yap1-
lar kanunu esaslanna gore tanzim 
edilmektedir. Mimarlar birliginin de 
miltalflns1 almm1{\, birlik umumi ka
tibi mimar Zeki talimatnamenin tan
zimi l~ine yakmdan ~rak e~tir. 

Yeni talimatnameye gore kiit;iik 
bilyU.k her nevi bina l~aatm1 mi.in
hasrran mimarlarla in~t muhendis
leri deruhde edeceklerdir. Hatta in
~t milhendisi olmayan mtihendis
ler bile bir binayi in~ edemiyecek
lerdir. 

Kalfalar proje yaparmyacaklar, 
namlarma ruhsatiye 'ilkararruyacak
lar ve binanm in~mdan mesul ola
miyacaklardir. 

Talimatnamcde bir mimar veya in
~aat milhendisinin in~asiru ayni za
manda deruhde edecegl binanm mik
dari da tahdit edilecektir. Mlinar 
ve milhendisin bir in~aat mcvsimin
de tlzami kag binay1 yapacag1 d~ii
niilerek kaytlar konacak, bundan 
fazla bina in~a etmesine milsaade 
edilmeyecektir. 

Dizanteri azald1 
Fakat tek tuk tifo 
vakalan goruluyor 

Havalann s1cak gitmesinden dolayi 
bu sene de ba~ g&teren dizanterl va
kalar1 iizerine vilayef Slhhiye mildiir
Hlgu bazi tedbirler alm1~ ve dizanteri 
vakalanmn artmamasi ic;.in milracaat 
eden her dizanterili hastanm biitiin 
hastaneler tarafmdan kabul cdilmesi
ni crnretm~ti. Diger taraftan dizante
rlli hastalarm bulunduklan binalar 
ciddi surette fenni tathirata ta.bi tu
tulmaktad1r. Bu yiizden dizanteri has
tallg1 eski ~iddetini kaybetmi~tir. Bir 
ay cvvel 'iOCuklarda salgm bir ~ekilde 
ha? g5stercn c;ocuk dizanterisi de a
zalm1~t1r. Fakat ~hrimizde son giln
lerde tek ttik tifo vakalanna tesadil.f 
edilmek tedir. 

Istanbul at yar1!jlar1 
Diln Vcliefendide yapllan at ya

n~lanmn ncticeleri ~unlardlr: 
BirincI ko~u: Mesafesi 2000 metre, 

Talatm Sanku~u. 

i.kinci ko~u : Mesafesi 1800 metre, 
Emir Salihin Oniisan. 

U~i.incil ko~: Mesa!esi 2400 metre, 
Eminln Necibi. 

I>Ordiincii ko~u: Mesafesi 2100 met
re, A. Aksonun Tamrusu. 

Paris 2 - ingiltere hariciye mils
te~ar1 M. Vansittann Berlindc bu
lunmasma biiyiik ehemmiyet verill
yor. M. Vansittann Briikselde yap1-
lacak Lokarno devletleli toplantls1 
hakklnda miizakerclerde bulunacagi 
tahmin edilmektedir. 

Paris 2 - Ramadan bildirildigine 
gore 1talya, Habe~starun ilhakJ. me
selesini ~imdilik ortaya atmak niye
tlnde degildir. Maamafih devletle
rin, ttalyaya miiracaat etmekle Ha
~tandaki menfaatlerini daha iyi 

Gazi kopriisii 
T emel atma resmi 20 

agustosta yapdacak 
Gazl kopriisiin iin temellerlne kona

cak kazlklann dokillmesi bi~tir. Bu 
kaziklann kurumasi ve kullan1Imaga 
elve~li bir hale gelmesi ii;in 28 gi.in 
beklemek 18.zundlr. Kaziklann t;alol
masi suretile temel atma resml agus
tosun yirmisinde yapllacaktlr. 

Bundan sonra kopriiniin Almanya
da dokillen aksami yerlne ta.kllmaga, 
bu suretle koprii fiilen in~ edilmege 
b~lanacakbr. 

-----
Cocugunu bogan bir ana 

yakaland1 
Baltkesir 1 - Burhaniyenin bir kO

yiinden yinni ya~lannda kocas1z bir 
kadm birkat; giin once gayrim~ru ~ 
kilde bir .;ocuk diinyaya getirmi~tir. 

Fakat kadln ~ocugunu ~ok ge~eden 
bogmu~ vc kendisi de ortadan kaybol
mu~tur. Vakay1 haber alan adliye der
hal tahkikata ba~la:rm~, su~lu anne de 
yakalanm1~tir. 

Afyon mahsulii 
6000 degil 4000 sand1k 

olacag.. anla~il1yor 
Koyliilerden yeni afyon mahsullerini 

toplamak i~in uyu~turucu maddeler 
inhisarilc Ziraat bankas1 arasmda ya
p1lan anl~marun tatblkinc agustosun 
ilk haftasmda b~anacaktlr. 

Miisthsillerden afyonlar 50 ve 100 
kiloluk sanchklarla almacaktir. Evvela 
ince mal denilcn drogist afyonlar1 top
Ianacakb.r. Kaba mallar sonraya bu·a
k1lm1~tlr. Miistahsiller ve tacirler el
lerinde eski ve yeni mahsullerden ne 
kadar stok bulundugunu on b~ giln 
zarfmda birer beyanname ile Ziraat 
bankasma bildireceklerdir. 

Banka topladlg1 mallan agustos so
nuna kadar inhisarm !stanbul

1
depo1a

rma gonderecektir. inhisar idaresine 
gelen son malfunata gore, afyonlann 
bir k1sm1 yagmurlardan bozulmu~ ve 
siyahla~m1~hr. Rekolte umuldugu gibi 
6000 sandlk olmam~, 4000 sand1ga dil~
mil~Lilr. 

Gonende bir gencin mOthi§ 
cinayeti 

Gonen 2 - GOnenin Riistem ma
hallesinden Halil adlnda blri eline ge
!rirdigi orakla anasm1 Oldiitmil~, baba
sile kans1m da yaralam1~tir. Halil bu 
cinayetten sonra jandarma karakolu
na gidip teslim olmu~tur. 

Bu milt.hi$ cinayetin sebebi sudur: 
Halil epey zamandanberi hasui. imif, 
hastal1gi g~~tirmek rnaksadile ana
s1 ogluna koca kan ilac1 i'iinm.,, ana
SIIllil kendisini oldilnnek kasdile zehir 
it;irdigini zannederek bu cinayeti i~e
rni~. 

E~ek kudurmu§ mu? 
izmir (Ak~m) - Seyyar manav Sa

lamon oglu Frankoyu belediye temiz
lik e~eklerinden biri elinden is1rm19tlr. 
E~egin kuduz olmasi ihtimali vardlr, 
mi.i~ahedeye almmas1 muvaf1k gorill
m~tiir. 

Bleriot oldO 

koruyacklan beyan ediliyor. 
italyan gazetcled, manda altmda

ki yerler ve ipticlai maddeler mesele
sini rni.izakere i~in bir konferans 
toplanmasrnn dair M. Eden tarafm
dan soylenen sozleri iyi kar~llruru~ 
lardrr. 

Gazeteler zengin ve fakir millctler 
arasmdaki nisbetsizlikten bahsedercl 
bu miinascbetle milzakereler yap1l
maSI iyi neticcler verecegini soylil
yorla1·. 

Plaj larda a/ti 
ki~i boguldu 

Doktorlann iki saat 
ugra§mas1 netice vermedi 

Kilyosta acikl1 bir bogulma vakasl 
olmu.p;ur. 

Havanm s1cakllgi yi.izi.inden di.in 
Kilyos pl5.jma gidenler de pek 'iOktu. 
Plajda binlerce ~ vardl. 

Denize girenler arasmda il~ gen~ 

rum vardl. Bunlardan biri iyi yiiz
me biliyordu, ikisi az yiizebiliyorlar
dl. Az yiizenler sahilden epice a~

nn~lard1r. Bu srrada kuvvelleri kesil
diginden istimdadt e~lerdir. Yi.i
zen arka~an ye~rek bunlardan 
birisini kurtarm1~a da digeri bogw
mu~tur. 

Plajda bulunan iki doktor bu za
valll gence iki saate ya.km sunt te
ne.ffils yaptmm~lar, iivil kanfre en
jeksiyon ebni~erdir. Fakat kendisi
ni tekrar hayata getirmek kabil ola
mam~tlr. 

Di.in Florya ile Kil'iilk<;ekmece ara
smda Ahmed, Kadri, Mustafa, Siiley
man, Mehmed isminde ~ arkad~ 
denize girmi~erdir. 

Bunlar ~1kta bir milddet yiizm~ 
ler Iakin Mustafa fie Siileyman fazla 
~1ldlkian ve yiizme bilmedikleri ii;in 
bogulmu~lard1r. Gerek Mustafa, gerek 
Silleyman yirmi y~lannda gen~ 
adamlardlr. 

Diger iig arkad~Jan da bogulmak 
ilzere iken kurtarilnu~lardir. 

Diln Yenikap1da da 9 y~nda Meh
med isminde bir ~ocuk denize girm~, 
yiizme bilmediginden bogulm~tur. 

Ortakoyde de hilviycti me~ul bir adsµJ: 
denize girmi~ de bir daha ~kmann.t
tir. Cesedi aranmaktad1r. Uski.idar
da Pa.,alimarunda Mehmed admda bir 
~k denize gi~ ve bogwmu~tur. 

Sultanahmette bir h1rs1zhk 
Gazetemiz dizicllerinden bay Ah

med GOnciin Sultanahmeddc Kemer
altmda 3 numaralI evine diln gece 
saat 21 ile 23 arasmda hirSIZ girml~
tir. 

Hlrs1z bir ~k elbise, e~a. kJ.ymet
tar baz1 ~eyler t;alarak savu~mu~tur. 
Zab1ta derhal tahkikata ~lam1~tir. 
HirSIZm pek yakmda meydana t;ika· 
caglnl zab1tmmzm dirayetinden funid 
tederlz. 

&Ore' tak1m1m1z 
(8111 tarah biunci aahifecle) l 

mukabele eµnek is!£melerinin bir ne
ticesidir. Bu sebepten dolay1chr kl. 
gilr~lerimiz, acemililderi yil.zi.indell 
tatbik etmek istedikleri oyunlarla ye
nilmi~lerdir. 

BU SABAllKlGURE~LER I 

Yann (bugiln) Mersinli Ahmed, 
bilyilk Mustafa ve Qoban Mehmedt 
serbest olarak giir~eceklerdir. Kur'• 
mucibince biiyilk Mustafaya ingilif 
Sart; Qoban Mehmede de Bel~ikaU 
~arliye dil~mil~lerdir. Bu ut; gtire~e i 

daha iyi bir netlce almam1z timid edlY 
mektedir. 

Burada kendilerini kilt;ilk bir tiyat
roda iki kerre sahneye ~kar~tir. I.A
kin klzlann a1Ielerlntn te~bbusfi ilze
rine zab1ta aktoril de sinema artisti 
olmak isteyen iki gent; klzi da yaka
lanu~tlr 

Denizlide yer sarsmt1sr 
Denizli 2 (A.A.) - Bugiin saat 20,30 

da surekli ve ~iddetli bir zelzele olnn 
Zayiat basarat yoktur. 

Be¢nci ko~: Mesalesi 1400 metre, 
E. Salihin Gilltizan blrinciligt kazan

I rm11Iarcbr. 

Paris 2 - Fransamn eski tayya
recilelinden Louis Bleriot 64 y~m
da oldugu halde olm~iir 

Ti}RKiYE - NURVEC MACi BUG01' 
Milli futbol takrm1rruz, bugiin Not' 

ve<; milli taklmile kar~llacaktlr. .a1 
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A~AMDAN ~AMA: 

-----------------Selarnet yolu 
Gazeteye dalgm dalgm goz gezdi

rirken bir serlevha hayretimi uyan-, . 
drrdl: iki belediye miihendisine i~ten 
el cektililmis. Dikkatle ve merak ile 
flk~ay1 okud~. Bu muhendisler nakll 
vas1talanmn muayenesinde yolsuzluk 
yap1yorlarm1~. Bir taraftan tedkikat 
icra edilirken tekrar ihbar vaki olm~. 
Valimiz Usttindag bizzat muayene ma
halline gitmi~; muayene edilmil;i olan 
otobi.isleri gozden gec;irmi~. Neticede de 
iki muhendis ~ten uzakl~tmlml~. 

Bu havadisi okuyup bitirince t;ok
tanberi hasret oldugu bir ~eye niha
yet ka~mu~ bir adam gibi memnun, 
1¢mi rahat rahat cektim. il?te bclediye 
i~lerinde ~ektiklerimizden birc;ogu ic;in 
sel3.met yolu budur. Bu yol tutuldugu 
ve ciddiyetle tizerinde ytirilndiigti da
kikadan itibaren, ~ikayetlerimizin bii
yiik klsrm ortadan kalkm1~. belediye 
vazifele1i intizama gir~ olacaktir. 

Onun it;in, belediye reisimizi biiyilk bir 
hararet ve te~ekkiirle tebrik ederiz. 

Bahsedilen milhendislerin tahkikat 
neticesinde kabaha ts1zltklan tahakkuk 
etmesini t;ok temenni eylerim. Mesele 
onlann mahkumiyeti degildir. Mesele 
belediye ~Ierinde bir mesuliyet bu
lundugunun goriilmesi ve bu mesuliye
tin boyle efkan umumiye kaqxsmda 
llftn edilmesidir. 

itiraf etmelidir ki, belediyemizde ek
sik olan ~ey emir, talimat, usul ve ni
zam degildir. Bunlarm hepsi alasile 
var. Fa.kat bunlari icra ve tatbik eden 
yok. Tatbik etmeyenlere de neden va
zifeni yapm1yorsun diyen yok. Butiln 
berbadhk da bundan ileri geliyor. En 
lyi, en makul ve tabii belediye talimat
lan gilliln~ bir hale giriyorlar. <;iin
kii sadece 18.fta kallyorlar. i~te her ~ey
den evvel bu fena gorenegin koktinti 
kazunak lazimdI. 

Belediye reisimizin ~u duydugumuz 
lcraatiru boyle ciddl bir azmin ni~anesi 
diye kabul ettigimizden dolayidlr ki 
seviniyoruz. UstUndaga da ac1machk 
degil. <;tinkii otoblis muayenesi mese
lesinde yolsuzluk olup olmad1giru tah
kik dogrudan dogruya ona aid bir 4> 
degildir. As1l alakadarlarm Ia.kayitl1-
gmdan ne kadar bizar olmu~ olacak ki, 
bu kti~i.ik tefti~ i~ini bizzat yapmak 
:rnecburiyetini duymu{l. Bu da gosteri
yor ki, mesuliyet mefhumunu be
lediye makinesine b~tan nihayete ka
dar yeniden nefhetmek zarureti var
d!r. Mesuliyet yalmz en kiic;uk bele
diye memurlan tabakasma inhisar et
:rnemeli. Bunlardan birinin kabahat1 
goriiliirse onu haber a11p menetmemi~, 
cezasrm vermemi~ amir de birlikte 
azledilmeli ve derece derece bu mesu· 
liyet en yliksek makama kadar t;ikma
bdir. 

Bugiin tutulan selfunet yolu bu 
tnerhaleye vastl oldugu giin, idare ba
kunmdan bir belediyemiz vardlr diye
biliriz. Muhterem Usttindag· bize bu
nu temin ederse istanbul belediyesl 
tarihinde ismini altm ile hakketm!°' 
olur. Ak~amci 
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lstanbulda yeni bir van 
muavinligi ihdas editecek 

Haber aldigmuza gore Dahiliye ve
kAleti bazi vilayetlerdeki muamelelerin 
~oklugu miinasebetile yeniden be~ vall 
tnua vinligi ihdas etmege karar ver~
tir. 

Bu meyanda istanbul vilayetinde 
tnevcud vali muavinligme yeni bir va
U :rnuavinligi il/lve edilecektir. ikinci 
llluavinligin asli maa~ seksen lira ola
Cakt1r. Yeni muavinlige kimin tayin 
edllecegi henilz belli degildir. 

- Makina adami icadeden mi.ihen· 
in eseri yeni bir muvaffaklyet ka-

1~ bay Amca .•• . 

' 
Sahife 

/ 1STANBUL HAYATI 

Nono~lar, tontonl 

•--~:.•••••••••••••••••••••••••~--~---~-~·-=-•" · Bogazm Anadolu kly1smda bir 
'-• babm bahc;esinde oturuyoruz. Onii 

Bahci' meselesi ~·k m u,teriler e·u riiltU yOziinden •• 1gi~~:'!nh~:~:;.i.0::~~.::1~:~ir 
'I ., •k • susuyorlar. Uzaklardan gelen ud, Lokantacilarla Birinin mantosu alt1ndan Uskii.darda l l man seslerini, ~akrak kahkahalan 

bir paket c;orap ~1kt1 • • • .b. . • Iemege ~a1I1?1yoruz. Bir arallk yan 
garson 'ar henu··z kzt:z blrl lTlnl rartaki duvarm arkasmdan kan 

L• Temiz ve ~1k elbiseler giyinmi~ iki ka- Y J. ayak patxrdllan duyuldu. Ahbab1m 

an lQ-~QmQ J.l IQT din eVfelki gtin Beyoglunda biiyilk Qiilr gara/Qul lerek ve yava~ sesle: 
lj )"' Ui L• magazalardan birine giderek oteberi ~ - Dikkat et -dedi- iyi dinle, bi . 

Garsonlarn yiizde on b~~ hakla
nm temin it;in alakahlar namma se
t;ilen bir heyet tarafmdan lokantacllar 
nezdinde yap1lan te~ebbiisler netice
siz kal~ttr. <;ilnkii bir klstm lokan
tactlar ytizde onun tamamile garson
Jara birakilmasm1 kabul etmem~er
dir. Bunlar yiizde onun yemek fiatle
rine zam edilmesini ve garsonlara ay
nca iicret verilmesini teklif etmi~ler
dir. Fakat bu teklifi da garsonlar mu
vaf1k bulmam~lardir. 

Garsonlar ytizde onun kendilerine 
verilmesinde israr ederek bu cihet te
min edildikten sonra mi.i~terilerin ay
nca fazla bah~~ vermekten kurtanl
mas1 ic;in Iokantalara hirer levha astl
mas1ru istiyorlar. 

iki taraf arasmdaki temaslar UM
maga imkan 0Imadlgm1 gosterdigin
den garsonlar heyeti ticaret odas1 esnaf 
~ubesi miidilrliigilne b~ vu;arak mil
dahalesini istemegi karar~tmm~tJ.r. 
Yakmda garsonlar kongresinin tekrar 
toplanmas1 muhtemeldir. 

Hay1rsever bir tOrkCm teberrOQ 
Hayirsever bir Ti.irk tarafmdan Eyiip 

Verem dispanserinin noksanlarmm 
tamamlarunas1 ic;in veremle savRl? ku
rumuna bin be~ yiiz lira teberrti edll
mi~tir. ismini bildirmeyen bu hayuse
ver zata ne kadar te~ekktir edilse yerl 
vardir. 

Oyun yerleri 
Gelecek yaz biitiin 

mekteplerin bah~elerinde 
a~ilacak 

Vilayet, bahc;esi miisaid olan ilk 
mekteplerde oyun ycrleri ihdas et~ 
ve sokakta oynayan ilk mektep tale
besini bu mekteplerde toplamaga mu
vaff ak olmu~tu. Bu oyun yerleri a~ll
d1g1 giindenberi btiyiik: bir ragbet ka
zanm~lardir. 

Buna ragmen ac;;llan oyun yerleri 
istanbuldaki biitiin ilk mektep ~o
cuklaruu istiap edecek vaziyette de
gildirler. 

Vilayet, bu sene ac;;tig1 oyun yerlerini 
bir tecrilbe mahiyetinde at;rm~t1r. Ge
lecek yaz tatilinde bunlar t;ogaltlla
cakt1r. Diger taraftan belediye bah
c;esi mi.isaid olan mektep yerlerile mek,.
tep harici sahalarda da t;ocuk bahc;e
leri ac;Ilacakt1r. 

Cocugile beraber kanalizasyon 
yukuruna dO~tQ 

Fmdlkhda Dere it;inde otura.n Sti
leymanm kans1 bayan Saide diln Os
mant;avu~ yoku~unda kanalizasyon 
~ukurunun tizerine konulan tahta kop
rilden kucagmda ~ocugile gec;erken 
rnuvazenesini kaybederek ~ukura du~ 
m~tilr. Bu dii~mede bayan Saide vu
cudtintin muhtelif yerlelinden ve t;o
cugu iki ya~mda Y1lmaz da ba~mdan 
tehlikeli surette yaralanm1~lardir. Za
b1ta yaralllan hastaneye kald1rm~, 

kaza etrafmda tahkikat ba~lam19txr. 

alacaklarim soylemi~lerdir. ~lk mu~- tiskildarda yeni t;e~rne yoku~mnda Ahmed ~avu~un yavuklulari geldi.. 
teriler bir~ok e~yayi tezgahm iizerine oturan Zeki ile ayni evin b~ka bir Duvann arkasmdan kalm bir erk 
yigdlnp tedkik ettikten sonra be- odasmda kirac1 Recep diin gece evde sesi: 
genmediklerini soyliyerek hi~ bir ~ey gurilltu yapmak meselesinden kavga N 

- Vay benim cici nono~um. e almadan savusmuslardlr. etmislerdir. Kavgada Zeki tabancasml G I 
Kadlnlar kap. idan· rlkax·Iar·ken kapi- · t yo1·sun orada?. Gel bakayun. e 

~ ~ekerek Recebin i.izerine ikl el ate~ e -
Cllar bunlardan bl·nru· ·n mantosunun b. .."" yanaklanru doya doya bir opeyim .. 

mi~tir. Kur~unlardan biri Rece m go6 -
altmda kaba bir ~ey bulundugunu fark silne, biri de koluna saplaruru~ti.r. Birkat; ayak p1tirdlsmdan sonra d 
etm~ ve ~ilphelenerek kendisini yaka- iki yerinden kur~un yarasi alan Re- dak ~ap1rtllanm dlnliyoruz. Ve ge 
laml.::., bir taraftan da polise haber .1 z kinin. ·· · kalm ses duyuluyor. v cep de can ac1s1 e e uzenne a.-
gondermi~tir. Magazaya gclen memur~ tllarak yere yuvarla~ ve elinden ta- - Vaaaay benirn sevgili Polac1g 
lar kadlnm ilzerini aradlklan zaman bancasmi aldiktan sonra bu tabanca- Tontonum. Canmun i~i. Sen de gel b 
koltugunun altmda kocaman bir pa- nm sapi ile yi.iziini.i par~aladlgi gibl kayim. Gel senin de ~u siinneli gozl 
ket klymetli kadm ~orab1 bulundugu- bir goziinu de kor etmi~tir. rini opeyim .. 
nu gormil~lerdir. Silah seslerini ve giiri.iltiiyii duyan- Gene ayak p1tlrdtlan, dudak ~apirt 

Yaptlan tahkikatta bu $Ik mil~terl- lar polise haber vermi~lerdir. Eve gelen Ian ve arkasmdan ayni ai;;1kane dav 
lerin sab1kall h1rs1zlardan Zehra ile memurlar Zeki ile Recebi sofada kan- - Ne o, minimini nono~um? .. S 
hem$iresl Raife olduklan anl~Ilm1~- lar i~inde baygm bulmu~lard1r. iki ya- danldm rm yoksa?. Sakm ha bilirs· 
tir. Magazada c~yay1 muayene eder- rall kavgac1 hastaneye kaldlrilarak ki senin it;in camm1 f eda ederim. Ge 
lerken Zehra tezgahtan Iafa tutmu~, tahkikata giri~ilmi$tir. benim camm Margeritim. Gel senin 
o s1rada Raife de oniindeki ipek t;orap o billur gerdaruru bir isuayim. Kork 
destelerini koltugunun altma slkl~t1r- Gayrimubadiller kongresl ma, camru ac1tmam. 
tir. <;oraplar sahibine iade edilmi~, lur- Gayri miibadiller kongresi ekseriyet Ahbabim gillerek kolumdan tuttu. 
s1z hem~ireler yakalanarak tah.kikata olmadigi i~in 29 temmuzda toplanama- Beraberce yav~, yavRl? duvara yakl~-
b~lanm~ti.r. rm~t1. Kongrenin yeni toplanti tarihi tile. Sarrn~tklarla orttilti kii~ii.k bir 

Az kald1 diri diri yamyordu 
$irketi Hayri fabrikasmda cah~an 

$erafeddin adinda bir i~gi diin ocakta 
klzdtrdlg1 bir demiri klsgat;la tezgiiha 
gotilriirken oniinde bagb bulunan 
onlilk tutu~mu~ ate~ vticudunu sar
nu~t1r. 

Diger i~i;iler yard1ma yeti~nceye 
kadar $erafeddinin viicudu ve ellerl 
yanarak agrr yaralannu~tir. 

BaQlar 
Fazla yagmur 

yUzUnden mahsul 
yUzde seksen 

noksan 
Bu sene fazla miktarda yagmur yag

d1gi igin istanbul baglarmdaki tizii.m 
mahsuliintin bozuldugunu, gerek ti
zum ktitiiklerine, gerek ti.zilm salkim
lanru koruyan tizfun.yapraklanna has
talJ.k anz oldugunu yaz~t1k. Mahal-

ll ziraat memurlanmn yapttklan tah
kikat neticesinde bu sene istanbul vi
layetinde tiziim mahsuli.iniln yilzde 
seksen nisbetinde bozuldugu anla~tl
rm~tir. 

Baglara Ariz olan bazi hastallklar 
goz ta~1 ile de tamamile tedavi edile
mediginden istanbul baglanrun bUsbtt
tiln bozulmamas1 ve vilayet bagcllig1-
nm korunmas1 maksadile bu sene bag
lara Amerikan t;ubugu tevzl edilecek 
ve baglar1Ill1Zll1 yeniden ihyasma te
~ebbi.is edilecektir. -----

Vak1f muteveflilerinin · 
verdiklerl beyannameler 

Yeni vaklflar kanunu mucibince bii
tiln miltevelliler gibi ekalliyetlere aid 
vaktf miitevellilerinin de evkaf mii
dtirliigiine bir beyanname vererek ida
re ettikleri vaklflarm muamelM ve he
saplamu bildirmek mecbmiyetinde
dil'ler. Verilen beyannamelerde bazi 
noksanlar gorilldiigtinden bunlar ta
mamlanmadan muamele yap1lanuya
caktir. 

bugtinlerde tesbit ve gazetelerle ilan arallktan zorlukla get;tik. Bu aleni m 
edilecektir. ~akayi yakmdan seyretmeyi, bu za-

Evelce de yazdlguruz gibi gayri mil- manda boyle ~ifter t;ifter m~ukalar-
badillerin bu kongresine bilyilk bir la i;amlar altmda eglenen kahraman 
ehemmiyet verilmektedir. Gayri mu- a,~1gi gormeyi c;ok merak ediyordum.. 
badil bonolarmm son gtinlerde c;ok Agat;Iar arasmda sessizce bir mi.iddet 
d~mesi, ve gayri miibadillere aid em- neriledikten sonra ahbabrm egildi, p 
IAk hakkmda kongrede rniizakereler magile ileriyi gostererek: 
yaptlacakt1r. _ i~te. bak .. dedi. 

Cinayet degil 
(;ocuk vaktinden evvel 

dogdugu i~in ya§amamI§ 
Gec;enlerde Nuriye admda bir kadm 

Haydarp~a nilmune hastanesinde bir 
c;ocuk dogw·mu~ ve bundan 36 saat 

sonra ~ocuk yatak iginde olii olarak bu
lunmll9tu. iik tahkikatta hasta Nuri
yenin dogurdugu gocugunu yatak i
~inde kendisi bogup oldiirdilgu iddia 
edilmi~ ve t;ocugun cesedi morga kaldI
nlim~ti. Morgta yaptlan otopsi neti
cesinde t;ocugun bogularak oldligii id
diasmm dogru olmadig1 ve bunun vak
tinden evvel dogdugu iQin oldiigu an
l~Ilnu~ttr. Morg bu suretle tanzim et
tigi raporu Usktidar mtiddeiumumiligi
ne ve~tir. -----

Belediye fen i~leri mOdOr 
muavinligi 

Bir milddettenberi milnhal bulunan 
belediye fen i{ileri mildiir muavinligme 
evkaf miihendislerinden bay Farugun 
tayini belcdiye reisliginden vekalete 
inha edilmi~tir. 

Yeni mudiir muavini i~e ba~ladJktan 
sonra fen i~leri mtidiirli.igtine aid klr
tasi muamelat muavin tarafmdan ya
pilacakbr. 

Bisiklet ~arpt1, bir k1zm 
bacag1 kmld1 

Recep admda biri dtin bisikletle Sa
nyer caddesinde dola~irken Makbule 
admda blr klza t;arprm~ttr. <;arpma ne
ticesinde t~lar tizerine yuvarlanan 
Makbulenin sol bacag1 diz kapagmdan 
kmlm1~txr. Yarah k:tz hastaneye kal
dtrtlrm~. Recep yakalanarak tahkikata 
ba~lanm~tir. 

Bakt1m. Ne gorsem begenirsi-
niz ? . . . Ak sakalh bir adam 
~ayirm ortasma oturmn~. Etrafmda 
puskill sakalh bir stiri.i ket;l tiola~1yor. 
Ahmed ~avu~ bunlarin kimini Pola, kl· 
mini Margerit, nono~. tonton ishnlerlle 
c;agmyor ve her birinin bir yelin opiip 
ok~uyor. 

Biz de Ahmed ~avu~un yamna so
kulduk. Gtin gormil~ bir adam oldu
gu her halinden belli. Gillerek bizl 
kaq;tladI: 

- Ne yapaynn bayun -dedi- herke
sin bir sevgillsi var. Bu y~tan sonra 
benim nono~lanm, tontonla.nm da 
bunlar i~te. _Yaramazlan boyle o~a
mazsam sonra kendilerini sagdirmaz
lar, siitii az verirler. Mahlmya sevgili
ler ok~anmak isterler. Yalruz benim 
sevgililerimle ba~kalarmk:i arasmda 
fark vardlr. Herkesin sevgilisi hem ken
dini sevdilir, hem seveni sagar. Benim
kiler ~ok saft1rlar. Sevdirmesini billr
ler amma, sagmas1ru bilmezler, ken
dilerini sagdlnrlar. -C.R. 

•1ttu1111111ut1Hnn1n11111•11m111111111u1111n1•1111n1111u111111111u111111-

EN GOZEL MECMUA 

AYDABiR 
Bugun c;1kt1 

~iirlcr: Mehmed Akif, Midhat Cemal. 
Faruk Nafiz, Orban Seyfi, Halid Fahri -
Hikayelcr: Sadri Ertem, Sabahaddin 
Ali - Tarih: Ahmed Rcfik, Re1id 
Saffet - Digcr imzalar: Nurullah Ata. 
Kazim lsmail, lzzet Melih - Oiger yan· 
lar, resimlcr: 01r kulenin csrari, tariht• 
me~hur davalar, deniz, plaj resimleri ..• 

Bay Amcaya gore ... 

... $imdiye kadar yap1lan tecrilbe
lerde suni adamm yalluz elini, kolunu 
oynattigi .•• 

. . . Be~, on adim yiiriidugu gorill.m~- ... Halbuki ~imdi makina adam i~ I 
tu... artirm1~. esnafhk ediyorm~I Tlpkl 

tabii insan gibil ..• 

B. A. - Yok camm, olamaz!. .. 
- Neden olmaz bay Amca? .. 
B. A. - Evvela, hile yapamaz ... 



• 
Sahife 4 

"Belgrad biilbiilii,; anlat1yor 
"Af ks1z milyon, milyonsµz ·a§k neye 

· yarar? lkisi de' bir arada olmab,, 
"Baklavaya, kadayife bay1l1r1m.. Oyle bir patl1can 

dolmas1 pitiririm ki sormay1n1z,, 
Yugoslav devlet tiyatrosu ba., mu

ganniyesi bayan Bahriye ~i~ Tak· 
sim bahi;esinde buldum. Avrupada 
cBelgrad billbillii» diye ~hret salan 
Bahriye Ha.i;ic; sari s~ll, n~ kayna
gi gibi bir kadm ... nk sazil ~u oldu: 

- Oh ne iyi... Burada daha c;ar
~afll bir kad.ma raslamadun. Ben 
Bosnada, Sarayovada ilk l?apkayi gi
yen kadmrm ... Ve ilk defa Yugoslav
yada sahneye i;lkan mi.islfunan ka• 
dnu ... 

Marunafih bizim memlekette de 
yavai;; yav~ ~ar~af, pei;e kalloyor. 
Yeni nesil hep 9apka ve asri tava
letle geziyor. Ben ilk ~apkayi giydi
gim zaman ne kadar dedikodu ol
mu~tu. Halbuki ~imdi ~apka giymek 
kadar tabii bir ~ey yok ... 

- Ha.Ii orada sizin erkekleriniz 
arasmda cteaddiidii zevcab var mi? 

- Evet maalese!.. bir mi.isliiman 
erkegt dart kacbn alabilir... lAk1n 
bu krizde bl~ bir erkek buna cesaret 
edemiyor... ~Um.di dttnyanm her ta
rafmda erltekler bir kadm1 zor ge
pndiriyorlar ... 

1 - ismlniz neden Bahriye.. yoksa 
~enizde mi dogdunuz?. 

Ji Bayan Bahriye Ha~c; gozlerinl irl 
lrl ac;tl: 
~ - Hayir •• Bahriye ismini alma.It 
fW1 denizde mi dogmak Ia.zun .. cBah· 
riYe> nin mlnas1 marti demek de~ 
:Qli?: Ji> 
~ - Hayir... Marti demek degtL. biz. 
~ eskiden deniz ilstilnde dogan klz
lara Bahrlye ach konurdu da onun 
lg1n sordum. 

t - Ben isrnfmin mlnasuu martl bl· 
llyordum. Yugoslavyada Bahriye ls
m.1nl ta~1yan pek ~ok loz, kadm var-
(br .... 

i Bayan Bahriye Hac;l~ln babas1 Yu• 
goslav a.yan A.zasmdanchr. Ve kendi• 
st memleketinin en kibar allelerin• 
den birine mensuptur. Bilmem nasll 
a~tldl. da sordum: 

A~K MESELESi 
- Dtinyamn her tarafmda oldu

gu gibi sizde de ca~k> denilen ~ey 

oldu mu? 
Bayan Bahr1ye Hai;ic; sanki akraba-

smdan biri ol.m~ gibi tel8.~la sordu: 
- Ay burada al?k oldil mil? .. 
Dertli dertli ba~1 salladrm: 
- Sizlere omtir ... 
- Vah vah vah .. pek milteessir ol-= 

dum .. bizde a~k y~1yor, hem de bu
ti.in kuvveti ve biitiin ~iddetlle ya~
yor ... 

- Siz a~k hakkmda ne d~U
yorsunuz?. 

- Valiahl dedi, ~imdiye kadar hl~ 
A~ olamachm .. 

Sag goziinii hafifc;e klrparak ll!
ve etti: 

- i;>imdiye kadar vaktim ol.madl. 
Qok ~all.'?tlm. i;>imdiden som·asm1 si
ze temin edemem. Valdt bulsaydlm 
belki ~~Ik olurdum ... 

- Lakin dunyanm her tarafmda 
insanlar maddile~mediler mi?. Mese
rn. ~imdi size soranm. Memleketiniz
de a~kln biltiin ~iddetue y~achgmt 
soylilyorsunuz... Acaba size bir mil· 
yon lira rm tekli! etseler daha ziya
de mcmnun olursunuz? Yoksa ate~ll 
bir a~k rm? 

- Bunlann ikisi birlikte olursa hi~ 
~upheslz o zaman tach i;lkar. ~ks1z 
milyon, milyonsuz ao?k ne i~ yarar? 

SEX APPEL VE BOYA 
- Sex appel deftilen ~eye inamyor 

musunuz?. BOyle bir ~ey var mi? ... 
- Tabii var ... Fakat bu kor olasI

ca el ile tutulur, dille tarif edilir fieY 
degildir. Tamamile bir sempatl me
selesiclir. 

- Til.rk erkeklerinl nasi1 buldu
nuz? 

- Hepsi s1hhatli. iri.. sempatik 
insanlar... Bilmem ben burada ken
di evimde gibiyim.. herkesi kendi
me qok yakm buluyorum. Bilhassa 
lrndmlanmz i;ok sempatik ... 

- Sizin kad.mlanmz nasll? Qak 

Yugoslav Devlet tiyatrosu ba11 
muganniyesi bayan Bahrlye Ba~i~ 

boyamyorlar mi?. 
It - Diinyanm her tarafmda oldu· 
gu gibi bizde de kachnlar boyaya pek 
fazla ragbet gasteriyorlar. Bilhassa 
Belgrad kadmlan ... 

~ Belgradda tek bir cirkin kachn bu
Ia.maz.c;rmz... Kad.mlannuz fiayam 
hayret derecede gi.izelle~tiler. Bugti.n 
Belgrad, kad.mlanmn ~lkhgi itibarile 
Paristen hilt fark.sizdir. Ve dedigim 
gibi biitiln kadmlar bila Jstisna gti
zel. •• c;trkin kadm aransa pek gli~
liiile bulunabilir. 

- Acaba yalruz kadmlar mt gtizel-
1~?. 

-Yoo .. erkekler de ~k gi.izel... 
.{; Bahriye ~ic zeki bir gi.ilu~Ie llA
ve etti: 

- Onlann Cirkinleri var tabil. La.
kin umumiyetle giizel insanlar dog-
rusu ..• 

~ {JORAPSIZLIK MODASI 

f - Kadmlar arasmda c;oraps1zliK 
modasi orada da allp yiiriidii mil? 

- Sormayuuz .. bu yaz gtinii Bel
grad sokaklannda c;;oraph kadma pek 
az rasgellniyor... Hatt! bir coklan 
plAj kosti.imlerile sokakta dola~1yor
lar .. ve bu bize pek tabii geliyor ... 

- Gen<; lozlar arasmda sinema de
liligi sizde de fazla m1? 

- Ne diyorsunuz?. Sinema par
lak bir rilya gibi butiin gen<; klzla
rm bru,Ian i~inde ya~iyor. Bizde en 
~k begenilen sinema yilchzlan Mar
lene Dltrich, Greta Garbo, Marta 
Eggert, erkeklerden de rakipsiz Mo
ris ~ovalye ... 

- Affedersiniz.. mahrem bir sual 
amma... Gazeteciligime ba~laymiz .. 
ni~in evlenmiyorsunuz.. yoksa izdi
vai; di.i~maru rmsm1z? 

izotv A~ VE SABNE A~KI ¥ 
rr - Hayir •• bir artistin evlenemiye
cegi kanaatindeyim .. izdiva<; sahne 
11.1kml Oldiliiir... Sanatmu i;ok sev
digim icin evlenmiyorum. Belki sah
neden aynlmaga karar verdigim. za
man evlenirim.. 

- Sahneye ilk ~titan mi.isliiman 
kachru oldugunuzu soyluyorsunuz ... 
Sahneye c;Iktigm1z zaman bu hal mu
hitinizde dedikodu yapmach rm?. 

- Hem de nastl?. ilk defa ba~rm
d.a bir ~al oldugu halde sahneye ~1k
trm... Ancak bu ~al ile oynayabili
yordum. Buna ragmen pazardan, 
car~dan ge~erken beni parmakla gos
teriyorlar, arkamdan: 

- i~te ~te... Sahneye clkan ka
dln.~ diye bagmyorlarch. Ukin son
ralari bu cok tabii geldi. Hatta ni
hayet beni ayiplayanlar benden bir 
temsil rica ettller. Bir hayir cemiyeti 
men!aatine verilen bu temslle bti
tiin aleyhtarlarrm ge~ti. CJ.lttnn, 
oynadlm. · 

Yugoslavyada mils! funanlar 
ppka giymege ba~lachlar nu? 

- Evet.. giyiyorlar. vakla ilk za
manlar ::;alvarla sllindir ~apka gi
yenler de vardl... Uk:in yav~ yava§ 

her ~ey intizama giriyor. Halkta yenl
lige kar~ btiyilk bir istek var. 

ATATURKitN RES1MLERt 
~ - Bizden Yugoslavyada kimler1 ta
myorsunuz? 

- Atatiirkil ... Bir ~ok evlerde, me
sela bcnim babamm evinde onun re
simleri var... Sokakta kiii;ilk bir ~o
cuga sorsaruz Ataturkli tarur... Za
ten Avrupada onu tammayan var nu 
ki? .. 

Bahriye Ha~ic Taksim bahi;esin
den Bogazm mavi sularma bakt1: 

- Biliyor musunuz c;ocuklugum
dan beri istanbula gelmek b~mun 
i~de bir rilya halinde y~1yordu. 
KIZllaym kermesi g1kar c1Ianaz ko~

tum. Adeta bir rilya ii;inde gibiyim .. 
lstanbul o derece giizel. 

PATLICAN DOLMASI, BAKLAVA 
- Sizi ~ok ~arkl1 buldum. Yemek

Ieriniz de alaturka nudlr? 
I - Tamamile ... Alaturka yemeklere 

baytlmm .. 
Bahriye Ha~i<; sanki en zayif nok

tasma dokunulmul? gibi tiirk~e isim
lerile: 

- Patl1can dolmasi.. yalanc1 dol· 
ma .. ekmek kadayifi... Baklava ... 
diye sayarken gozlerinin i~i parh
yordu. 

- Biitiin bunlan en sevdigim rol
Ierim Salome, Ayda, Karmen kadar 
severim ve ~iirli bulurum. Ah patll
can dolmas1 .. 

- Peki kendiniz bu yemekleri pi
~lrmesini bilir misiniz?. 

- Tabii.. dostlanm sahnede oldu
gu kadar mutfakta da muvaffak ol
dugumu soylerler... Enfes pat11can 
dolmas1 pi~iririm .. iyi hamur a~a

nm. Mideme dilo?kilnfun. lakin ye
mekler alaturka olursa ... 

Burada gazetecilere bir ziyaf et i;e
kecegim.. kendi ellmle yaptigrm dol
malan ve ekmek kadaylf1 ikram ede-
cegim .. 

IDEAL ERKEK 
- Sizce ideal erkek nas1ldlr?. Pat

llcan dolmas1 ekmek kadayifmdan 
sonra tuhaf bir sual amma. 

- ideal erkek scvilen erkektir ... 
Daha sevmedigim i<;in de bunun hak
kmda bir fikrim yok. .. 

- Bir erkek kai; yal?mda ihtiyardir. 
- Erkek k.lrk y~mdan sonra ol-

gunl~maga b~lar .. erkek i~in hayat 
krrkmdan sonra bru?lar... Hatta ba
zan altrm~a bile gelirler de gene ih
tiyarlamazlar.. otuzundan kil9tik 
o~anlar da a~ag~ yukan ~ocuk sayila
bilirler .. 

Bir aral1k «ramazan~ dan bahis 
ac;IldI. Belgrad operas1 primadonnas1: 

- Annem, ded.i, ~ok sofudur ... 
Katiyen orucunu kai;mnaz. Ablam 
da ... Ben oru~ tutam1yoru.m. 
; - En sevdigmiz roller ... 
1 

- Salome .. ve Vagnerin musildsi
le oynamak.. Salomeyi 40 defa oy· 
nadim ... 

- Sizde balk nasll eserleri bege
niyor?. 

- Eglenceli, hafif ~eyleri. .. Dtinya
nm her taraf mda oldugu gibi... 

- Sinema tiyatroya zarar vardi 
mi? 

- <;ok.. sinema tiyatroyu epi dar
beledi. 

YUZME YARI~I 
Bu hafta ii;inde Suadiye plajmda 

tiyatro artistlerimiz arasmda biiy(ik 
bir yiizme ve dans mi.isabakas1 yap1-
lacakt1r. f?ehir tiyatrosu artistlerile 
beraber Bayan Bahriye H~i~ te bu 
mi.isabakalara ~tirak edecektir. Ba
yan Bahriye: 

- Son derece iyi yiizerim. iyi dans 
ederim ... Birincilikleri alacagum tlmit 
edlyorum .. diyor .. 

Her halde bu artistlerin ylizme ya
~1 olmpiyat mtisabakalar1 kadar me
rakb olacak. 
~te size bayan Bahriye ile Vagne

rln musildsinden patllcan dolm8Sl
na, ~ka ve sex appele kadar days.
nan uzun bir millAkat .• - H. ~ · · 

1' 

3 Agustos 1936 

Olimpiyadda diin miihim 
miisabakalar ba§lad1 

Ilk miisabakalar muhtelif milletlerin 
atletleri aras1nda yap1l1yor 

Berlin 2 :<A.A.) - 2 Agustos pazar 
giinti, spor faaliyetlerinin ilk bi.iyiik 
giintidiir. Biltiin dilnya milletleri ara
smdaki centilmence mucadele, on be.!i 
gi.in devam edecektir. 

Bu sabah, 100 metrelik ko~uya aid 
faaliyet mtisabakalari yap1hrken bU· 
tiin diinyarun gozleri Berline '~evrile
cektir. 

28 millete mensup 68 ko~ucu, bugiin 
ogleden sonra saat 15 de yap1lacak 
olan domi finallerde yer alabilmek 
i~in 12 tasfiye yan~1 yapacaklarchr. 

Amerikahlar, bundan evvelki on 
olimpiyachn yedisinde bu klasik yan
~1 kazanm1~lardn· ve Amerikall Owens 
ile Metcalfe ve Wikoff memleketlerine 
sekizinci muvaffaklyeti de kazanchra
cak gibi goriinmektedirler. Fakat her 
hangi bir silrpriz vukuunu da hesaba 
katmak gercktir. 

Diger taraftan Japonyal1 Yoshioka, 
bugiln oglcden sonra yaptlacak domi
!inal milsabaka.smda yer almas1 ve ytiz 
metrelik ko~ dUnya ~piyonlugu 
igin yann saat 17 de yaptlacak final 
mtisabakasma ~irak etmesi ihtimali 
varchr. Filvaki, Yoshioka daha evvel
ce 10 3 / 10 saniye ile diinya rekorunu 
klrnul?hr. Cenubi Afrikah iki atletin 
bilhassa 10 4/10 saniyeyi realize etmf~ 
olan Grimbeckin bugun ve yann ken
dilerinden bahsettirmeleri ihtimali 
mevcuddur. 

Yi.iksek atlama ic;in Amerikahlann 
iki btiytik favrol ~ampiyonu varchr. 
Bunlar Johnson ile Albrittondur. Bu 
iki atlet, 2.067 metre gibi harika de
nilebilecek yiiksekligi realize etmi\)
lerdir. Bu iki fevkalade atletten sonra 
Fenlandiyah Kotkas gelmekte ve onu 
pek yekmdan Japonyall Asakuma ta
kib etmektedir. 

Bugtin gillie atmak miisabakas1 
galibine ikinci bir altm madalya ve
rilecektir. Bu milsabakaya 19 millet
ten 38 atlet ~tirak edecektir. :au mil
sabakanm favorisi Amerikall Tor
rencedir. Amerikah atletin arkasm
dan pek az bir farkla Alman Woelike, 
Fenlandiyall Baerlund ve ~tonya-
11 Viding gelmektedirler. 

10.000 metrelik ko~uda bugiin 
tii;ilncii bir karar verilecektir. Bu ko
~uya 21 milletten 41 atlet ~tirak 
edecektir. 

Bu musabakay1 Fenlandiyamn ka
zanmas1 ihtimali kuvvetlidir. <;tinkti 
bu mtisabakaya Fenlandiyanm as
lan olan Salminen, Askola ve iso
hollo 4tirak edecektir. 

isohollo, btiytik favoridir. Fakat Ar
jantinli Zabala He Oliva ve Ameri
kall Lashm stirprizler yaratmalan ih
timal dahilindedir. 

Bugilnki.i programda 800 metrelik 
ko1?unun tasfiye ma~lan da vardlr. 

Kadmlar, cirid atma mtisabakalan 
yapacaklardlr. Bu miisabakalara on 
bir millet, i~tirak edecektir. Alman
yamn Fleischer ve Krueger adlarm
daki ~ampiyonlan ile altm madal
yay1 kazanmas1.ihtimali galiptir. 

OLiMPiYAD l\IAR~I 

Berlin 1 (A.A.) - Beynelmilel 
olimpiyat komitesi, bir karar sureti 
kabul etmi~tir. Bu karara gore Al
man maistrosu Richard Straussun 
ese1i olan olimpiyat mar~1 bundan 
sonra yapllacak olan olimpiyaUarm 
resmi mar~1 olacaktir. 

Berlin 2 (A.A.) - Sabahm ilk sa
atlerinden itibaren kesif halk kiitle
leri atletizm mtisabaka!armda haZlr 
bulunmak iizere stadyoma dogru 
gidiyorlarch. 
Se~me miisabakalan ba~Iachg1 za

man, tribilnlerde em binden :fazla 
seyirci varch. 

Gillle atma secim miisabakalann
aa kazanmaga muvaffak olan atlet
ler ~archr: f 

Birinci grup: Kuntsi - Fenlfilldiya, 
Zaitz - Amerika, Viding • Estonya, 
Stoeck - Alman, Torrance • :Amert .. 
ka, FrancIS - Amerika. 
tkinci grup: Hoplicek- Cekoslovakya, 

Woelke • Alman, Daranyt • Macar, 
Douda - Qekoslovak, Baerlund - Fen-
l~diya, Berg .. tsv~. - \ 

Yiiksek atlamada 1.85 metreyl ge
cerek kazananlar ~dir: 

Birinci grup: Albritton - Ameri
ka, Kuuse - ~tonya, Brasser • Fele
menk, Placwczk - Lehistan, Yata • 
Japon, Gehmert - Alman, Toribio -
Filipin adalan, Bodosa - Macar, Ot
to - Danimarka. 

ikinci grup: Asalruma - Japon, 
Eggenberg - isve~, Thacker - Cenu
bi Afrika, Metcalfe - A vustralya, 
Kotkas - Fenlandiya, Haley - Kma
da, Johnson - Amcrika, Oedmark -
!sve~, Weinkoetz - Alman, Tanaka· 
Japon, Newman - ingiliz, Kalima • 
Fcnlandiya, Turber - Amerika. 

Berlin 2 (A.A.) - 100 metrelik ko
~unun scc;me mi.isabaka1an: 

Birinci grup: Birinci Strandberg -
isvei;, zaman 10 5/ 10 saniye. 

ikinci gurup: Birinci Owens - Ame
rika, zaman 10 2/ 10 saniye cYeni diln4 

ya rekorudur> 1 

U~iincu gurup: Birincl Metcalfe -
Amerika, zaman 10 5/ 10. 

Dordiincii gurup: Birinci Borehmi· 
yer -Alman, zaman 10 5/ 10. 

Berlin 2 (A.A.) - Yiiksek atlama 
miisabakalan, Amerikahlann kazan~ 
nu~ olduklan ti~ galibiyetle sona er
~tir. 

Birinci Cornelis - Amerika- chr. Ro
kor 2.032 metre atlarm~ ve diinya 
~piyonu olmu~tur. 

ikinci Albritton - Amerika - dir. Re-
kor 2.03 metre. 

u i;iincu , Thurber - Amerika- , re
kor 2 metre. 

Berlin 2 (A.A.) - 10.000 metrelik 
ko~u Finlandiyahlann btiyilk bir mu
vaffaloyet temin etmelerine vesile ver• 
mi~tir. Finlandiya atletleri Amerikal1-
Iarm yiiksek atlama miisabakasmda 
yaptiklan gibi, ilk ui; mevkil elde et
mi=?lerdir. Bu mtisabakamn neticelerl 
~unlardir: . 
Birinci, Salminen - Fenlandiya, rekoti 

30.15 4/ 10 dakika. I 
ikinci, Askola - Fenlandiya, 30.15 

6/ 10 dakika. 
tr~i.incU, isoholo - Fenlandiya, 30.15 

8/ 10 dakika. 
Dordiincti, Murakoso - Japon, 30,25 

5/ 10 dakika. 
B e~nci, Burns - ingiliz, 30.28 2/ 10 

dakika. 
Altmc1, Zabala - Arjantin, 31.22 da

kika. 
Berlin 2 (A.A.) - Cirid atma cKa

chnlar,,: 
Birinci: Tilly Fleischer - Alman, re-. 

kor 45.18 metre. Yeni bir olimpiyad 
rekorudur" 

ikinci: Luise Krueger - Alman, re
kor 43.29 metredir. 

U~iincU: Marja Kwasniewska - Le
histan, rekor 41.80 metredir. 

Paris 2 (A.A.) - Bisiklet yan~1an
mn halkca en ziyade mergup olaru ya,, 
ni Fransa etrafmda devir yan~1mn 
31 incisi, bugi.in ogleden sonra bitmi~
tir. Belt;ikal1 Sylvere bu musabakarun 
galibidir. 

Ev, aparbman kiralama 
mevsiminde AK~AM'm 

H.UCUK ILANLARI 
kiracrlar ve bina sahipleri ifin 

En emin, en sDrat11 ve 
en ucuz vasllad1r 

KADIKOY Siireyy 
BAH<;ESINDE 

Bu ak,am 21,45 to 
BAY· BAYAN 
Fiatler 50, 35 • 

Pek yakmda Babahl' 
Sa11 ak~am1 TaksilJJ 
BAH<;ESINDE 

FULORYA 
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3 A~ustos 1931 

• Dfi~UNCELER: 

Ben bunu gazetelere yazanm I 

Caddebostarunda bir plaj vardlr. 
Pl§.jm yanmda bir bah~cli gazino. 
Adi : ¢SAYFiYE, gazinosu mu, 
¢SAYFiYE, bahcesi mi, i~te oyle blr 
~ey. 

Dun sabah bu gazinoya glttim. Bir 
pazar gilnu denize baknn blr agac
hk altmda bir fincan kahve i~mek 
sefahat yapmak, liikiislUge heves et
mek, ayagm1 yorgaruna gore uzat
tnarnak demek degildlr. Daha do~
rusu benim gibi ayda blrbirl iistiine 
altm~ kfi.Ett kazanabilen bir insanm 
butcesini bir pazar gi.tnii, blr agac 
altmda denize kar~1 l~ccegi bir fin· 
can kahve sarsmaz, diye dii~ilndiim. 

Bir fincan kahvc 5 kuru~. btleme
din 1 O kurw;;. 

Ogle iistil, tam 12 de kalktrm. Bay 
garsona sordum: 

- 5 .h"Uru~ mu? 10 kunl{i mu? 
ttstad, hayreUe yuzllmc bakt1: 
- 25 kurw;;, dedi. 
Bir fincan kahve 25 kuru~. 
- Pahah, dedim. insaf cdin yahu. 

l3iz matbaada bir fincan kahveyi 3 
kur~a iciyoruz. Haydi burada ild 
kuru~ ta denizc balonak para.st ve. 
l"elim, cder b~ ku~. ikl kuru~ ta 
nga~ altmda oturdugumuz i~in alm, 
edcr yedi kurm;. u~ kuru~ ta dcniz 
tnanzaras1, havasi ve aga~ gblgcsl in
hisar1 i~in verclim cder ikl ~eyrek .. 
25 ~u nereden ~lkardm? 

Garson, gayet l1akll olarak: 
- Clkaran ben degi.llm. Paza.r gi.in· 

leri bOyle tarife koym~lar, dedi. 
- Peki amma ni~? dedim. 
- Pazar giinlerl cazbant vardlr da 

ondan. 
Etraflllla bakmd1m. Benden 15 

kuru~ f azlayi cazbant dinlettik dtye 
allyorlard1. Halbuki cazbant fll~ 

yoktu ortada. Zaten milbaregin se· 
slni duysayd1m iceri girmezdlm. 

- Cazbant nerede? dedim. 
Garson gilldii: 
- Daha gelmedi, dedi,. ogleden 

sonra gelecck. 
Bir llif vardlr czchri hand> nu, 

czehrl bande> ml, yanl zehirll ze
hirli, ac1 ac1 giilmek siras1 bana geld!: 

- Dinlemedlgtm, olmayan, ancak 
ogleden sonra gellp ¢acak olan caz
bandul pa.rasiru da benden istemek 
ne demektir? dedim. insandan ol
mayan, dinlemedigi blr ~eyin parast 
ahrur m1? dedim. Ben bunu gazete
lere yazanm, dedim. 

Garson yine gfildii. Amma bu se
f erki gi.llil~ilnde Hanyayi Konyayi !;Ok 
iyi ve derinden anlaml{I blr filozof 
gfilu~tintin ~~ vardl ... 

i~tc ben bunu gazetelerc yaziyo
rum. Fakat garsonun o gill~U. 

hakh buluyorum. Qilnkil yazdlk ta 
ne c1kacak sankil... Orhan Selim 

Deli tiitiin rekoltesi iyi 

Gaziantep (A~am) - Eklml ve 
Yet~tirilmesl bildigimiz m~rup tft
tunaen bilsbutun farkll bir tutiln var
dtr ki, yalmz bu mmtakada yeti~r 
adma da Deli ttltiln denllir. Keyif ve. 
r1 idir. Agiz otu olarak ta kullamlJ.r. 

Antep i~in rnilhim bir servct men· 
bai olan Deli tuUin, bazi mcnfaatpe
l'est tacirler elinde degerini ~ok kay
betnn;;ken kurulan kooperatif tara· 
fllldan korunmu~tur. Partinin ~a~
lnalan vc l~ bankasmm yardnnile te
~ekkill eden kooperatif, Filhaldka 
lnahsulijn degerlenmesine fazla yar
<lun etmi~ vc d~~ olan fiatler bu 

$killti muteaklp derhal yi.lksel
tn1~tir. 

Deli tUt'iinun yegane mil~terisi Ml· 
t1rd1r. Nil ''adlsi k.Oylillerl tutilnilmil· 
ZU Cevza tabir ettiklerl nargllede tom
beki ycrtnc i~erler. Umurni harpte yol

Sl.izluktan 1st.if ade eden Amerika, 
lnahsul\imiiziln benzerlnl yeti~tirerek 

bunu Deyrilccebel adlle M1S1ra lthal 
etmi~ ise de evsaf itibarlle bizlmkin· 
den ~ok ~ag1dlr. zecrt tedbirler do
lay1sile Trablusgarptan ?-.fis1ra Deli 
tiltiln ihra~ edilemediginden ge~en yt· 
la ait mahsul iyl fiatle satllm19tlr. 

Bu sene rekolte iyidir. Kooperatif, 
!;if~iye evelden para dag1tm1~ ve ih· 
tiya~la11na gore yine dag1tmaktadlr. 
Mahsuldeki bereket herllangl bir ~n
za ile ziyaa ugramaz.sa, tiretrnen borc
tan kurtulacaktir. 

Deli tiitiln - kl bir adl da Hasan 
keyfi Antabi'dir - memlekete yllda va
sati olarak yiiz elll bin lira getirir. 

Cocuk dO§Ormek isterken oldO 
Zonguldak (Ak~ain) - Burada Kiib

ra isminde bir kadm c;ocuk d~ek 
i!;in bir ildc alm~, ilac1 i~tikten sonra 
hastalanmIJ?tlr. Kadln, kaldmldlgi has· 
tanede olmU~tftr. MUddeiumumilik 
tahkikata bWJlaml~tll'. 

t. bivrikte Nuri Demirag tara!mdan blr orta okul i~ ettirllmesine ba~land1-
>'~t&. Yukanld resimde bu okulun temelatma resmi e-nriinuvor. 

a.&f&• 

lplik buhrani 
heniiz bitmedi 

Italyanlar iplik vererek 
arpa almak istiyorlar 

Siimer bank miiesseseleri tarafmdan 
piyasaya pamuk ipllgi clkanlmasma 
b~lanmas1 iizerine trikotaj ve gorap 
sanayii mil~kill vaziyetten kismen kur· 
tulm~lardlr. Maamafih henilz piya
sadaki malm biltiin ihtiyac1 kar~lla
madlg1 soyleniyor. 

Alakal1 fabrikatoder sanayl birli· 
gme de ba~ vurarak iplik fabrlkalanru 
~ikayet ctmi~lerdir. 

Diger taraftan ogrendigimize gore, 
italyanlar bu ay zarfmda memleketl
mizdcn almak istediklerl 8000 ton ar· 
pa vc yulafa mukabil mensucat ve pa
muk ipllgi gondermegi teklif ctm~ler
dlr. 

Bu teklifin, yeni ticaret anlaJ?masm
da nazan dikkate almacag1 ve niha
yct aym on be~ine kadar mukavelenln 
imznlanacagi temin ediliyor. 

Tiitiinlerin 1slah1 
Ticaret odas1nda bir 

toplant1 yap1ld1 
iktisat vekfileti tutiln i~erinin IS· 

lahma ~ok ehemmiyet vermektedir. 
Memleketln istihsal mmtakalann

dan gelen tiitiincillerle inhisarlar 
idaresl miimcssillerinin i~tirS.kile i~ 
ticaret umum1 miidiiril B. Miimtazm 
riyaseti altmda ticaret -0dasmda bir 
toplanti yap1l~tlr. 

Bu ic;timada ekicilerden tiitiln al
ma kanununun tatbikatmda. tesa· 
diif edilen mu~killler ve bu gilc;liik· 
lerln ortadan kaldmlmas1 ~areleri gO
r~illm~tur. 

Kanunun tad.ill yolundald temen
nller bir rapor hallnde bugUnlerdQ 
veka.lete blldirileccktlr. 

Bu ml.inasebetle kanunun temin et· 
ti~ faydalar tiitiinciller tarafindan 
memnuniyetle !kar~1lanrn~tir. 

Kanunla elde edilen millllm neti
celerden biri de g~ sene mahsu
lilnden 1zmir 111mtakasmdak1 eklcl· 
cilere 3 milyon llradan fazla kazanc 
irnkAm vermi~ olmas1chr. 

Kanunun bazi hilldlmlerl tadile 
muhtac gorfilmekle beraber tUtilncu
lilgiimuziln inkl~afmda biiyiik tesirl 
dokundugu tesbit edi~tir. 

Zonguldakta teneke fabrikas1 
Zonguldak (~m) - Zongulda

gin Kllimli nahiye merkezinde ZOngul
dak maden komiir ~eri sosyetesl ta
raflndan bilyiik btr teneke fabrikas1 
yaptmlmaktadlr. Fabrlka, TUrk antra· 
sit fab1ikasllllll mayl istihsall miina
sebetlle teneke ihtiyaciru ve biltiln 
havzanm ihtiyac1m tern.in edecektir. 

V ekaletlerin 
Resmi 
Dairelerin 
Nazar1dikkatine 

Maarif cemiyeti, rcsmi ilAnlann 
ne~rine tavassut icin, Heyeti Veki· 
leden aldl(tl kararda aynen: c ... ilan
lann n~l hie bir suretle teahhiire 
ugramamak ve hazinece bu tarzda 
verilen ilAnlardan daha f azla iir.ret 
itasma mecbur kalmmamak ve 
lstenildii! ~ bu ~de i1An 
vermek ~a nlhayet vermek ... • 
,.artlanru uzerine a~tir. 

~u hfile gore ilinlar1n1 
gazetemizde ne~rettir-
ek ve taahhura ugratma

mak isteyen resmi daire
ler bu ilanlann1 miinha
siran "Resmi ilanlar tiirk 
limtet §irketi ,, ne gon
dermelidirler. 

~irketin adresi: istanbulda An· 
kara caddesi, Karamanzade ham 
iic;ilncil kat. 

Tclefon: 20960 

..... 
S1vas - Erzurum batbnda 

biiyiik f aaliyet var 
Eylul sonunda 112 nci kilometreye kadar 

olan k1sm1n in~as1 bitecek 

Sivas (~) - Sh•as - Erzurum 
~imend.ifer hatbrun in~ma biiyiik bir 
luzla ~all~yor. G~ y.11 Sivastan 
Tec;ere kadar olan 7a kilometrellk 
kl.sma ray d~enml~ti. Bu kJsun ~e
meye ac;1~. T~erden ileriye dok
sanmc1 kilometreye kadar ray d~cn· 
~Ur. Bu losnn yakmda i~le.meye 
ac;J.lacaktir. 

~imdi 112 nci kilometrede Qetinka
ya istasyonuna kadar ray do~ek· 
tedir. Bu klslm da eylill sonunda ta· 
mamlanacaktir. Divrlgiden ilcriye 
dogru ~aata luzla devam ediliyor. 
Erzurum tarafmdan da ~aata b~· 
lanllll~tlr. Malatya - Cetinkaya hatf.l 
iizerinde de 1kl loSimda ~t vardlr. 
Bu yil <;etinkayadan Erzuruma dogru 
20 - 25 kilometrellk kls:rmn tamamla
nacagi umuluyor. Bir iki sene sonra 
Erzuruma trenle gitmek kabil olacak
tir. 

Demiryolu "Ve yaklwndaki ~ker fab
rikasl Sivasa biiyilk bir canl.ilit ver
~t!r. Her tara!ta biiyiik cah~ var
dlr. Sivastan yakmmdaki kapllcaya 
haftada ug defa gi~ ge~ trenlerl 
i~lemektedir. Halk bu trenlere ~k rag
bet edlyor. 

Koylcrdeki hayvan neslini 1.slah i~ 
Karstan 80 ooga getirt~tir. Bunlar 
koylere dag1ttlllll~tir. Bazl yerlerde 
gorulen ~ekirge ile de miicadele edi· 
liyor. 

FiLYOS • ZONGULDAK HATTI 

Zonguldak {~am) - Filyos • 
Zonguldak hattmm in~as1 bit:mek iiz& 
redlr. Hat 30 kilometreliktir. Gectigt 
yer anzah olmakla beraber biiyiik bir 
faaliyetle ~all~lmnktadir. Pek yakln
da hat ~atalagzma gelecektlr. in~atl 
biiyiik blr dikkatle idarc eden b~ mii.
hendis Adnan Oz bu losmm ~ti 
ba~ mtidiirlilgilne tayin edilmi~. -

lzmirde biiyiik bir kutu 
fabrikas1 yand1 

Elektrik fabrikas1 tehlike ge~irdi, itfaiye 
buyuk faaliyetle ~ah~t1 

tzmir itfaiyesi harckete hazir bir halde 

Izmir (Ak~am) -izmir ~hrinin Al· 
sancak ve :;>ehidler semti biiyiik blr 
yangm tehlikesi gec;irdi. ~ehidlerde 

Miitevelli oglu Mehmcdin kereste kutu 
fabri.kasmdan ~1kan bir yangm elli 
bin lirallk zarar yapt1 ve itfaiyeyi 30 
saat hi~ durmadan c;ah.~mnga mcc
bur etti, canslperane ~al1~an itfaiye 
efrachndan alt1Slllln gozleri duman 1-
cinde gQh9Jllak yilzilnden gormez bir 
hale geld!, ~imdi tedavllerinc ga~ll
yor. Gozlerinden hastalananlar ara
smda belediye itfaiye miidtirli ibra
him Gilnayda bulurunaktadtr. 

Yagm, kereste kutu fabrikasmm 
motOr dairesinden ~1km1~trr. ilk def a 
ekzost borusunun klzmasmdan ve ya· 
kininde bulunan tala~arm a~ al
masmdan yanguun clkt1g1 zannedil· 
mi~sc de sonradan yap1lan tahkikat 
ve tetkikat, yangmm, benzin ve ma
zot deposunun, motOr iizerine konma· 
smdan Clktig1 meydana ~knu~1r. 0 
sirada ~ddeUi poryaz estigt i~ yan· 
gm derhal genl~le~, kcreste kutu 
fabrlka:n tamamen y~tir. 

Fabrikada 350 metre millcAb1 kutu· 
luk kereste vard1. Bunlar ve motOr da
iresi yandlktan b~ka, fabrika ittisa
lindekl i.izilm kurumuna aid ve i~in· 
de 35,000 lira degcrinde kereste bu· 
lunan depoya da sirnyet eden yangm, 
burada da tahribat yapmtl?tlr. Depo-

(X i~retli miidiir ibrahimdtr) 

daki kerestelerden dortte biri yarum~, 
digerleri islenerek kullarulallllyacak 
bir hale gelmi~ir. 

Kereste kutu fabrikasi 30,000 llra
ya, iiziim kurumunun deposu ve ke-
restcleri 70,000 liraya sigortah ldi. 
yangnun «;1ktlgi sokakta 16 kadar ah· 
~p cv ve ild diikkfln vardl. Bu cvler
de oturan aileler, btiyUk bir korlru i· 
!(indc sabalu beklemiJ?ler, bir klsm1 
<walanm W,IIllIJ?lardlr. 

~iddetli poyraz yi.izilnden yangmm, 
ka~ tarafta bulunan sanai ~rketi· 
ne aid iplik fabrikasile yan tarafta 
bulunan vc ~e clektrik ccreyam 
veren elcktrik fabrikasma da siraycti 
miimkilndil. BOyle bir hAdise, biitiln 
~ehri ve sanayi rnuesscselerinl aylarca 
ve belld de senelerce elektriksiz kal· 
maga mahkum edecektl, !akat izm.lr 
itfaiyesinln, ba~ta itfaiye miidiirii it>-
1·ahim oldugu halde bilyilk bir enerjl 
ve k:ihramanllkla a~ icine atllarak 
~ah~malan sayesinde yangmm anU
ne ge~i~tir. 

Adliyoce yap1lan tahklkata gore 
yangm tcdblrsizlik yilzilnden ~ 
tir. Ehli vukufa tetkikat yapt1nlmak· 
tadlr. Y~gmdan kurtanlnu~ olan 
f abrika sahibinc aid defterler tetkik 
cdllmi~ :i:e tuccartn, mali vaziyetinln 
iyi oldugu anl~llm1~tlr. 

•HUltttuUIU&1nlHUttt•ntt1HhUUUttlHlltflllffttnf1llHtnMlltll•UHDHlmJIUlfUllJt1111111uu111u11111rnnn1111111n1u111111111nn111w1ua1tu~ 
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Sahife I 

PAZABTESt KONU~MALARI 

lnonUniin son nutkundan 
alacai1m1z dersler 

Hayatmm bir klsmm1 dil~manla 

dogii~erek ve dil~manla dogil~en Ti.irk 
askerine kumanda ederek, bir klsmm1 
hepimizin ~efi ve en bilyilgiimilz 
~TATURKUN kurdugu devletin ba~ 
ve en ~b~kan miman olarak gei;iren 
ismet inonil, bu hafta BUYUK MIL
LET MECLiSiNDE soyledigi nutuk
Ja hem kendi milletine, hem de biltiin 
dilnya milletlerine bilyiik bir ders 
verdi. Senelerin gtin giln ytikselttigi 
b~1 karll daglar gibi beyazlanan 
inonil, millet ktirsi.isilnde konu~mrken, 
gozlerinde Erciya~larm, Toros tepele
rinin ilstunde i;akan yildmmlar yam
yordu. Yurd sevgisinin ate~ledigi bir 
vekarla milletinin ve biltiln clilnya 
rnilletlerinin huzuruna, kazand1g1 si
yasi bir muvaffakiyetin sebeblerini, 
neticelerini ve muhafazasi yollanm 
anlatmak ii,;in i;1kan ba~bakamm1z, 
0 gun, sozlerinin kesinligi, fikirlerinin 
toklugu, a~kllg1 ve berrakligi, hattft. 
sesinin vc hareketlerinin tonu ve kat
iligi ile Ti.irk milletinin gonlilnil dile 
getirmi~ gibi idi. Bu kadar cana ya
Jon ve bu kadar candan soylemek ii,;in 
rnilletine bu kadar yakm olmak, mil
letini bu kadar candan scvmek laz1m
(br. 

CemJyct hayatmda bilttin varllk
lann ba~1, ruhlarda duyulan kudret, 
h1z ve hayatiyet oldugunu, hayatl 
ba5h ba~na boyle olan bilyilk ~efin
den ogrenmi~ Tiirk milletine inonil, 
~ l?OZleiile ne kadar ag1k ve ne kadar 
ozlii ifade etti: 

«Go~mfr~ olan imparatorluktan 
sonra kurulan yeni Tiirk devletinin 
zihniyetinde hayatiyet, enerji, nefes 
almak kadar hergiin laz1m olan bir 
unsurdur. Bunu Tiirk milletine soy
lemeliyiz.» 

Ne kadar dogru! insan oglunun ug
ramas1 olagan felfiketler onilnde, hi~ 
bir ~eysiz ve hit; kimsesiz de olsa ken
di varhgma gomiilii kudreti yok ol
rnadlk~a saglam, diri ve her~eyi yap
rnaya rnuktedir oldugunu Ttirk mille
ti herkesten iyi bilir. Hi~ bir zaman 
kor bir gurur manasi ifade etmeyen 
bu kendine inam~ ve kendine daya
ru~, Tiirk ii,;in ferd ve millet hayatmda 
en biiyiik dilsturdur. Biz, ferdce ve 
mlllet~c biitiln kudretleri bu inan9an 
aldlk, bu inandan alacag1z. Yarat1c1 
kudretlerimizin kaynag1 budur. Me
deniyet eserlerimiz bu kaynaktan ~lk
ti, insanllga bundan sonra verecegi
miz bilyilk eserler bu imandan doga
caktir. 

Hep bu hayatiyet pmand1r ki Til.rkii 
ferd ve cemiyet hayaimda korkusuz 
yapmi~t1r. Y1lm1yan, Oliim onilnde 
blle gozu pek TUrk asirlardanberl 
I~ten, d1~tan sindirilmek, susturulmak 
istendigi halde, son y1llannda g0ster
digt buyilk hamleleri hep bu korku
suzluk duygusundan aldl. 

«Biz, korkuya miistenid blr siyaset 

OLONCEYE 

bilmiyoruz. Biz, zanncdiyoruz ki hay
siyetli ve kudretli adamlar, birbirile 
iyi ge!;inmek yolunu insani hislerle 
bulabilirler. Bunu gibi, milletler de 
haysiyetli ve kudretli olarak sulh da
\'asmdn beraber yiiriimek ~arcsini 

bulabilirlcr. Bunun gibi, milletler de 
yids1z hakim oldugumuz zaman, yani 
onu te. lih ettigimiz bu zamanda da
hi soyliiyorum ki beynelmilel siya
sctte miistakim, sulhcu bir yol takib 
etmckten aynlm1yacag1z.it 

inonii, bu sozlerile cKorkmuyoruz! .. > 
diye bagmyor. Bu boyledir. <;ilnkil 
Tilrk millcti c:Korkmuyorum!> diye 
hayklnyor. Fakat ou korkusuzluk, 
b~kalanm rahats1z etmeye rniltema
yil, kendi benligi hududlanm a~an, 

zararll ve rniltecaviz bir korkusuzluk 
degil; kar~11Ik1I emniyet ve haysiyete 
riayet ifade eden bir cesarettir. <;ok 
umulur ki bu bilytik hakikati bizim 
k2dar ba~kalar1 da anlasm. 

Hayatiyet ve ondan gelen emniye
tin nas1l beslendigini, nas1l bilyildil
gilnil ve bu kudretin arttmlmas1 i~in 
neler yap1Imak icap ettigini de bil
meliyiz. inonil, bize bunu anlatlyor 
ve ogretiyor: 

«Arkada~lar, Tiirk milleti huzunm
da konu~urken ona hakikatleri oldu
gu gibi soylemek Iaz1mdJr. Eide ettigi
miz neticelcr, ~u kadar senclik t;ah~
mam1z ve icap ederse biitiin varbg-I
miz1 memleket i~in ortaya koyacagi
mlZ zihniyetin hastlas1dir. Biiyiik ne
ticeler, almd1gi andan itibaren ilani
haye teminat altma almm~ 'legil
dir. l\lilletler hayatmda ilanihaye tc
minat veren nokta, milletin fasdasiz 
hayatiyet gosterecek olan iradesidir. 
J.Uilletlerin hayatl, daha ziyade iler
lemek, daha ziyade ~ah~mak ve daha 
kuvvetli olmak i~in mola bilmeyen, 
daimi bir ilerlemeden ibarettir.» 
~u dort be~ satmn, ii,;indc saklad1g1 

hakikatler bir hayatm kemal nokta
smda ercbilccegi tecriibclcrin ifadesi
dir. Hepimiz ii,;in derstir. Ogrenmek 
ve tutmak mecburiyetinde oldugu
muz derslerden. Turk milletinin, yil
rilmcge ba~lad1g1 ter.akki yolunda mo
la verecek vakti yok. Bir dak.ika bile 
durmak hakkm1 ta~1mayoruz. <;ilnkil 
bu yolda yilrilyen, sade biz degiliz. 
Dilnya ustilnde, kan ter ii,;inde yiiril
yilp giden ba~ka milletler var. Geri 
kalm1~. Daha geri kalamayiz. Fende, 
teknikte, sanatte, ilimde, hayatm her 
safha ve sahasmdo. ko~arak yol o.lma
ya mecburuz. 

Bunun ~aresi, ~ah~makbr. Kendi
mizi ve milletimizi kemale erdirmek 
ii;in kafa yormak, kol yormak, tuttu
gumuz i~leri emekle ba~armaktir. 
Memleketin hangi yerinde ve hangi 
i~inde isek onda faydah olmak, b1k
madan, yorulmadan c;ah~mak Odevin
de oldugumuzu unutmamabyiz. 

cArkada~lar, biitiin millet bizi ~iti-

KA DARI •• 
Yazan: ESAD MAHMUD KARAKURD 

Bedri biitiin viicudilniln titredigini 
hissetmektedir. Bir arahk onu bir kO
feye oturtmak istiyor .. muvaffak ola
nuyor ... 

- Nesrin hanim, yfuiiyemiycceksin 
gaUba. 

- Cesaretim yok, Bedri bey. 
- Blraz gayrct etsen! .. . 
- O kadar ac1yor kil .. . 
- Bir adim daha yavrum, tecrilbe 

edeliml ... 
Klz ayagm1 stirilkler gibi, ileriye 

(fogru bir ad1m yiirilyor .. 

- Alfi! ... i~te bak, gordiln mil, yiirii
yebileceksin! ... Biraz daha gayret, bel
ki yolda bir arabaya raslanz ... 

- Korkuyorum ..• 
- Korkma, hen yanmdayim, dayan 

bana istersen! ... 
Klz, almmn Uzerine doktilen sai,;la

nm, b~rm silkerek geri atiyor ... i~in
de, bin bir 1~1gm, binbir renkle parla
d1gi ~ocuk gozlerini, Bedrinin kara 
gozlerine dikiyor ... Baklyor .. kapkara 
bir tek gok U.Stiinde parlayan bir tek 
ytldlz ..• 

Tefrika No: 31 ___ ~ 

- Bedri bey; boyunuz ~ok uzun, o
muzlanmza yeti~emiyorum kl! ... 

- Ben senin koluna gireyim, ister-
sen? .. 

- Te~ekktir ederim. 
Bedri, lo.zm koluna giriyor ... 
- Hay di yiirii, bakalim, ~di ..• 
Agir ad1mlarla yiirtimege ba~l1yor-

lar ... 
- Gordiin mil al1~tm i~te, art1k ac1-

m1yor degll mi?. 
- Ac1yor amma, ne yapayim, sozii

ntizil dinleyerek yilri.imege ~al1~1yo
rum. 

- Aferin, i~te boyle olmall!... in
san kendisinden bilyiigilnu dinlerse, 
hi~ bir zaman kaybetmez. Arkandan 
bag1rdlgun zaman dursaydm, boyle ol
mayacaktI. 

- Ben sizden korkuyordum, Bedri 
bey; onun i~ durmad1m!... 

- Benden korkuyor mu idin, ni~in? 
- Gene sert scrt konu~maga b~la-

Jlll~tlmz?. 

- Artlk seninle oyle kon~aya
cagun, anl~lldl; sen benden daha lnr-

Izmir panayzrz 
haz zrlzk larz 

T esisabn bitirilmesi i~in 
geceleri de i§~i 
~ah~bnhyor 

Izmir (Ak~am) - 1 eylillde Kiiltfu 
park ic;inde kmulacak olan izmir pa
nay1n hazirhklarma geceleri de ame
le c;ah~tmlmak suretile ikmali beledi
yece kararlalitmlm1~tir. Gtindilz c;all
~an 300 i~~iden ba~ka gecelcri ~ah~mak 
ilzere aynca 300 i~i,;i tutulmu~tur. Pa
nay1r gazinosu onilnde in~a edilen tic; 
havuz ii;in 3000 lira sarfedilmi~tir. Ha
vuzlann in~aati bitmi~ ve Almanyaya 
sipari~ edilen renkli su f1~kirtma tesi
satI gelmi~tir. Bugilnlerde havuza ko
nacak ve tecrilbelere ba~lanacaktir. 

Panayir yerindc in~a edilecek Yu
nan pavyonu ve Trakya pavyonu in
~aatma ba~lanmak iizcredir. Yunan 
pavyonu, bu sene muvakkat bir pav
yon olacaksa da gelecek sene daimi bir 
pavyon in~a ettirilecektir. Trakya pav
yonu, daimi bir bina olarak in~a olu
nacaktir. 

Sumer bank fabrikalan igin panayir 
yerinde bilyilk ve daimi bir pavyon in
~ma b~larum~tir. Bu pavyon, diger 
zamanlarda satI~ binas1 olarak kul- , 
lamlacakbr. Stimer bank pavyonu ml
mar Necmeddin Emreye ihale edilmi~
tir. izmir imar sahasma otomatik te
lefon verllmesi ir;in belediye reisligi ta
rafmdan Nafia vekaletinden milsaade 
iste~ti. Vekalet, izmir otomatik te
lefon ~irketini satm alacag1 ii;in imar 
sahasmda tesisat yap1lmas1Ill ~imdilik 
muvaf1k gormemektcdir. Panaymn 
a~1lma zaman1 yakla~bgmdan yalruz 
panay1r sahasmda tesisata miisaade e
dilmesi i~in tekrar vekalete miil•acaat 
olunmu~tur. 
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yor, kcndisinin ATATURK devrinde, 
ATATURK rejiminde, ona kar~1 gos
terdigi baghhk ve onun siyasetini ta
kib etmek i~in gosterdigi dikkatle el
de ettigi neticeden, ayni yollardan yii
riiyerek daha biiyiik neticeler elde et
mek i~in biitiin varhg1m1zla daima 
~h~acag1m1za soz veriyoruz. l\lil1et 
hayatmda kuvvetli J?irlik ve bu mem
leket bir tehlikeye ugrarsa hepimiz 
bir tek ki~i gibi biitiin varhguruzla 
ortaya atllarak, memleketimizin smir
lannda her suretle h azrr bulunacag.
nuza s0z veriyoruz.» 

Bilmeliyiz ki bu soz veri~te, ismet 
inonilniln ~hsmda biltiln Tiirk mil
leti vardlr. Hangi Tiirk, bu sozleri o
nunla beraber, bir and ii;er gibi soyle
mez? Vatan i~lerinde ne kadar duy
gulu oldugunu her vesile ile gosteren 
Tiirk rnilleti, bugilndan daha ~ok 

bahtiyar giinlere layik ve ona kavu~
ma yolunda oldugunu, bu bahtiyar 
gilnlerinin kadrini bilmekle bir kere 
daha dilnyaya anlatm1~ oldu. <;ah~a
rak, yurd i«i;in her ~eyimizi fcdaya ha
z1r olarak saadetli demler yali1yoruz. 
Ey aziz ve ozlii milletim, sana her 
:zaman bahtiyarhklar ii;inde i,;al1~mak 
nasib olsun! HASAN ALt YtiCEL 

~msm!. .. iyisi ml sana uymak daha 
hay1rh! ... 

Yilrtiyorlar ... Bedri, bir elile bisik
leti itiyor, obtir elile de ktzm yilrilyil
~ilnil temine ~all~1yor, klz topalhyor ... 
Her arum ati~ta, Bedrinin parmaklan 
istemiyerekJ klzm gogsilnde s1cak ve 
k1m1Idayan bir noktaya degiyor. Der
hal k1zariyor, irkiliyor, kolunu ~eki
yor!. .. 

- Bedrl bey, bcni dil~ilreccksiniz, 
kolunuzu ~ekmeyin, rica ederim! .. 

- t;;ekmiyorum k1z1m; sana oyle ge
liyor! ... 

<;ok agxr yilrilyorlar ... Golgeleri as
falt caddenin ilsttinde klvnhp duru
yor ... Parlak vc sessiz bir gece . .. Yol
larda tek blr insan yok ... Yalmz deni
zin h1~1rtisile, gece ku~lannm seslerl 
geliyor. K1zm ba~1, bazan Beqrinin o
muzlanna dil~ilyor. Siyah sai,;1an da
~hveriyor ... Tekrar b~1m kaldlnyor! .. 
Aradan birgok dakikaJar get;iyor boy
lei ... Yoku~u tmnamyorlar ... 

- Bedrl bey; ~imdi ~u ~amlann ara
smdan birisi t;iksa da, sizinle beni boy
le kolkola tenha yollardan giderken 
gorse acaba ne der? .. 

- Ne diyccek yavruml adam, klzm1 
alm1~ gezdiriyor derl ... 

- Amma yapt1mz ha, ben sizin kl
zm1z olabilir miyim?. 

- Tabli... Nii;in olarnazsml ... Ben 
tam lmk 1ld ya~mdayun, sen 19 ... 23 

KADIN K0$ESI 

o~ o<dla 

:A.yni zamanda yemek odas1, salon ve 
yazi odas1 gibi kullarulan bilyiik bir 
oda. Balkon kap1srmn blr yanmda 
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yemek masas1, diger tarafta yaz1 ma
sa.si varchr. Ortadaki kil~tik masa kol
tuklan ve divan salon klsrmd1r. 
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Adanada mahsul 
Bu sene pamuk fazla, 

hububat gecen 
seneden azd1r 

Adana (Ak/iarn) -Adana Ticaret o
das1 tahmin biirosu 936 yih birinci pa
muk ve hububat tahmin raporunu ver
mi~tir. Buna nazaran: 

<;ukur ovada ii;el viiayeti dahil ol
dugu halde 197,064 hektar araziye 
pamuk ekilmi~tir. Almacag1 tahmin e
dilen muhtelif cins pamuk miktan be
h~r balya iki yil1 kilo hesabile 218,635 
balyadir. ~u haldc ge~en yila nisbetle 
75,000 balye fazlallk vardir. Mahsuliln 
bu tahminin fevkinde zuhur etmesi ih
timali, ne~vi.inilma vaziyetine gore, 
pek kuvvetlidir. 

Susam 6,631 hektar araziye ekilmi~ 
almacak miktar 3,315 tondur, bugday 
110,915 hektar araziye ekilmi~ alman 
miktar 60,700 tondur, arpa 80,361 hek-

tnr araziye ekilmi~ alman miktar 50,353 
tondur. Yulaf 45,336 hektar araziye 
ekilmi~ olup alman miktar 28,894 ton
dur. 

Gec;en y1l bugday 119,608 hektar 
tarlaya ekilmi~ 113,376 ton, arpa 89,622 

hektar tarlaya ekilmi~ 81,728 ton, yu-
laf 62,943 hektar tarlaya ekilmi~ ve 

63,760 ton mahsul almm1~tI. Hububa
tm bu sene noksan ~1kmas1 erken b~
layan ve dcvarn eden yagmurlardan 
has1l olan scllerin bir kls1m yerleri su
lar altmda b1rakbgmdan ve lo.nac1k 
hastallgmdan ilcri gelmi~tir. 

ya~mda evlenmi~ olsayd1m, ~imdi se
nin kadar klz1m olurdu. 

- Hit; gostermiyorsunuz! ... 
- 6yie mi?. . 
- Tabii. .. YiizilnUzde tek bir ~izgi 

yok ... 
- Sai,;larim ... 
- Dedim ya, sa~larm1z, en giizel ye-

riniz! ... 
- Gene i,;apkm capkm konu~maga 

ba~ladm m1 sen?. 
- Bakln, Bedrl bey; gOlgelcrimiz 

nas1l bilibirine kan~1yor ... 
- Dikkat etmedim bile!. .. 
- Zaten siz, hit; bir ~eye dikkat 

etmezsiniz ki!. .. 
Tam bu s1rada, ko~edc ~am agai,;la

nnm arasmdan, birdenbire iki titrek 
gOige belirdi. Golgeler yava~ yava~ bil
yiiyerek asfaltm ilzerinc geldiler. Bir 
gcni; k1zla, bir gent; delikanll! ... Elleri 
biribirinin avucunda, yilzleri blribhinin 
iistilnde yurilyorlar ... ~en kahkahalar 
ytikseliyor ... Gilliiyorlar ... Y1ld1zlardan 
gelen i~1klar, k1zm sari sac;Ianm, ba
kirdan bir renge boyuyor... Bedri ile 
Nesrinin yanmdan ge~iyorlar ... Deli
kanll, ba~m1 ~evirip onlara bak1yor, gii
lilyor... Yanmdaki k1za doniiyor ... 
Parmaklarm1 birdcnbire onun J:>ak1r 
renkli sai;Iarmm arasma ge~irerek, bu 
san yilzlil, san sat;h k1zm, kii~iik ve 
kmniz1 agzm1, kendi agzmm ustilne 
koyuyor ... Gcn~k bul. .. Kadmm goz-

T elef onu 1slah 
lstanbulda 7 50 bin 

lira sarf1 laz1m 
Memleketimizin telefon ~ebekelerinl 

ihtiyaca uygun bir hale getirmek uze
re isvet;ten ~agmlan miltehass1s M. 
Eric liehrimize gelmi~tir. 

Miltehass1s burada kalm1yarak dog
ruca Ankaraya gitm~ ve Nafia vekA
Ietile temaslara giri~mi~tir. 

Yakmda bir miltehass1s daha getiri
lecektir. istanbulda telcfon tesisatlDI 
islah ve tevsi ii,;in hazirlanan projeler 
bu miltehass1slar tarafmdan gozden 
gec:;irildikten sonra tatbikine balilana
caktir. 

Bu i{'lere 750,000 lira sarfedilece~ 
anla~1lmaktad1r. - - - - -
Cifteyi kari§t trirken karde§inl 

oldurdu 
Balzkesir 2 - Burada feci bir kaza 

olmu~tur. GOnen koyliilerinden Ali ve 
Nuri adlarmdaki on bir on tic; y~a
nndaki iki karde~ domuz beklemckte 
olduklar1 tarladan koye donerken, All 
elindeki ~ifteyi kan~tirmaga b~lallllf'" 
tir. Qifte bu sirada nasilsa ate~ alm1~.,. 
gikan sai;malar karde~i zavalh Nurl
yi muhtelif yerlerinden ag1r surett.e 
yaralarru~tir. Nuri Olmil~tilr. 

Bir ~ocuk ~e~me yalagmda 
boguldu 

izmir 1 - Kar~1yaka nahiyesinin bG

yiik c;igli koytinde Nuri oglu tic; ya~in

da Hilseyin, koy i~indeki i;e~e yala
gmda oynarken i~ine dii~mil~ ve ~ 
gulmu~tur. 

lerinin ii,;inc baklyor .. dudaklannda an
cak i~itilebilccek blr ses .. . 

- Bak yalmz biz degil. Herkes me
sud bu gece, herkes bizim gibi!. .. 

Luna parktan milzik sesleri geliyor .. 
Uzaktan gece kU$larmm c1v1It1lan ..• 
Yiirilyor, gidiyorlar ... 

Nesrin, Bedrinin kolunda hft.18. to
palhyor ... Dudaklarmda manah, kIV• 

rak bir giilil~!... Bedii, hie; o tarafll 
degil, fakat k1z, duruyor mu?. Oyle 
i,;apkm bir hali var ki, bu gece ... Aya• 
gmm ac1sm1 unutuverdl galiba!. .. K1' 
k1s giilerek Bcdrinin yilziine bala• 
yor ... 

· - Ben size dcmcdim mi Beclri bey; 
i~te gordilnilz ya, bizdcn na.SJI ~tiphe
lendiler. Kendilerine benzettilcr bizl 
de!. .. 

- Milnasebctsizlikl ..• 
- Belki!. .. 
- Belki ne demek, tam manasilt 

rniinasebetsiz1ikl ... 
- Bedli bey; onlnn ayiplayor mu-

sunuz?. ; 
- Elbette!. .• 
-Neden?. 
- Nedcn olacak? Ay1plamak it,;in• 

dnha ne yapmalaruu beklemek laziml• 
- Belki biribirlerini seviyorlar ... 
- Sevgi; bir taklm adet ve dU~il-

nii~Icri ortadan kaldlran bir scbep de
gildir. 

- Ben sevenlere hiirmet ederim B 
r. .,..~-· · . 0 .t .. 
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lstanbulda yaz geceleri.. 

gOzlere bak sen," " lspanyoldaki 
nas1l ihtilil ~1kmaz o memlekette?,, 
lspanyol kad1n1 sahneye 91k1nca halk 
hep birden baQ1r1yor: " Heeeeeeepl. .• 

Uzun miiddet-
ten beri istanbu- • 

Ba¥JU bacakJan 
arasma soktip igrl 
btigrii olan adam 

la gelmiyen bir 
dostum bann mi-
aatir oldu: 

- Yahu, dedi, 
istanbulda yaz 
geceleri nasll ge
~er?... Dostuma 
istanbulun blr 
kn<; yaz gecesini 
gostermeg-e karar 
verdim. 

Evvelft. 1.0llkbk. 
En yakmmuzda 
bulunan Tepe
b~1 bahc;esine 
gittlk... Saat 
tam ona be~ var. 
Sahnenin oniin-

de kii<;iik bir masa bulabilmek i~in 
ep'ice stlonb c;ektlk. 

. ,, . 
• 

t ... 

• J 

• • • .. 

ispanyada ihtilaller kopa dmsun, 
bombalar patlaya dursun, Tepeba~ 
sahnesi klvrak bir ispanyol musikisi
le a~lldl. Sahneye Amerikahlann 
cSex appeb dedikleri cinst cazibeli 
bir kadm !;Ikti. Gen<; kadm sahnede 
goriintir goriinmez, halk, bilhassa ar
kam1zdaki rnasada oturan blr alay de
likanll garip garip sesler c;lkarmaga 
ba~ladllar: 

Amerfkah Jnzlar .• 

- Heeeeep! .. 
- Heeeeeccep 
- Heeecceccecceeep! .. 

- Sahnedeki ispanyol kadm1 da 
sanki halkla parola tutu~mu~lar gibi 
~k1ya ba~lamadan iki kere 
cHeeeeeepl > dedi. Meger gi.izel is
panyol ~rkls1 boylc ba~hyormu~ ... 
~erkmm i~inde de blrka~ cHeeeeep!> 
gec;iyor .. Bu cHeeepb ler gelir gelmez 
biitiin bah~edekiler hep birden 
ilieeep> di ye haykmyorlar ... 

Yandr..ld masadaki erkek grupu is
panyola bitti, bitti, biri: 

hi<; birini begerunemi~i. ince artist
leri arkada~lan begendikleri zaman 
o: 

- Birak goziinii seveyim.... C;(ok 
zayi!.. diyordu.. Bu alablldigine ~i~
man Amerikall sahneye ~Ikar c;lkmaz 
arkamdaki zat1 ad.eta bir ne~e aid.I: 

-i~te dedi, ben buna kadln derlm .. 

Anln~lan hazret tena halde ~i~man 
merakhs1 ... 99 kilodan ~gi olan ka
dma ckadm> demiyor ... ~ diinyada 
zevk denilen ~ey ne kadar degi~ik .. 

Numaralar blraz f aslla verince ar
kad8.91m cadde ile bahc;eyi ayiran de

mir parmakllklan bana i~ret ettl: 

- ~uraya bak ... 

- Demir parmakllklara bezden or
tiller konulm~u. Bu ortillerin ara
smda yiizlerce goz... DI~ndan para-

- Aman Nedimcigim, diyor, ispan- siz numaralan seyredenler ... istan-
yoldaki gozlere bak sen ... ispanyolda- bulda bu c;e~ldden bele~~ilik amma 
ki gozlere bak yahu... Nas1l ihtil6.l aid.I yiiriidii. 
c;Ikmasm o memlekette yahu ... Bu Sahne ile halk arasma tahtadan 
gozler ihtilal c;Ikarmaz da ne yapar... uzun bir kopril kurm~lar ... Bu kop-
Allaaaah... GOz derim sana i~te... rii biraz yiiksekte... Masalarda otu
Heceeep Hceeeep ... yiiz kere Heeeeep.. ranlar ba~larmi havaya kald.Inp ~
Bin kere Heeeeeeep yahu... gidan yukanya dogru tahta koprii-

ispanyol gitti, arkasmdan blr Ame- den gec;en klsaclk mayolu artistleri 
rikah balet grupu.. . seyrediyorlar ... 

K1zlarm hepsi ince... Yalmz birl Ne~enin en civcivli zamarunda ar-
sanki pompa ile ~¢rilml~ be~ numara tistler hep birden sahneden bu tahta 
futbol topu gibi alabildigine ~i~man kopriiye flrllyorlar ... Pudrall, kremll, 
ve yuvarlak... Fakat gayet sevimll.. viicudlanna kmmzi, ye~, ma vi, ef-
0 miidh~ ~i~manllgma ragmen oyle Iatun, beyaz projektorler tutuluyor .. 
bir zip zip SI~ramalar.. oyle bir hop artistlerin ellerinde ktl<;iik sepetler .. 
hop oynamalar kl sorma gitsin... i~inde ~ic;ekler ... Bu tahta kopriiden 

Tam arkamda pofur pofur sigara masada oturanlara karan!iller, gill-
tcerek artistleri seyreden iri yan blr ler, yaseminler atiyorlar ... Hani on-
adam var ... :;>imdiye kadar artistlerin lar da az muzfp ~yler degil ha ... Dik-
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kat edlyorum. Hep ci~ekleri ~iftlerin 
masalanna ve erkeklerin oniine atl
yorlar. 

En arkada ba~1 tamamile c1plak 
ihtiyar bir adam... Hi~ bir gen
cin eri~emedlgi bir l'O.tfa ula~ti. ~~
man Amerikall artist kendisine hem 
bir karanfil attI, hem de c;1plak ba~
run en tepesinden c~pl> diye optii ... 
Qiplak ba~m ilstiine iki klrnuzi dudak 
lzi amma yara~ti ha ... Etraftan kah
kahalar, tepesi ac;Ik zat son derecedc 
memnun ... Halbukl adamcagiz bilmi
yor ki gen~ olsa bu iltifata nail ola
m1yacak ... 

Bu ate~li buse ihtiyarhgma, erkek
likten artlk ihra~ edildigine delildir. 

Muzika acaip acaip ~aga b~la
dl.. Sank! binlerce kurbagayi sakso
:fonlann i~ine yerle~tirmi~Ier glbi mu-
8.zzam bir viyaklama... Viyaklayan 
yalmz kurbaga degil... Halktan bazi-
lan da, burarun eski miidavimleri ol
duklarrm g0stermek i~in: · •Hani biz 
~di yap1Iacak numarayi billyoruz> 
gibyie viyaklamaga ba~ladilar .. oyle ki 
in.san bir anda kendisini Kurbagall
derede zannediyor. 

Nihayet sahnede koskocaman, yep
y~il bir kurbaga peydahlandl. Gozle
rinde iki buyilk ye~il elektrik yam
yor, viyaklaya viyaklaya dansetmege 
ba~Iadl. .. Bu adam kurbaga, at sinegi, 
e~ek ans1, kertenkele, orumcek, kcdi, 
:fare taklidlerini mtikemmel yapar
mt~ ..• 

Adamdaki viicud eli).stikiyeti ~~1-
Iacak ~y .. B8.91m iki bacagmm ara
smdan sokup arkaya dogru ~1kanyor, 
bir ayagm1 sllA.h gibi omuzuna ab
yor, oteki ayagimn parmaklari ara
smdan diirbinle seyreder gibi halka 
baklyor .. 

Sahile '1 

Izmir mektuplari 

Ege m1ntakas1nda 
mahsul vaziyeti iyidir 

Bilhassa uzOm 
pamuk 

ve incir 
istihsalat1 

~Ok 
da 

mOkemmeldir, 
fazlad1r 

~~~------~------------~ 
fzmir (Ak~am) - Ege mmtakasm

da bu seneki mahsul vaziyeti umumi
yet itibarlle memnuniyete ~yan bir 
haldedir. Bilhassa pamuk istihsaline 

ehemmiyet atfedilmi~ oldugu i~in bu sc
ne Ege mmtakas1 pamuk istihsa1atmm 
ge<;en senelere nazaran yiiksek olacagi 

anl8.91hyor. Pamuk mahsulii, ~imdi 
~i~ek a<;rm~ haldedir. Son hafta i~in
de htikilm silren ~iddetli poyrazdan 
baz1 yerlerde c;ic;ekler az mikdarda dO-
killmU~tilr. Fakat bunun, mahsul 
fizerine tesiri olmad1g1 bildirillyor. 
<;e~e ve Urla gibi uziim, bamye 

ve diger scbzelerle anason yeti~tir

meklc me~hur olan ycrlerdc de bazi 
mustahsillcr, pamuk yeti~tirmege ka1-
lo~m1~larsa da izmir ziraat rni.idi.ir
lugu, bilyi.ik nehirler bulunmayan bu 
kazalnrda pamuk yeti~tirmege kalkl~
mama1anm milstahsillere tavsiyede 
bulunmu~tur. Urla ve <;e~me milstah
silleri de bu tavsiyeyi dinleml~ler ve 
pamuk ekmemi~lerdir. Bu sene, yerli 
sanayi f abrikalanmizm miihim bir 
ihtiyac1m, Ege mmtakasmda yeti~

tirilen pamuklar tatmin edeccktir. 
Yeni mahsu1, ikinci te~rinde istihsa
le ba~lanacakt1r. 

Uzum: 
Bu seneki iiziim mahsulil kalite iti

barile r;ok iyidir. Sallmnlar, fazla st
eak ve yagmmsuz ger;en senelerde ol
dugu gibi s1k taneli degil, gev~ek ta
nelidJr, fakat iiziimlcr hidir. Bu sene
ld kuru iiziim mahsultiniin id taneli 
olacagm1 s0yleycnler bulundugu gibi 
yagan yagrnur1arla hava tahavvtilfi.
tmdan dolayi Karabaceli olacagm1 
soyleyenler de vard1r. ilk par tide is
tihsal edilen iiziimler iri tanelidir. 

in cir: 

Bu seneki incir mahsulii de ~ok nc
tistir. Gecen senekl kadar balh basra 
hastabgi olmacbg1 ir;in bu seneki in
cirler, irldir ve fazla balhd1r. Son haf
talar i~inde Ege mmtakasmda incir 
yeti~tirilen yerlerde poyraz r:i.izgar
lan ve ~iddetli s1cak devam etmekte 
oldugundan - incir mahsuliiniln de 
istedigi bunlardir - mahsul inki~ 
halindedir. 

Ege nuntakasmda ~ddetli Sicaklar 
devam etmektedir. Hararet derecesi 
bazt giinler 35, baZJ. giinler 38 .dir. 
Bu kadar s1cak: hava, 1ncir, iizi.im ve 
diger mahsullere anz olan btitiin ha
\JCfe ve hastallklan imha etmektedir. 
t;Jimdiki halde mahsulatta en kilc;ilk 
blr hastahk bile kalmarm~br. !stihsal 
~langicmda bu vaziyet, ~ok Iehimi
zedir. 

Bugday: Bu sene Ege mmtakasmm 
ova kls1mlannda yeti~en bugday mah
sum; fazla samanh bir haldedir. Ta
neler, g~en seneki mahsule nazaran 

daha bo~tur. Fakat Ala~ehirden itibaren 
yti.kselen yayla klsrmnda ve biltiln or

ta Anadolu yaylasmda yetlfen bug
daylann ~ok gilzel ve tanc itibarile 

mtikemmel oldugu memnuniyeUe du
yulmu~tur. Ova yerlerdeki Cihz istih
sale kar~1 daha geni~ bir saha olnn 
orta Anadolu yaylasmda miikemmel 
mahsul elde edilmesi; istihsalat1m1z 
noktai nazanndan ~ok iyidir ve mU
himdir. 

Zeytin: Bu sene zeytin mahsulii 
~oktur denilemcz. Fakat gec;en seneki 
kadar da az degildir. Bilhassa Mene
men havalislnde zeytinliklerde gorU
lcn mahsul, hi tanelidir. Havalar boy
le devam ederse, dlgcr mmtaRalarda
ki zeytin mahsuliiniin de irile~eccgi 

kuvvctle tahmin cdilmektedir. Bizde 
~oylerin fenni zeytln bakmu bilmeme
leli yilziinden zeytin mahsul ii, ii<; se
nede bir fcvkalade bir ~ekilde yeti~
mckte, diger iki sene ise az olmakta
d1r. 

Ziraat vekalcti, halka zeytin bakl-
1mm ogretmek ve iyi baklmla her se
ne iyi mahsul hlde etmek i!;in zcytin 
bak1m memurlan yeti~tirrnii;;tir. Bu 
memurlar, zeytin nuntakalannda ~a
lu1;makta koylerde faydah bir mesai 
~kli takib etmektedirler. Baz1 yerler
de, bilhassa Baymdirda fenni zeytin 
baklmmdan her sene bol mahsul el
de etmek milmkiin oldugu gorlilmti~
ttir. Bu usul, biltUn zeytin mmtaka
larina yay1lacakt1r. 

YA~ Ozttu fHRACI 

Bu sene Bulgaristanda 'iiztim mali
suhi olmad1gmdan Almanya piyasaSI
na ya~ uztim sevki ic;in iktisad veka
le~inin tc~vikte bulunmas1 iizerine 
izmirde bazi ihracatc1lar ve koopera
tifler, y~ iiziim ihrac1 i1rin hazirllkla
ra ba~lam1~lardir. 
Ya~ tiziim ihracati yapacak olan ta

cirlere iktisad vekaletinin yard1mda 
bulunacagi haberi, aynca blr te~ik 
olmu~tur. iz:mir ya!? meyva ve sebze 
sabi;; kooperatifi, zaten bir seneden
beri ya~ uzilm ihracma haz1rlanm1~1. 
Oni.imi.izdeki bir ay it;lnde ihracata 
ba~lanacagi anl8.911lyor. 

SOt~OIOk mmtakalari 
Afyonkarahisar 2 - Ziraat cnstitilsil 

silt~illilk do¢enU B. Ekrem Rfi~tii ~eh
rimize gelmi~tir. B. Rti~tii yurdumnzda 
hayvan adcdi t<>praga gore en kesit 
olan yerlerin Eclime, Kars ve Afyon 
vilayetleri oldugunu ve bu itibarla Af
yonun sil~illtik sanati baklmmdan ~ok 
biiyuk bir isUkball oldugunu soylemiir 
tlr. Afyon biiytik bir silt~illilk ve ka~ 
peynircilik mmtakas1 olacakbr. 

Vaktinden evvel fmd1k 
kopar1Im1yacak 

Trabzon 2 - Bazi kimselcr tarafm
dnn fmd1klann zamamndan evvel ko
panldl.klan goriilmu~tiir. Daha olma
dan fmdlklan koparanlarm ;;iddetle 
cezalandmlmalanna karar verilmi~tir. 
Aynca da flndJklann dev~rilecekleri 
giinler tesbit edilm~tir . 

Seyirciler buna cKemiksiz adam> -11111111mm11111u11111iww111m111WJJUm111w1UJ1mn1111u11u1111111111111111u111nmwm111mmaH11,....U11111111111u11uu1111111111111111111..

pl! 

Gazianteb (~am) - Belediye eski kasapbaneyi yikarak bunun arkasm
da modem ve bilyilk bir fennl mezbaha kunnu~ur. Yirmi bin lira ile meyda· 
na ge~ bulunan milcssese Slhhat bakanhgmm plamna tamamile uygundur. 

Yukanda, scnelik varidatt yinni iki bin lira olan yeni mezbahanm eski ka· 
llaphane arkasmda yilkscldigini goriiyoruz. 

adnu t~lar.. Bir arallk sahnede 
blr delikanh Ile bir gen~ kadln bellrdi. 

Delikanl1 blr ayagi tlzerinde, blr 
parmagi iizerinde gen~ kadnu fmldak 
gibi :fml fml donduriiyor. Hayatimda 
ilk defa kad.Iru boyle parmagmda ~e
viren bir tek erkek gordiiml 

Dellkanll c;1plak ve 1r1 gogsilniin, 
tam kalbinin tlzerine giizel kadmm 
aya~ koyuyor .. Geng kadl.n wtiine 
bastigi erkek kalbinin lliltiinde garlp 
bir mftvazene Ue ayakta duruyor.. .. 

Arkadan f1Sllt1Iar: 
- Ah .. Gelsin de benim kalbiml 

c;ignesin .. 
Saat 12.. numaralar bltiyor.. Yine 

artistler mayolarla halkln arasmda .• 
kadlnlar erkeklerin kollanm ~ekiyor
lar: 

- Aman yeti~ir artlk.. artistlere 
bakacaksm diye boynun tutulacak .. 
kalk gidelim. 

Artfstler mayolarla bar k1snuna ko~ 
fUyorlar. Saat 12 den som·a o tarafta 
dans ba~llyor. ' B. F. 

Gazianteb (A~) - Belcdiye toptan meyva vc sebze satI~ pazan kur
muijtur. Koyliilcr mey\'a ve scbzclcrini buraya getirmekte \'e esnaf ihtiyaclnl 
ancak buradan temin cdcbilmektedir. Bu suretle ihtiknnn da oniine gc~ilmi~ir. 

Bina beton olarak yapllm1~, miitcaddid odalarclan niiirekkcbdir. Gondcrdi· 
iim. resim pazan yandau gostenncktedir. 
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Tayyare mi halon mu? 
Doktor Ekner uzun sef er I er_ i~in 

balonu tercih ediyor 

A§k rekabeti bir casus 1e
bekesini meydana ~1kard1 
Amerikadan ka~makta olan gen~ kad1-
n1n ~·~~as1!1~a miihim evrak bulundu . .. 

~lmanyada yeniden ii~ zeplin yap1lmas1 i~in te~eobiisler ~ · 
-

var. Balonculugun istikbali tekrar parl1yor 
Umumi harpten evvel Almanlar ba· 

lon in~aat.llla cok ehemmiyet v~erc 
di. Kont Zeplinin Almanyarun cenu .. 
bunda Konstans golil sahilinde kur
dugu fabrikalarda miitemadiyen ka .. 
bill sevk balonl~yap1byordu. Bu faa
liyeti goren diger devletler de, bilhassa 
ingiltere, Amerika ve Fransa yenl 
balonlar in~sma ba~larru~lardl. 

Umumi harp ba~laymca Almanlar 
balonlanru taarruz vas1tas1 olarak 
kullanmaga te~ebbi.is ettiler. Zeplin
ler bir ka~ dcfa Londra i.izerinde uctu. 
Fakat hacimlerinin bi.iyiikliigti iyi bir 
ni~angah olmas1m temin ettigi gibl 
muhalif rilzgarlara kar~1 mukavemet1 
az oldugundan balonlardan beklenl
len istifade temln edilemcdi. Alman 
zeplinlerinin, bir kac1 mtistesna ol
mak tizere, hemen hepsi harap oldu. 

. J 
I 
! 

Diger deTletlcrin yapbklan balon
lar da kazalara ugrantl.!?, bu yiizden 
pek ~ok insan i::ilmii~til. Bunun i(;in 
harpten sonra hemen her tarafta 
balonlar kiymetten dti!?tti., tayya .. 
reye ehemmiyct verilmege ba~IandJ.. 

Mis Evelin Hart yat safaSJ. yaparken 

DOKTOR EKNERiN TE~EBBUStl 
Bu umumi cereyana kar~1 duran 

yalmz bir ki~i {!Ikt1. Bu zat, Kont 
Zeplinin i::iltimi.inden sonra zeplin in .. 
~aat tezgahlarmm ba~ma gegen dok
tor Eknerdi. Doktor Elmer balonun 
tayyareden daha emniyetli, daha mil.. 1 

kemmel bir nak11 vasitasi oldugunda 
israr ediyordu. Bu d~iincesini isbat 
i~in yeni bir balon yaptmnaga kalkt~
t1. Bir gok yere ba~ vurdu, Ia.run ge
len parayi temin etti. 

Doktor Elmer eski zeplinlerin ku
surlanru goz oniine alarak yeni bal0oo 
nun pm.mm daha iyi bir ~ekilde ha- r 

z1rlafu. «Graf Zeplin> ad! verilen 127 
nwnarall balon klsa bir miiddette, 1 
yap1lfu. 

tLK TECRUBELER 

Graf Zeplin balonunun ilk tecrilbe
leri pek cesaret verici deglldi. Balon 
1928 de Amerikaya giderken miihim 
anzalara ugradl, zarf1 yirtildl. Fakat 
mlirettebat yolda bu arizayi tamir et
tilcr, balon yoluna devam etti. 

Balon Almanyaya dondiikten son
ra bazi tadiliit yaplldl. 1929 da tckrar 
yola ~ti. Fakat bu def a da be~ moto
riinden dordii. bozuldu. Balon Fran
sarun cenubunda karaya inmege mec
bur oldu. 

Doktor Elmer bu defa da motorler
de degi-?iklik yaptl. Balon bundan son
ra btiyiik seferlere ~lkt1. Dlinyarun 
etrafmda 12 gi.inde bir devrialem se· 
yaliati yapti. Bir iki defa atlantlgl 
ge~ti. Bu tecrii.belerden sonra ba.lonun 
yolcu nakline tahsisi kararla~tm.ldt. 

tKiNciB~ON 

Graf Zeplin senelerden beri Alman· 
ya ile Brezilya arasmda i~liy_or. ~imdi
ye kadar Amerikaya 483 sef er yaptI, 
bir milyon ii~ yilz bin kilometre kat
ettL :Ba.zi sefet.lerde ufak tefek aru.a-

Gmf Zeplin balonunda bir kamara, Jru.mandan kopriisi.i, halon u~arken, 
mutfak ve yemek salonu 

Iara ugramakla beraber bi.itiin seya- Balon karaya inmeden 13,500 kilo-
hatler muvafakiyetle neticelenCll. metre gidebillr. 

Doktor Elmer bunun ilzerlne yeni Yenl balonda emniyet tertibatt ~ok 
ve daha bi.iytik bir balon yaptrrmaga fazladlr. Geni~ salonlarda raha~a si-
karar verdi. Ge~cn sene in~as1 biten gara i!(mek de kabildir. <;iinkti hel-
({Mare~al Hindenburg> balonu i~a yum yanmaz bir gazdrr. 
ettirildi.Bu balon da ~imali Amerikaya TiCARt NOKTA 
bir kag sefer yapti. Bilyiik firtmalara Yeni balon yapllirken ticad nokta 
ugramasma ragmen seyahati mu· da dil~i.inillmil~ttir. Doktor Eknerin 
vaffakiyetle neticelendi. yaptig1 hesaba gore balonlar be~ mil-
iKi BALON ARASTh'DA MUKAYESE yon marka mal olmaktadlr. tt~ biiyiik 

Hindenburg balonu, Graf Zepline baton yapt1nlsa 15 milyon mark la.-
nisbetle gok miikemmeldir. Graf Zep- zundrr. Karadaki tertibat i~in de 10 
lin 236 metre uzunlugundadtr. Hacmi milyon hasab edilse Avrupa ile Ame-
105 metre mikab1drr. Her biri 560 bey- rika arasmda sefer ictin 25 milyon 
gir kuvvetinde be~ motOrii vardlr. mark sermayeli bir ~irket kurulabilir. 
Azaml si.irati saatte 128 kllometredir. Balonlar daima yolcu ve yilk bulu-
Aldlgi mahrukatla 10 bin kllometre yorlar. Bunlann bir senelik' hasllat1 
gidebillr. 11 milyon marktir. Masraf glktiktan 

Hindenburg balonuna gelince, u
zunlugu 248 merte, hacmi 190 bin 
metre mikab1dJ.r. i~inde 16 balon var
dtr, bunlar helyum ile doludur. 4,800 
beygir .kuvvetinde dort motori.i vardtr. 
Y°JlS&tt isilrati saatte !85 kilometredir. 

ve ihtiyat akgesi ayr1Idlktan sonra 
senede 1 milyon 600 bin mark kft.r ka
hr ki ylizde alti bu~uk etmektedir. 

BALON l\ID, TAYYARE Mi? 
Doktor Eknere gore Avrupa ile Ame

rika arasmda sef er tayyarelerle de
gu balonla temin edllecektir. 9finkii 
balon daha ta.hat, daha. emin olduk
tan ~ tlcarl noktadan da elYerif
lidir. Doktor Elmer bir iki sene i!tinde 
:Avrupa ile ~.imalt Amerika ve Avru
pa lie Hindlstan ve Japonya arasmda 
balonla. :seferlerin taammW:n edecegt 
kanaa tindedir. 

A.merikada, son gilnlerde ~k ge~ 
blr casus ~ebekesi meydana <;lkarll
~tir. Bu casus ~ebekesinin meydana 
~1kartlmasma ild kadm arasmdaki a~
kane ziddiyet ve rekabet sebep olm~
tur. Mesele ~udur: 

Bundan bir ay evvel iiniversite ta
lebesl oldugunu iddia eden gen~ ve gu
zel iskogyah bir klz, Kiibaya gidecek 
bir tayyareye binecegi srrada agrr bat" 
11 ve vakur bir zat, kendisine yakla
sarak pasaport kontrol dairesine kadar 
kenJisine refakat etmesini iica etmi~
tir. Gen!f kiz bu davete nazikane bir 
sure! te red cevab1 vererek: 

- Gi::iriiyorsunuz, tayyare kalkmak 
iizcre. Bo~ yere kaybedecek bir daki
kam bile yok. 

Agtr ba~lt adam: 
- Misl. Ben polis komiseriyim. Be

lli arzunuzla takip etmezseniz, sizi zor
la gotiirmege mecbur olacagim ceva
brm vermi~tir. 

Adt Evelin Hart clan gen!t klz bu 
cevap iizs:ine sapsan kes~, maa
mafih metanetini bozmarm~trr. Komi
ser gen~ klzm verecegi cevab1 bekle
meden elindeki kii!fiik valizi kapmi.~trr. 
Komi.ser kiigiik valizi eline g~rir ge
¢nnez, yU.zfulde memnuniyet a:tamet
leri belirnti~tir. 

KOMiSERLiKDAiRESiNDE 
Gen~ kadm ir;in komiserin emrine 

itaatla kendisini takip etmekten bru?
ka kurtulu~ ~aresi yoktu. Mis Evelin 
onde, komiser arkada komiserlik dai
resine girm~lerdir. Komiser derhal 
koltuguna oturm~ ve cebinden tev
kif mtizekkeresini !;lkararak gene ka
dma goste~tir. Som·a gen~ loza bi
ti~k odaya gecmesini rica et~tir. 

Evelin Hart, biti~ik odarun e~gin
den ge~er gegmez, gordiigti marizara
dan sendelemi~tir. Kar~mda Mis Sey
mor duruyordu. :iki kadtn kaq1°kar~1-
ya gelince, biribrine d~ca nazar
lariru ~Ierdir. Hatta bir arallk 
Mis Evelin .el ~tasrm anSJzm ~a· 
rak minimini bir tabanca ~ ve 
ka.r~l.Slllda duran Mis Seymora at.ef 
etmek .is~tir. Faka.t komiser ~vik 
bir hareketle g~ kadmm elinden ta
bancayi kapnn§ttr. Build kadm ara
smdak:i Zlddiyet ve dilfmanl1gm ~ 
bl~ idt: 

Mis Seymor, Amerika mukabll casus
luk t~ltma mensuptur. M1s Evelin 

Eunun i~in yeni balonlar ~ dil- tse beynelmilel blr casus febekesinin 
~ilniilmektedir. Bu balonlar ab.nan en tehlikeli .azasmdan biridir. 
tecrilbelerden istifade edllerek daha GEN~ BAHRiYE ZAB1rt 
miikemmel tarzda yapllacakt1r. 

Goriiluyor ki umumi harpten sonra Tuhaf bir tesadil!, bu ik.i kadm.1 kar-
balonlarm soner gibi gi::irilnen istik- ~1 kar~ya get~tir. Amerika donan-
bali tekrar canlanmaktadrr. masma aid bir Sim ogrenmek isteyen 

•"""'"""'"'"'uuuu11muwm11111111111111m1111111111ru11111111111111mnt Mis Evelin, Seymor nammda blr Ame-

Cemal Nadir --·~ 
Karikatur Albumu 
Mevcudu tiikenen « Cemal Nadir 

Karikatiir Albiimii » tekrar basila-
rak sab~a ~ikartlm1~br. MualJim 
Ahmed Halit kitaphanesinde bulunur. 

Graf Zeplin barekete hamla~ken , 
Fiati 50 k~tur. 

rikan bahriye zabitue tam~, bu za
biti kendine baglarm~trr. Bu bahriye 
zabiti Mis Seymorun uzaktan lruzeni
dir. Babriye zabiti, Mis Sey:morla ni-
1?anlt oldugu halde Evelinle t~tiktan 
sonra gene klZl terket~. ni.farum da 
bozm~tu. Halbuki Mis Seymor kuzeni 

-~ c·.:.. -·-·· ;:: ~-· ··· .. · ; ·: 
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yordu. Ni~anllsm1 kendi elinden alan 
Mis Evelin hakkmda, el altmdan yap.. 
t1g1 tahkikat hie de emniyet ba~ de
gildi. Gen~ kadmm mazisi ~ok ka
ranhkti. Bundan b~ka, slk slk k:Iya
f etini degi~tiriyor ve casusluk yaptlk .. 
lanndan l?iiphe edilen bir ta.knn adam., 
larla Nevyorkun ucra yerlerinde bulu
~arak onlara bir taknn kagxdlar veri
yor, talimat aldtktan sonra gene klya
fet1nl tebdil ederek Nevyorkun en bil
yiik caddelerinden birindeki apartuna
nma di::intiyordu. 

GiZLi TAKiPLER 
Mis Evelmin casusluk yaptigma ve 

bahriye zabiti Seymora gosterdigi ala
kanm da Amerikan bahriyesinin baz1 
sirlamu ogrenmege matuf bulundugu
na -?ilphe yoktu. Mis Seymor, hem sev
gilisini kurtarmak, hem de Amerika
ya bir hlzmet ifa etmek i~in derhal 
Amerikan mukabil casus te~latma 
ba~ vurarak tahkikat ve mu~ahede
lerini anlatm1~ ve ticretsiz hizmete 
hazrr oldugunu bilclirmi§tir. Mis Sey
morun bu teklifi memnuniyetle kabul 
edilmi~tir. 

Art1k o dakikadan itibaren Mis Sey· 
mor, rakibesini bir golge gibi takipten 
hali kalm1yordu. Bir gece Mis Evelin 
odasma kabul cttigi bahriye zabitini 
uyutarak cebinden bir taklm evrak ~al .. 
d1ktan sonra derhal bir otomobile at
lam1~. Kiibaya hareket edecek yolcu 
tayyare kararga.hma k~~tu. Hal
buki Mis Seymor, rakibesinden daha 
evvel davranm~. Mis Evelinin bayriye 
zabitinden ~aldJ.gi evrakla kagacagllll 
amil'lerine haber vcrerek onu tevkif et
tirnli~tir. Filhakika, Mis Evelinin vali
zinde yapllan ar~tmna neticesinde 
Aroerikan bahriyesine aid bir taklm ve-. 
sikalar meydana c1karll~trr. Bu su
retle iki kachrun ~k rekabeti, biiyiik 
bir casus ~ebekesinin meydana ~1ka
nlmasrm temin etm~tir. 

AK~AM 
Abone Ucretleri -

fl.rlcfp• ~ 

14001mnit2700 ...... 
7IO • 14&0 • 
400 • IOO • 
150 • -

Po.ta ittibadma dahil olm.ayan 
eQebi memleketler: Seneliii 

3600, alb ayliji 1900, ii; 
a.yltiJ t 000 kun&fhlr. 

Adre. tebdili i9n yirm.i bet 
kurutluk pul gondermelt llz1mdir. 

Cemaziyelevvel 15 - Ruzuh1zir 90 
S. Jmaak Giioot Oitle lkiodi Aqam Yat9t 
E. 7,33 9,34 4,66 a.so 12,00 1.~ 

Va. 2.57 4,58 12,20 16,15 19.25 21,13 
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~air Fuad Fani koltugunun altmda 
blr tomar l?ilrle k~yi dondil. Ve o an
da kalbi gilmbilr gilmbilr atmaga b&l?
ladI. i~te gene cUciverd riiya> adim 
koydugu me~hul kadm biraz ileride o 
vilcudilne harikulade klvrmt1lar veren 
nefIS yilrilyill?ile gidiyordu. 
Gen~ l?air hemen uzun sa~lanm par

maklarile dilzeltti. Hi~ bir zaman ya
kasmda muntazam durmayan kirava
tma bir dilzen verdi. Heyecandan az 
daha koltugunun altmdaki ~iir deme
tinl dill?iirecekti. M~ul kadma clA
civerd rilya> adiru koymas1 sebepsiz 
degildi. Gen~ kadmm iri ltlciverd goz
leri vard1. Bu laciverd gozler Insana 
o kadar manal1 manall baloyordu Id .. 

Sokagm ko~ danerlerken goz
goze geldiler. I.Aciverd ri.iya Fuad Fa
niyc uzun uzun bakti. Gen~ ~ir i!;in
den: 

- Muhakkak, dedi, bu kadin deh~t
li ~iir merakllSl .. ve ben1 de taruyor ... 
Mecmualarda resimlerimi filan gor
mii~ olacak... 9iinkil b~an oyle 
aleladc ba~ degil... 

Fuad bunu dti~iindiikten sonra laci
verd gozlil kadmla daha ziyade allka
dar olmaga b~adI. Sonra dikkat edi
yordu. Hep cIAciverd rilya>ya pirane 
yollarda ras geliyordu. 

Zaten gen~ kadirun hiilyal1 b~la
nndan, lri IAciverd gozlerindeki mana
dan onun ~ok Ince ruhlu bir insan ol
dugunu hcmen anl~tl. 

~imdi kendj. kencllne bu kadirun ha
yatrm dii~iiniiyordu. Belki de hayatta 
JB1ms kalIIllf bir duldu. Ak!plmJan 
~ik bir balkonun 6nttnde ptyanosun
da kimbllfr ne ~ll ~Jalar ~yordu. 
!htimal kendisi de ~di. 

Be1ki blr~k ak.p.mlar lAclverd gOz
lerini, laclverd ufuklara dikerek uzun 
uzun d~iintiyordu. 
Gen~ ~r bh: tiirlii sevgilisinin ya

mna yakl&l?amach. LAciverd kadm bir 
mtlddet deniz kenarmdald kayallklar
da dol&l?tiktan sonra evfne dondfi. 

a a 
Fuad Fani adeta heyecan ic;inde idi. 
Oyleya ~imdi laciverd gozlii kadin bu 
~ri mutlaka okuyacakti. Oyle ince 
ruhlu bir kadmm boyle ince ~llrleri, 
edebiyat harekctlerini takip etmeme
sine Fuad Fani ihtimal vermiyordu. 

Nitekim «Laciverd gecelerin IAciverd 
riiyas1> mecmuada ~lkbg1 gilniin ak
~1 gene ona deniz kenarmdaki ka
yallklarda rasladI. 

Laciverd riiya bu serer ona daha i~
li vc daha uzun bakb. 

DelikanlI bu bak1~lardan o kadar 
miiteessir oldugu kl, hemen gene bak
kala ko~tu, yilzilnii k1zd1rarak gene 
bor!; olmak ~artile bir 49 hk rakl daha 
aldl. Tcessiiriinden kil{:ilk odasmda bu 
49 hk rakly1 bu sefer hem de doma
tissiz olarak yuvarladI. 

Mcze yerine her kadehten sonra bir 
kerre uzun uzun i!;ini ~ekiyor ve: 

- Ah .. ah laciverd gecelerin laciverd 
rilyas1 ... dlyordu ... 
~imdi onunla nas1l taru~acaguu dii

~ilniiyordu. Bu ~ sahnesinin ve!
kalade ~airane 01mas1 ~tt1. 

Tlpk1 GOthe'nin me~hur sevgilisi 
~arlot'la ~ gibi.. amma GOt
he, ~lot'la bir araba l~de, bir sil
rfl yaramaz ~ukla ~ti. I.Aci
verd g6zl{l kachnla kendislnin ooyle 
bir dekor i~inde tam~masma imkan 
yoktu. 

O GOthe ile ~arlotun tam~malann
dan daha ~rane bir tam~ma tarz1 an
yordu. 0 kadar ince ,ruhlu, o kadar 
hassas, o kadar zartf bir kadinla son 
derecede pirane ~1 idi. 

Ona bir mektup yazmaga karar ver
dl, oturdu; ~lad!: 

cIAciverd riiya ... > .. Lakin bundan 
aonra devam eden hi~ blr ciimleyi be
genmedi. Mektubu yirtb, yirtti, atb. 

En lyisi ona kendi agzile derdinl 
dokmekti. Ertesi giin gene kayal1klar
da onu gfu'dilgu za.man kalbi gogsii
ntln i~de vinill hamamin kap1lan 
l~deki tokmakJar gibl gilmbiirdilyor
du. 

I.Aciverd kadm onun bitip tilkenmek 
bilmeyen taldplerlnfn farkmda idi. 
Gene dellkanhyi b~tan &l?agi si.izdi.i. 

eatr Fuad Fani biitiin cesaretini, bti-

3 Aiaatos Pazartesi 
Ltubul - 18 Senfonik muaiki, 19 

Haberler, 19, 15 Muhtclif plaklar, 20 
Halk musikisi (plak), 20,30 stiidyo or
kestralar1, 21,30 Son haberler, Saat 22 
den eonra Anadolu ajans1ntn gazetelere 
mahsus havadis servisi verilecektir. 

4 Aiuatoa Sala 
Ltanbul: 18 Opera par~alan (plik), 

19 Haberler, 19, 15 Hafif orkestra eser
leri {plik). 20 Turk~e operet par~alan 
( plik), 20, 30 Stiidyo orkeatralan, 21, 30 
Son haberler, Saat 22 den aonra Anadolu 
ajnasmm gazetelere mahaua havadis aer· 
visi verilecektir. 

Nobetc;:i eczaneler 
Bu alqam nobet~i eczaneler tunlardll': 
~i§li: Osmanbeyde ~ark Merkez, Tak

aim: l.tiklal caddeainde Kemal Rebut, 
Beyoglu: Tiinelde Matkovi~. Yiiksekkal
dmmda Vinkopulo, Galata: Topc;ular 
caddesinde Merkez, Kas1mpa§a: Miiey
yed, Haskoy: Aseo, Eminonii: Be§ir Ke
mal - Mahmud Cevad, Heybeliada: To
madis, Biiyiikada: Halk, Bakirkoy: Hi
la!, Sanyer: Osman, Tarabye, Yenikoy, 
Emirgan ve Rumeli hisanndaki eczane
ler, Aksaray: Z. Nuri, Bctikta~: Rtza, 
Oskiidar: Alimediye, Kad1koy: Merkez 
ve Modada Faik lakender, Fener: Emil
yadi, Samatya: Erofilos, ~hremini: Na
ZJm, Karagiimriik: Arif, Alemdar: Obeyd, 
Kii~iilr.pazar: Hikmet Cemil, ~ehzadeba
p: HU.eyin Kamil, Beyaz1d: S1dk1. 

Resmi ilanlar 
Tiirk Limited ~irketi 

Ankara mUmessllllll 
Resmi llanlar Turk 

Limited ~irketinden: 
~irketimizin Ankara miimea

ailliiine Bilal Akba tayin olun
muttur. Ankarada devairden 
para abzii kabzi, ~irket nuni
na temM Te muzakerede bu
)unmak telihiyeti yaln1z mu
maileyhe tevdi edilmittir. Ke1-
fiyet bilumum Reami Devai· 
rin nazan dikkatine vazolunur. 

Fuad Fant de odasma kapandl. Bak
bldan bor~ alchrtt1gi 49 kurtlfluk rala 
fifesinf olgun bir domatesi meze 
yaparak bo~altirken clAciverd gecele
.rin lAclverd riiyBBl> diye yenl bir ~ 
JUID&ta bafladJ. 

tun incellgmi toplach. Ladam Okamel- ._ ___________ _, 

Kadehlerl yuvarladlk~ lAciverd ril
ya bQsbtittin kendisini sanyordu. Cok 
eabuk alevlenen bir ruhu vardI. He
men, hem de biltiln ~iddetile A.pk ol
m~tu. GOzlerl a~lkken ve uyanik ol
dugu halde IA.civerd bir rilya gorilyor 
gibl ldi. ~imdi, ~~yi bitirdigi ~ es
nada sanld odasmm duvarlan, masa-
111 yazi yazdlit k8.g1dlar, elindeki ka
lem 25 mumluk ampuliin 1.pg1 etra
fmdaki her~y heri;ey ~ llciverd bir 
renge biiri.inm~ttl. Bir laciverd renk 
J'llun l~de yilzilyor gibi idi. 

Ertes1 hafta ancak 100-150 okuyucu
m bulunan bir edebiyat mecmuasmda 
l'uad Faninin cIAclverd gecelerin lacl
verd riiyas1> admdald fl1rl ~lkt1. 

llecmuada '1irl nf¥olundugu giin 

ya glbl ac1ll, hisli bir romarun sahi
felerinden heniiz flrlam1~ bir roman 
kahramaru tavrile llciverd gOzlu kad1-
nm yaruna yakl&l?tl, ve arkasmdan nu
nldandl: 

- I.Aciverd riiya.. lflciverd rilya .. 
!LA.civerd riiya evveIA. duym~ 

glbl llerledi. Gen~ fair tekrar nunl
dandl: 

- I.Aciverd riiya ... I.Aciverd a~-
larm lft.civerd rilyasi... 

Bu se!er lAciverd rilya geri dondii, 
deUkanl•Jl tepeden timaga kadar sti
zerek ellndeld giine~ ~emsiyesinl ha
vaya kaldlrdI: 

- Ulan durzu .. ulan dilrilm dfuiim 
diirzil ..• Yolunda dogru dtirilst giden 
elin namuslu kachnm1 lftciverd riiya 
diye ne halt etmege maytaba ahyor-

• KARA YELKENLI. KADIR&A • 
•Yuan: lsKENDER F. SERTELLt 

Dfye saylenlyordu. 
Kap1da duran nobe~i, Yunusun bu 

16zlerlni de All pqaya yetiftirmekte 
gecikme~. 

All P•· donanmanm enginlere a
~chll s1rada, kendisini b~tan ~lkaran 
Ragozay1 nereye g0tiirecegin.t, ne ya
pacaguu d~iinmekle me~guldil. Yu
nusun feryadI onun kulagma erl~ti~ 
halde -nedense- vicdaru iizerinde bir 
teair yapanuyor, merhametini uyan
chramlyordu. 

Ali P• kendl kencllne fU karan 
ve~ti: 

- Bu gftzel tachru kurdlarm atzm
da bll'akmak bana yarqmaz. Onu va
nakkaledeld lhtiyar teyzemin yanma 
gtitiirecefim. O bundan aonra benim 
mahremimdir .. Ragozarun yi.iziinu ben
den b&l?ka kimse g<Sremez!. 

-5-
TORK DONANMASI DV~MAN 

PE~fNDE.. 
All P•· Lezinadan aldlgt giii.el rak

kaseyi 9anakkaledeki lhtiyar teyzesl
nln yaruna gotiirmek brsatnu bulanu
JO!du. 

No. 51 • 

Lezlna ktirfezinden aynld1ktan son
ra, Tfirk gemicilerl ~yle bir haber al
chlar: 

cPapa, fspanya krah ve Venedik 
cumhurlyeti arasmda Tiirklere kar'1 
bir ittifak ~as1 imzalan~br. 
Venedigm tstanbuldakl el~isi Sinyor 
Ragozoni hastahgm1 bahane ederek 
Venedige donm~ti.ir. Bu birle~menin 
gayest, Akdenizdeki Tlirk hlkimiyeti
ni zayiflatmaktrr!> 

1571 mayisuun yirmi be~cl gii
nil tmzatanan bu muahedenin hedefi 
neden lbaret oldugunu anllyan All p. bu haberl derhal tstanbula yeti~
tirmekte gecikmemifti. 

Hazirarun on be~e kadar mftttefik 
diifman donanmalan Mesinede top
lanacak, bundan sonra Tilrklere harp 
llAn edllecekti. 

Bu mad& yenl d~n Fransarun 
1stanbul el~ Venedikten g~erken 
harbin yapllmamasma ~ok ~ah~1~a 
da o giinlerde Venedlkte toplanan milt. 
te.nk el~llerl bir pamr gftnil Sen Mark 
klllsesinde dint merasim yaparak mua
bede metninl alenen okumllflar ve 

sun .. 
Gen~ ~air tepeslne bir tokmakla vu

rulsa bu kadar fqmnazdl. Kekeledi: 
-A! buyurunuz .. bani maksadl Aci-

zanem .. 18.civerd riiya .. 
Bu sefer 18.civerd riiya bir omuzunu 

~rp1tti: 

- Ulan h1rbo... Enai oglu enal ... 
Bir kerre sen kar~mdakine baksana .. 
bu numaralar1 kime yutturuyorsun .. 
riiyanm llciverdi, ye~ili olur mu sa
loz ... Her ~ eti yenmez .. ~imdi yer
den kaldinm ~ kapmca eklerim 
ha .. pekmezlerin oluk oluk akar .. bas 
git 4uradan .. cl.Zlanu ~ •• Yok.sa be
nt kodese sokarsm ... Akaarayh Bati
cenin kafBSllll kmbrma derim sana ... 
Ziippe sen de.. (Bir yildiz) 

Ttirklerle milnasebetlerini kestiklerini 
saylemi~lerdi. (1) 

Milttefik donanmalan b&l? kuman
danhgma me~hur ~arlkenin oglu Don 
Juan tayin edilmi~ti. 

Tiirklerln eski ve tamn~ d~aru 
olan Don Juan flmdiden atlp tutma
ga b~~tl. 

Don Juan: 
«- Akdenizde bir Tilrk telmesi b1-

rakmiyacgim I> diyerek milttefikleri 
harbe b~amadan bilyilk Umidlere 
dil~iiri.iyordu. 

Ali p~a donanmayi Lepanto (ine
bahti) korfezine gotiirmii4tii. -20 tem
muz 1571-. 
Donanmanm inebahti korfezine geli

~inden ild giin sonra Tiirklere kar~ 
resmen harp ilan edildi. 

All pqa korfezde fstanbuldan ge
lecek yardunc1 donanmayi bekllyordu. 

Mesinede toplandlli haber alman 
blrle~k d~ donanmasmm yetmif 
tspanya, on Malta, ve mtlteferrllc on 
be4 kadirga ile beraber Venedlk ami
rah Sebastiyen Venyero kumandasm
da yttz sekiz kadirgadan ibaret olduiu 
anJqJlm•ftl. All pqa denizde kullan
dlgt Venedikll ve Avlonyah casuslar 
vasitaslle dilfman donanm&Sl hakkm
da S1k slk ve esash haberler ahym'du. 

DURAL GEM1S1NDE DON 
JUAN NE DIYORT 

Serdar Don Juan .. 

8abUe 9 

13 ya§1nda bir. baylaz 
haydutluga kalk11m11! 

Oldiiriicii Joe imzasile tehdit mektubu 
gondererek 500 frank istemif 

Fransada on ii~ Y&l?IDda bir haydud 
yakalamm~tir. Bu kil~ilk haydud bo
yuna bakrnfll]n agrr tehdidlerle dolu 
mektuplar gandererek bir tilccardan 
para iste~tir. istedi~ para Amerl
ka haydudlan gibi milyonlar degildir. 
Yalruz 500 !rank, yani 40 liradir. Kil
~tt.k haydud yakalanmll?trr. 

Vaka Fransanm Saint Brleux ~eh
rlnde olm~tur. Bu ~chirde Oilllaume 
Pont adinda bir ~rap tiiccan vardir. 
Tliccann vaktii hali yerindedir. M. 
Pont ge!;en hafta cOldl.irilcu Joe> im
zah bir mektup alm1~t1r. Mektupta ~u 
satlrlar vardI: 

cti<; gilne kadar Croque vllldsi ile 
eski Piskoposluk arasindaki ta~n al
tina 500 frank bzrakmazsanzz <;ocugu
nuz kafinlacaktzr. Kafinlan ~ocugun 
parmaklan kesilecek !1e size pasta pa.
ketae gonderllecektir. Polise haber ver
mege lcalkrpnayin yoksa ... » 
~arap taclri mektuba ehemmiyet 

vermemi~tir. Fakat u~ giln sonra ayni 
yaZI ve gene coldiirilcu Joe> imzasile 
bir mektup almlfbr. Mektupta fUDlar 
yaz1h idi: 

~P taciri bu ikincl mektubu bit 
dostuna gostermi~tir. Dostu ta.pn albe 
na bot bir r.arf birakJlmasuu ve ldmin 
alac&guun giizeUenmesini tavsiye et
miftir. M. Pont bu tavsiyeyi muvabk 
bulmu~, ~m altma ~ bir zarf b:arak• 
~r. 

Ortallk kararcbktan sonra biri gele

rek ta~ al tmi aram1~ ve zarf1 alnw;
br. ~arap taciri ve dostu derhal pollse 

gelen adamm e~kalini tarif ctmi~er
dir. Bunun uzerine cbldtirucil Joe> a
dm1 alan adam yakalanm1~ ve kendi
sinin 13 y~mda bir ~ocuk oldugu gO
ri.ilm~tur. 9ocuk iptida inkar etmif, 
fakat sonra aghyarak itirafta bulun
mu~tur. ~uk dem~tir ki: cParaya 
ihtiyacrm vard1, bu i~e kalkl~t1m. Pa
ra verilmemi~ olsaydI bir ~cy yapm1ya
caktim.> 

Polis ~ocugu tevkif etmi~tir. Annesl 

bu il?ten haberi olmadigm1 soylemek
le beraber onun hakkmda da tahldkat 
yapwyor. 

«Ge<;en mektubumda uazdiklanma 
kulak asmadm. Bif' kerre dah4 haber A K B A 
'Oerigorum, ~er lleM aldi"f etmezsen Ankarada her dilde gazete 
u~agm fd4keti bilirsin. Bif' fqf mecmaa ye kitaplan b6tla 
~ ck/a haba wrmek ddetim degtldif'. mektep lritaplan Ye lartaslyeyi 
Bentmle 01/Ufl da opanmaz. 48 ltUlt acuz olarak A K B A mtieue-
zarfin.da 500 fTangi bUdirdigim 1Jef'8 1eJerinde tedarik edebiJirsiniL 
lnrakmazsan ~gun daga kaldlnl4- Telefon : 3377 
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Izmir (Aqam} - Izmir Turing ve otomobil kuliibil, me\-sim miinasebetile 
civar viliyet ve kazalara seyahatler tertibine ba'1aJru~tu. Ilk seyahat Bergama 
barabelerfne yap~tll'. Izmir miinevverlerinden kalaballk bir grup otobiis
lerle Bergamaya giderek oradald Asan atikayi, barabelerl siyaret eti:.m,tlr. 
Seyahat ~ok eglenceli ve istifadell olm~ur. Yakmda Odem~, ~~e ve Kut
adasma da seyahatler tertib edilecektir. Resmimizde Bergama seyahatine iir 
t1rak edenlerden bir rruP Menemen • Bergama arasmda Biiyiik Gediz kop
riisii iizerinde gorilniiyor. 

Paparun veldli Antonyo Kolona. . 
Venedikli amiral Sebastiyen Venye

ro .. 
Sicilyal1 amiral Jan Kordona .. 
DOrt kwnandan, serdann gemlsinde 

bqbqa verdiler .. gece sabaha kadar 
-donanmanm hilcum edecegi nokta 
hakkmda- milzakere ve mOn•k• et
tiler. 

Paparun veklll lle Slcilyal1 amiral 
Avlonya iizerlne gidilmesini teklif edi
yordu. 

Venedikli amiral Qanakkaleye dog
ru gidilmesi !ikrini ileri siirm~tii. 

Don Juane gelince, o i~e daha kes
tirme yoldan b~lamak niyetinde idi. 
Bunun i~in da ~u fikrl ileri siirm~tti: 

- Daima Akdeniz sularmda dol&l?
mahyiz. Tilrklere ~abuk raslamak i~in 
donanmanm bir klsnuru Korfuya,' di
ier lasmm1 Siros adasma gfulderme
llyiz. Ttirk donanmasmm da toplu bir 
halde gezmiyecelinl ve ild fllo halin
de dolqtignu haber aldnn. 

Uzun m~ sonra Don 
Juanm tekllfl kabul edilmifti. Don Ju
an: 

- Tilrklerl bu saV&ft& can evin
den vurup Akdeni7.de bir telmesini bi
ralmuyacatun. 

Dlyerek arkada~Jan yanmda and i~
mifU. 

Sank! talil harp kendisine gillecek
mif gibi, bu toplanbda Don Juan o ka-

dar yiiksekten atlp tutuyor, Tilrklere 
o derece kilfiirler savuruyordu ki .• 
nihayet Tiirkler bu gizli toplantlda 
verilen kararlari bile duymakta geclk
mediler. 

(I) Frans1z el~isi Mosyo Veacovo, Ve-. 
nedikten KC4ierken, Senatoyu harp niye
tinden ~evirmeie ~a)1pnas1mn bir aebe
bi de 1u idi: Frans1zlar her ne lr.adar 
Akdeniz aulhiiniin devamm1 istiyorlaraa 
da, Tiirkler aleyhinde yap1lan ittifa" .. 
o giine kadar akdedilen ittifaklann on 
iic;iinciisii oldugundan, bu birle~mede bir 
ugursuzluk olacagm1 ileri siirmii1lerd1. 
Frans1z elc;isi Venedikte senato azalanna 
.Oz gec;iremedikten maada, fikrini biraz 
daha izah etmif olsayd1 hakaret bile SO
recekti. V enedikliler I 3 rakkam1nm te· 
ametine inanmadiklan ic;in, asirlardan be
ri Tiirkler aleyhinde yap1lan anlqmala
nn aonuncuau olan bu on ~iincii ittifalr.
ta Paparun ve Kardinallann manevi yar
d1111ile muvaffakiyetli ve goiiia kabart1-
C1 itler gorecelr.lerinden emin bulunu-
7orlard1. Venedikte Aziz Piyer kilisesift, 
de bugiin hi.Ii mevcud olan Kardinal 
Karafanm mqhur (Eaaret zincir) i ile 
yapdm11 olan me1hur ehli aalip ittifalu 
iizerinden tam hir Ulr g~mi§ti. I 3 iinc:U 
ittifalu yapan V cncdikliler Tiirklere harp 
ilin ederken, ayni giinde bu mqhur itti• 
fak1n yiiziincii ytldoniimiinii de lr.utlula-
yodardi. I. F. S.. 

(ArkaSI var) 



Sahife 10 

Almanya yard1m 
ediyor mu 

(Ba~ taraf1 birinci sahifede) 
iTALYAN TAl.'YARECi IIAKKIN

DAKi tTTiHAl\'l 

Paris 2 - Cezayir uzerinde u~ar

ken inmcge mecb\_lr olan italyan tay
yarecl yilzba~1 Gilberti hakkmdaki 
ittihamlar ~unlard1r: 

1 - Tayyare u~u~lan hakkmda bey
nelmilel nizamlara muhalif hareket. 

2 - Ruhsat almadan Frans1z top
rakJan iizerinden U!WU~. 

3 - Habersizce mitralyoz ve mii
himmat gibi barb le\·az1m1 ta~1mak. 
AsiLERDEN iKi GENERAL OLMO~ 

Madrid 2 (A.A.) - Guadalajara hil
cumuna i~tirak eden hilkumet zabit
leri tayyare ki~lasmda sivil giyin~ 
olarak general Barreranm cesedini ve 
amlral iiniformasile de general Gonza
lez Daranm cescdini bulmu~lard1r. 
mt GENERAi, Asif.ERIN ELINDEN 

KAQMI~ 

Madrid 2 (A.A.) - Leon vilayetin
de asiler tarafmdan yakalanan gene
ral Garcia Kamlnero ve Rodriguez 
Ramirez, ka~arak Portekiz hududun
dan Madride gelmi~lerdir. Gencraller 
hilkiimetin emrine ~made olduklanru 
bildirmi~lerdir. 

FRANSANIN MURACAATI 

Paris 2 (A.A.) - Havas bildlriyor: 
Hilkumet, yabanc1 devletlerin i~ ~

lerine mildahale edilmemesi h~n
daki kaidelcre kati surette rlayet liizu
muna dair genel bir gorii~ birligi tesisl 
i~in biltiin devletlere milracaatte bu
lunmaga karar vermi~ir. 

MADRIDDE NORl\IAL HAYAT 
AVDET EDiYOR 

Madrid 2 (A.A.) - Tiyatrolann bir 
~gu tekrar a~1lrm~r. 

Havas ajansmm ~amosierra cephe
sindeki muhabiri asilerin faaliyetinin 
ehemmiyetli surette azalm1~ oldugunu 
bildiriyor. 

ASILER BOZGUNA U(;RIYORLAR 

Bayonne 2 (A.A.) - Asiler, munta
zam k1taat ve halk cephcsi gruplan 
tarafmdan i~gal edilmekte olan To
losa) i ~evirmi~lerdir. Sensabastiyene 
60 kilometre mesafedeki Tolosa me
zarhklarma kadar muharebe cereyan 
etmi~t1r. 

Huduttan alman malllmata gore, 
Guadalupe topc;usu asileri bozguna 
ugratm1~tir. Asiler Sensabastiyendeki 
Bcasain iizerine taarruz te~ebbiisiin
de bulunduktan sonra ge1i ~ekllmil1-
lerdir. Bu bOlgeye gonderilen yeni cum
huriyet kuvvetleri Asileri tarda ~allf
maktad1rlar. 

S1cakllk 36 
dereceye ~1kt1 

( B-. lua!1 birinci aahifecle) 

nakledilerek tedavi edilrni~lerdir. 
ADANADA SICAKLAR 

Adana 1 - Adanada bogucu st
caklar hilkiim siiriiyor. Termometre 
37 - 38 derecedir. Halk ekser vakitle
rini bah~elerde, parklarda gei;iriyor. 

izmir 2 (A.A. - :?ehrimlzde bunal
tic1 s1caklar devam etmektedir. I>Ort 
~ s1caktan bay1Im1~ir. Bunlardan 
bh;si hastanede Olmi.i~tilr. 

Selanik Bankasi 
Tu's taribi: 1888 ---

/dare merkezi : 

iSTANBUL ( Salata) 
Tiirkige ~ubeleri: 

ISTANBUL, (Gala ta, Y enicami) 

1ZMIR, MERS1N 
ADANA Burosu 

Yunanistan ~ubeleri: 

SELANlK, A T1NA, PIRE 

Her tUrlO Banka muamellt1 
Kirahk kasalar 

Dr. MEHMED IZZET 
Emraza dahiliye ve aariye mlitehH1m 

Muaycnehane: C:aialoilu Nuruoama
aiye caddcsi No. I 7 Baha Bey Apart;a. 
mani pazardan maada hergiin I 3-1 7 bae-
&&luma kabul eder. Telefon: 23921 

. CAFER FAHRI 
eserlerinden 

DID 

Kurut 

YENI HARFLERLE 

Savaf ve Polis kopci,i SO 
Tavuk hastalrldan 25 
Tavuklan c;ok yumurtlatma.k 
i~n ne ycdirmeli > 25 
Ne zaman civciv c;akarmah > 5 
T avukc;ulukta muvaff akiyctin 
Sim? 25 
Tavukc;uluktan nasal para 
kazamhr > 25 
Naa1l tavukc;uluk yap1lmaltdir> 25 

ESKI HARFLERLE 
Mufaasal ycni t.avukc;uluk 100 
Kec;i bcslcmek usulii 25 
Av ve salon kopekleri 25 

Sabp yeri: tKBAL kitabevi 

AK$AM'm FAYDALI NE~RIYATI 
No. 22 F AIK SABRi DURAN 

HA YVANLAR ALEMI 
280 

Sahife 

350 
Resim 

Renkli~evha I 
8 

Tablo 

150 
Kuru, 

Herkes i~in ~ok hizumlu ve 
faydah bir eser 

MEVCUDU AZALMl$TIR -
Sab~ yeri: 

AK$AM MATBAASI 

AK$AM'm FAYDALI NE~RIYATJ 
No. 19 

JOL VERN 

ARZIN MERKEZ1NE SEYAHAT 

Ficnni romar.lann en meraklm 
Resimli 

Fen ve scyahat romanlanmn mucidi 
olan Jul Vem'in bu eaeri c;ok rnerak
l1du. Diinyanan merkezine sideceiim 
diye li.landa adalannda &Onmiif bir 
yanar d:i.g1 agzmdan ic;criye gircn bir 
alimin ve arkada,lanmn ba,mdan ge.. 

QCn vakalan ve nihayet Stronboli ya-
1 

nar dagmdan yer yiiziine c;ik1,Iann1 an• 

htir. 

25 Kr. 
Sa.t1f ycri: 

A~AM MA TBAASI 

AKllM'm FAYDALI NEIRiYATI 
No. 26 
Cok merakh bir kitap : 

NEREDEN 
GELiYORUZ? 

Aras1ra, kendi kcndimize dii~iinurken. 
hayatm bir bin cilves.i i~inde "1 aual 
dudaklanm1z ucuna gelir. 

NEREDEN GELlYORUZ? ..• 
Bu suale bugiin ilrnin verehildigi ceva· 

b1 ogrenmck istemez misin.iz? Bu mU,. 
kiiliimiizii bir kitab c;ozuyor. • 

164 sahif e, 60 Resim 40 kuruf 
SatJf yeri: 

AK~AM MA TBAASI 

DOY<;E ORIENTBANK 
Dresdner Bank lubesl -m:erke•i1 Berlin -TOrklyede ,Sftbeleri: 

Istanbul (Salata we Istanbul) 
Depoe TOtOn GOmrilk 

izmir 
Her tnrlll banka muamelAb 

Modern Stil 

~IK MOBIL YALAR 
Beyoglu Kabristan sokagmda 

BAYASvePSALTY 
ticarethanesinde bulursunuz. Tel.41424 

Makarna amillerinin 
nazan d;kkatine 

~irketimize ait olup Be,ikta,da 
Koy i~inde lhlamur dere caddesi 
64 numarah fabrika derununda 
mevcud bulunan makarna imaline 
mahsus makina ali.t ve edevat te
f erriiatiyle toptan ve perakende 
suretiyle satahktir. 

lsteyenler gormek iizere mezkiir 
f abrikaya ve fiatleri hakkmda gO
rii~mek i~in de Galatada Karskoy 
Palas dordiincii katta lktisadi ve 
Sinai Tesisat ve ltletme Tiirk Ano
nim ,irketi yaz1hanesine miiracaat 
edebilirler. 

Kurnral ve siyah olarak aabit 
ve tabji rcnk verir. T er ve yikan· 
makla c;1kmaz. Y egane 2larara1z ve 
tamnmtf s1hhi sac; boyas1dir. 
tNGILlZ KANZUK ECZANF.SI 

Bcyoglu - Istanbul 

Sat1l1k ve kiral1k 
Modern yal1 
Miicedded ve modern on iki 

odah iki kath birinci katta bet 
ikinci katta yedi odah i~i ve 
d1t1 boyah telefon, elektrik, 
havagaz1, terkos, alaturka ha
mam1, bah~esi, r1ht1m1 mevcut 
Bogaz1n en nezih bir aahili 
olan Vanikoyde iskele yak1-
nmda (76) numarah kuleli 
yah hem kirahk hem aatihktir. 
Mezkur yahya miiracaat. 

BANKA KOMERCIYALE 
iTALYANA 

Senna yesi Liret 700, 000, 000 
lhtiyat ak~esi Llret H• 2U ~98. 85 
Merk~{ 1dare: M 1 LAN 0 
ltalyantn ba!Jhca ~hirlerinde 

~UBBLER 
Jngilt.ere, lsvictre, A vusturya, M.&ca
ristao, Qekoslovakya, Yugosla vya, 
Lehl.stao, Romanya, Bulgaristan, ML· 
611', A.merika Ccmahiri Mattehldefi, 
Brezilya, ~ill, Uruguay, ArjaotUJ. 
Peru, Ekva~r ve Kolumbiyada 

Alllyasyonlar 
1ST.ANBUL ~UBE MERKEzt 

Galata Voyvoda ca.ddosi K&rakoy 
Palas ('folef. 44841 /2/3/4/51 
~hir dahillndeki acenteler: 

lstanbulda: Alalemciyan haw.nda 
Telef. 22900/3/11 /12/16 Beyoglunda: 
lst.i.kW caddesi 'l'eler. 41046 

1ZM1RDE SUBE 

Dr. AHMED ASIM ONUR 

OrtakOy 
$ifa Yurdu 

Y atak iicretleri 2 liradan itiba-..... 
3 iindl IDllf da ameliyat flcreti 

ahnmu. 
Doium n kadm ameliyatlarile 

flbk. apandiait, buur Te dit
uneliyeler ism ~ ebvea hlllUll 
fiatler. Ortakoy tramny yola M.
allim Naci ead. 111 • 115 

:relefoa • 4~1. 

3 Agustos 1936 

... 

Medeni memleketlerde daima birinciligi kazanan ve diplomalarla 
tasdik olunan ve dunyada misli olmayan 

Paslanmaz Yeni 

HASAN TIRA$ BICAKLARI 
keskin, ~ok hassas olup ne~e ve tatlihkla 100 DEFA TIRA~ EDER. 

Senelerce su i~inde kalsa makinesile birlikte kat'iyyen paslanmaz. 
Taklitlerinden sak1rumz. Hasan ismine ve markasma dikkat. 

Adedi 6, 10 adedl 50 kuruia 
Hasan deposu: ISTANBUL, ANKARA, BEYOGLU 

Devlet Demiryollan ve Limanlan l~letme 
Umum ldaresi llanlar1 

Muhammen bedeli 2075 lira olan SO adet «Ray biikme aleti» mu
ka velesi feshedildiginden dolay1 miiteahhidi nam ve hesabina 10/8/ 
936 pazartesi giinii saat 10 da Haydarpafa gar binas1 dahilindeki 1 ci 
itletme komisyonu taraf mdan a~1k eksiltme ile satin ahnacakbr. 

Bu ife girmek isteyenlerin 155 lira 63 kurut muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiii vesaikle birlikte eksiltme giinii .aaatine kadar ko
misyona miiracaatl~r1 liz1md1r. Bu ite aid f&rtnameler komisyondan 
paras1z olarak dag1ttlmaktad1r. ( 4233) 

~inkografi §Ubesi .... 

Miidiiril: Kenan 

Son model makinelerle 
mocehhez yegine atelyedir 
Bak1r, pirinQ, ~inko Dzerine kli11 imallb 

Telefon 20113 

Saglam irat anyanlara 
lstlklAI caddeslnde ~ok satlam ve 

temlz blr blna sat1llkt1r 
Beyotla latiklll caddesloin ea 1erefll Ye iflek yerinde albnda 
matazaaa bulunan ~ok satlam, temiz blr bina ••bhkbr. 
Paralanna sajlam irada yabrmak bteyenler i~a mOateana bir 
firaatbr. Fazla tafaillt l~a Bab~ekapada Ta1banda 29 numarada 

Umum Emllk Acenteaiae mOracaat. Telefoa 20307 



1 " gustos 1936 

G a~lar1n1z1 Bah~e
kap1da 

DOY~E LEV ANTE 
LINYE HAMBURG 

Hamburg, Brem, Anvere, l1tanbul 
ve Bahrisiyah ara.amcla azimet YO 

avdet muntazam poatalan 

Hamburg, Brem, Stetin, Anvers ve 
Roterdam' dan limamm1za muvasa. 

lati beklenen vapurlar 

Bochum vapuru 5 Agustosa dogru 
Achaia vapuru 7 Agustosa dogru 

lthaka vnpuru I 0 Agustosa dogru. 

iserlohn vnpuru I 7 Agustosa dogru 
Burgaz. Varna, Kostence, Kalas ve 

!hr.a.ii i~n limanumzdan harcket 
edecck vapurlar 

Bochum vapuru 5-9 Agustosa 
dogru 

lserlohn vapuru I 7 - 20 Agustosa 
dogru 

Yakmda Hamburg, Brem. Anvera 
ve Roterdam limanlan i~in 
hareket edecek vapurlar 

Chios vapuru limamm1zda 

Achaia vapuru 7-9 Agustosa dogru 

lthakn vapuru I I - I 3 Agustosn 
dogru. 

Heraklea vapuru 15-1 7 Agustosa 
dogru. 

Derindje vapuru 19 - 22 Agustosa 
dogru. 

F nzla taf silat ir;in Gala ta' da Ova· 
ldmyan hanmda Laster Si\berrnann 

Ve ~iirekast vapur nocntaltgma mu• 
racaat. Telefon: 4464 7 - 6 

AlDM 
EYVATUZU 

Alm1z. 

K A B IZLIGI 
dcfeder. Yemeklcrden hirer sant 

15onra nhmrsa : 
HAZIMSIZLIGI, MiDE EK§ILIK 
ve yanmalanm giderir. A~1zdaki tats1zh~1 
ve kokuyu izale eder. Si~esi 75 ve 120 kuru~ 

Deposu: Yenipostane arkas1, 
A~irefendi sokak No. 47. 

ROMATIZMA 
LUMBAGO 
SIYATIK 

TES KIN 
ve izale eder, 

Her eczanede araym1z. 

TURAN MADENI E;>Y A 
VE TERAZl FABRIKASI 

Evvclcc (Bozkurt Madeni ~ya 
ve tcx.azi fabrikaSJ) nam1 nlttnda lia· 
h§lln F abrikamm unvamm bu kerc 
(11JRAN MADENI ~y A ve TE
RAZl FABRlKASI) olarak tebdil 
ettigimden otedenberi (TILA) mar
ka iizerinc imal ettigim hassas ve 
11aglam ternzi vc olliu aletlerini yine 
aym marka ile imal ve sahlla litkar
maktn oldugumu muhterem mli§te
rilerimc bildirmekle §Cref duyanm. 

Turan madeni e~ya ve ternzi fabrikas1 

A K SAM Sahife 1 

SALiH NECATi 
den abmz. Re<;eteleriniz bii
yiik bir dikkat, ciddf bir 

istikametle haz1rlarur. ASRi SAC BOYASI Leke b1rakmaz, tabiisabit, 
bir renk temin eJer. 

Bir ~ok ha~arat oldOrilcil mayiler vard1r 

Fakat yaln1z bir 

Deliklere ve yanklara FLIT tozu 
toyunuz. Ha~arat, toza temlU 
Mier etmez derhal lJlurlcr. 

-
S 0 N N ET D 0-G 0 N 0 

Taksimde PAN ORAMA Bah~esinde -, 
6 AGUSTOS PER~EMBE GONO 

lilll••••••• Hergiin Bahc;eye miiracaat. Tel. 41065 -••••••Ii 
I · I Istanbul beledlyesl llAnlar1 I · I 

Oktruva resminden belediyeye 5636 lira 77 kurut bor~lu iken vef at 
eden Abac1zade Ismail Hakkmm veresesine kalan Anadoluhisarmda 
eski toplar onii ve yeni kale sokagmda 2-4-6 No. lu sahilhane ve altm
daki kahvehane ve bakkal diikkanile dortte bir masura suyu havi ve 
3000 lira k1ymet takdir olunan emlak ile yine ayni vereseye ait Fatih
de Ferhat aga mahalle ve sokagmda 7 No. lu 1440 lira k1ymet tak
dir olunan kargir hane borcun temini tahsili i~in tahsili emval kanunu
nun 9 uncu ve 13 iincii maddeleri hiikiimlerine tevfikan a~ik artbrma 
ile sabhga ~1kanlm1~br. lqalei evveliyesi 4/ Agustos/936 sah giinii sa
at 15 de ve ihalei kati'yesi 14/ Agustos/936 cuma giinii saat 15 de dai
mi enciimcnde yap1lacaktir. Miizayede kaimesi ve buna miiteferrii 
tartname levaz1m miidiirliigiindedir. Anadolu hisarmdaki emlak i~in 
225 ve F atihdeki emlak i~in 105 lira dcpozito ak~esi yattrilmas1 laz1m
d1r. lsteklilerin yukanda yaz1h teminat makbuz veya mektubile birlik
te yukarda yaz1h giinlerde daimi enciimende bulunmahd1r. (B.) (4016) 

Istanbul Vak1flar DirektorlO ... O . llanlan 
Degeri Pey paras1 
Lira K. Lira K. 
341 43 24 60 Yedikule: (;1rag1 Hasan mahallesinde Hac1 Ev· 

haddin caddednde eski 50 yeni 84 No. lu ve 
2181 metre murabbnmda'.ki arsanm tamam1 5927 

260 26 

94 42 

400 00 

,166 00 

2080 75 

19 55 Biiyiik~ar,1 : Kazazlar orta sokakta 34 No. lu 
diikkanm tamam1. 5908 

7 00 Beyaz1d: Tavfanta,1 mahallesinde Finn aoka
gmda eski 2 ycni 6 No. lu evvclce diikki.n timdi 
odanm tamam1. 5925. 

30 00 Kumkap1: lskele caddesinde 154 metre Kiirk-
~iiba~1 Siileymanaga C:!mii arasasile mevcut en
kaz1 979. 

87 45 Ta~kasap: Mollagi.irani mahallesinde Hayrcd
dinpa'a sokagmda 4 No. lu hermucibi ~ap 1555 
metTe terbiinde olan ve tr:imvay caddesine ya
.un mesafede hulun:in evvelce bostan timdi ar
sanm tamam1. 5650. 

156 10 Sultanahme d: Helvac1bat1 lskenderaga mahal

• 

Bayind1rl1k Fen Okula Artt1rma 
Eksiltme Komisyonundan: 

Cinsi Mikdan Tahmin bedeli Tutan Ilk teminat 
Ku rut Lira Lira 

(;amafir yikanmas1 40,000 par~a 3 1200 90 
Okulun May1s 937 sonuna kadar ytkanacak yukarida cins, mikda 

yaz1h ~amatirlar tartname$ine gore 5/8/936 ~ar~amba giinii saa 
14 de ihalesi yap1lmak iizere a~1k eksiltmeye konmuftur. lsteklil 
rin tartnameyi gormek iizere Arna vutkoy Sarraf burnundaki okul 
bat- vunnalan ve ihale giinii de 2490 aayih kanununun 2 ve 3 iincii 
maddelerinde yaz1h belgelerle Fmdlkhda Giizel Sanatlar Akademi .. 
ai binas1 i~inde Yiikaek Mektepler muhasebeciliginde toplanan komis· 
yona gelmeleri. ( 4114) 

Turk Hava Kurumu 

Biiyiik Piyangosu 
$1mdlye kadar blnlerce kl,lyl 

zengln etml,tlr 
4. cii Ke§ide 11 Agustos 936 dad1r. 

Biiyiik ikramiye: 35.000 Lirad1r 

~ 

Aynca: 15.000, 12.000, 10.000, lirahk 
lkramiyelerle (20.000,) lirahk bir miikafat vard1r. 

Giimriik Muhaf aza Gene/ 
Komutan/1g1 istanbul Satznalma 

Komisgonundan: · 
1 - Muhammen bedeli 25379 lira olan 942 kaput ve 1868 tak1m 

kithk erat elbisesi pahah goriildiigiinden yeniden 17 /8/936 pazartesi 
gilnii aaat 15 de pazarhg1 yap1lacaktIF, 

2 - ~artnamesi 127 kurufa komisyondan ahmr. 
3 - lateklilerin 1904 lirahk teminatlarile komisyona gelmeleri. 

(4289) 
ks~de Mehmedpa~kuak~uc~annda~,~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

metre murabbamdaki lskendernga cam ii arsa11- Istanbul Telef on 
nin biitiinii. 915. 

Yukarda yaz1h mallar satilmak iizere 15 giin miiddetle ac;tk artbr
maya ~1kar1lm1fbr. ihalesi 17 /8/936 pazartesi giini.i saat 15 de Istan
bul Vak1fbr ba~miidiirliigii komisyonunda yap1lacaktir. lsteklilerin 
mahlulat kalemine miiracaatlar1. ( 4343) 

Yiiksek Deniz Ticaret Mektebi 
Miidiirliigiinden: 

t _ Mektep Lise ve Yiiksek olmak iizere bet y1lhkhr. Yattli ve 

DirektOrliigiinden: 
Hususi telefonunu para mukabili halkm konutmasma a~1k bulun

durmak suretile telefonu bir kar vas1tas1 olarak kullanan diikkan, ya

z1hane, otel ve ne oluraa olsun bu kabil yerlerden yapbr1lacak beber 
konu~ma umumi merkezlerde oldugu gibi 7,5 kuruftur. Hilifinda ha
reket ederek halkdan fazla para ald1g1 sabit olan bu telefon sahip
leri umumi merkezler haklunda tatbik olunan takibata maruz kala
caklard1r. ( 4358) 

bedavad1~ Gaye~Tecimgemiler~e kaptan ve mak~~t yditti~ ~~~~~~-~-~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~-

mektir --Sat1l1k T enezziih Motorii 2 _ ,Mektebin yalntz Lise birinci S1mfma talebe ahmr. Bunlarm 
Orta Mektebi bitirmit olmalan ve ya,lar1 on betten kii~iik ve 00 do- Halls ingiliz mamulAt1 olup, teknesi ffindistan tik agacmdan, ve 10 M 20 

c. bo~· ve 2m. 45c. genl~ik, ve lm. 22c. derinlikde olarak satlllk olan ~u te-
kuzdan hiiyiik olmamalari f&rtbr. nezziih mot.Oril, 4 slllndlrll motor ile mticehhez ve elektrik dlnamosu tam 

3 - Y azilma iti i~in pazartesi, ~ar,amba, cuma giinleri Mektebe ve cifte yatakll blr kamarayi havi ve m~temilati saire.si mftkemmel ve 
Bat vurulmahd1r. normal silr'at 7 mil, ve Fuls pit silr'at 10 mil oldugu halde istenilen vakit 

4 _ lsteklilerin Mektep Miidiiriyetine karf.1 yazacaklar1 istidaname- tecrilbeye ve gezilmcye amadecllr. Fazla malumat edinmck isteyenler B?
lerine Hiiviyet ciizdanlarm1, Ati kag1tlarm1, Mektep diplomalar1n1, gazi~, Bebek'de Yah caddesinde mahallebici iir.erindc 42 numaral1 apart1-

veya ~sd~lid~~mawretleri~ ve p~i~e ta~~liiyi h~ki~tl~ ~m•~••n•l•N•o•.l•1•d•a•i•re•~•n•d•e•H~.•W•.•S•~-•~-m•m•- .~-.t~ey•l•~•e•l~-•il•b•o•l•~-m•.•• 
rim vc velilerinin izahh adres ve tathik imzalarm1 ve dort lane ve- l!••i•••••• ••••••,..•• Kotec ve Ticaret k1s1mlarile 
sikallk fotograflarm1 ili~tirmeleri gerektir. •• 

5 - Yaz1lma iti 7 Agustos 936 cuma giiniine kadard1r. lsteklile- Uskiidar Amerikan K1z Lisesi 
rin muayenci S1hhiye i~in o giin saat sekizde bizzat mektepte bu· EyliiHin 22 nci sah giinii saat 13,30 da a~1hr. S.1hhate tedrisata ve ahlakn 
lunmalan gerektir. pck iyi dikkat edilir. Kayit ve kabul i~in sah giinleri snat 9-12, cumartesi 

6 - Fazla tafsilat almak ic;in ayr1ca posta pulu gondermek ~arti- giinleri saat 14-18 e kadar mektebe rniiracant. lstcyenlcre mcktebin 
le mektupla Mektep Miidiiriyetine miiracaat edilmelidir. (4000) tarifnamesi ondcrilir. Tclefon: 60474 
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"' .. "' 
ldareli ve ucuz soguk hava 
dolab1n1 buldu ya, art1k diin
yaya bile metelik verdigi yok! .• 

FRiGiD iRE 
Ucuzlugu ve son derece idareli 

olmas1 sayesinde her eve girdi ve 
hayat1m1za · karr~t1. Bugun 

FRIGiDAiRE 
soguk hava dolab1na sahip 

-... olan bir kimse her ne 
~ pahas1na olursa olsun 

FRIGiDAiRE 
den vazge~emez. 

Bu yaz s1caklarmdan bunalmay1mz. lhk sularla, ag1rla~m1~ yemeklerle 
midenizi bozmaym1z. Vaz hastahklarmdan kendinizl ve ~ocuklar1mz1 

koruyunuz, ve bir FRlGIDARE ahniz. 
' I 

111111 ........................................................ ... 

BOURLA BiRADERLER ve ~iirekas1 

Her dolabm iistiinde hakiki FRIGIDAIRE' in alameti olan bu markaya dikkat ediniz. 

Galata: Hezaren caddesi - Beyoglu: lstiklal caddesl - Ankara: Bankalar 
caddesi - Izmir Gazi bulvar1 ve SA T I E' nin bOtOn ~ubelerinde 

---Dr. lhun Sami ---
ISTAFILOKOK A$1SI 

lstafilokoklardan miitevellit (ergen
lik, kan ~1bant, koJtuk altI ~tbaru, 
arpac1k) ve biitiin cilt h~stahkla
rrna kar~1 pek tesirli bir cus1dJr. 

Divanyolu No. 113 

0 

BIRE, 
1000 

TARLADlR 

, __ 
·""-

- .,,!/ 

., I ~ -

- -- . ...._,,4_ 

Asipin Kenan 
Slzl aotuk alg1n11t1ndan, nezleden grlpten, bat 
v• dlt atr1lar1ndan koruracak an lyl llAq budur. 

iamiue 

.. 

Yiizi.iniizdeki siyih 

BU $AYANI 
WAYERf.T TEW· ' . 
LIFOEN HEMEN 

•• • 
BUCiUNOEN &S· 

mesamelerden ve sair gayrisaf maddeier· 
den kurtulmiak isterseniz: cildjnize yieni 
ve esas bir giizellik veriniz. Hemen bu
giinden itibare'1 bir vazo beyaz renkt.ek.i 

, . 
AKSI TAKDIRDE 

(yags1z) Tokalon kremi satlD ahmz. Ter kibinde taze kaymak ve musaffa zeytin• 
yag1 jle cidden mukavvi ve beyazlatic1 sah birc;ok cevherler mevcuddur. BunlaT. 
siyah benleri eritirler. A~tk mesameleri kapatular ve en aert ve eolmuf cildleri yu• 

mu~ahp genc;leittirirler. Yalmz hir veya iki giin zarftnda yaphgt f8.Yani hayret teeir 
ve gosterdigi bi.iyi..ik farka fa,acak.stmz. Bir hafta sonra, teniniz ~tk, nennin ve 
yumu~ olacak ve biitiin dostlannmn gtpta ve takdir nazarlann1 celbedec.ektir. 
Her vazo garantilidir. Memnun kalrnad1giniz takdirde, ald1g1ruz vazoyU lsbanbul 
622 numaralt posta kutusu adrosine adcw memnuniyetinizin scbebini de zikreder~ 
iade ediniz. Verdiginiz parantn iki misli geri verilecektir. 

Harm,: Vak.i kiilliyetli talcp kar~tsmda mevcud ni.imunclikler bitmi~tir. Y cnileri 
haz1rlanmakta oldugundan heniiz niimunelikierini almam1' olanlann birka~ gila 

dahia. sabretmeleri rica olunur. 

Sinirli ve cigerleri zayaf olanlar 
Bunalt1c1 s1caklarda rahat nefes almak ve 1inirleri teakin etmek 1,10 

~ JN.. Losyonunu 
¥ ~ kullamm~ 

Cigerlerl temizler. <;am agaetmn bUtiin tifaf' te1irlerini bairEdir. 
<;am losyonile banyo yap1mz, cilde giizellik verfr. Kokulan izale 

eder. Asahi zafiyetlerl ge~irir. Ferahhk ve ne1e uyandmr. 

$i~esi 60 kuru~tur. • Bayuk eczanelerde burunur. 
llllllJllllllllllllllUJJJlllllJlllllllllUllJllUlllllllUlllUllJlnllllllllllllllllllllllllllllllHlllUllllllllllllllllllltllllllllllllllllltnllllllllllllllmllllllllllllllllQlllm 

Sahibi Necmeddin Sadak lJmu.mi n 1 


