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Kültürce ilerlememiz 
Üzerinde bir elbirliği 

'f. T. T. cemiyetinin başları ile gazete 
mümessilleri toplanıp konuştular 

IJtalyanlarla Habeşler arasın
da harp başlamak Üzer-e ! 

Yerli, yabancı halk Adisababadan 
ayrılı yor; ltal yan elçiliğinde hazırlık 

I 

B • • • "' b 11 :ıo l }"'· • 1 • • •• f • •· l ' ırıncı ruım: oııy_an __ AT.c ~ u:ır. prını,, ontn"gtl orın• ao)' erncn. 
( uaşıa oıuran'fftil/--şrtKrır Kaya. ar kaaı görünen KiJltür 'Hakanı Bay Sal

f et Arıkan'dır). 

ikinci resim: Dünkü toplantıda bulunan Cemiyet Üye/erile 
matbuat mümessilleri. 

Türk tarihi tetkik cemiyeti bir saat on altı ~uçukta şehrimiz ga
tnüddettir kendisine hazırlamak- zetelerinin mümessillerini bir la· 
ta olduğu yeni çalı§ma devresi nı§ma toplantısına çağırdı. 
Programını son günlerde bitirmi9- Cemiyetin hami reisi Atatürk, 
lir. gerek cemiyeti, gerek toplantı 

Bu münasebetle cemiyet dün (Sonu Sa. 5 Sü. l) 

Kral Jori 
Eski Yunan kralı Balkan 

paktına taraftar 
Atina, 27 <A.A·) _ Ellimfsmos ga -

zetesi, eski Kral Jorj'un bir beyana
tını neşretmektedir. Eski Kral diyor 
ki: 

"Balkan paktı, Yunanistanın duru
munu pek ziyade kun·etlendirmfştir. 
Balkan devletleriyle dostluk hayaU 
bir lüzumdur.,, 

Avusturya içbakanı 
ağır yaralı 

Viyana, Z1 (A.A.) - tç Bakanı 
binbaşı Fey, bir otomobil kazasında. 
ağır yaralanmıştır. 

lzmir panayırı 

Ha bet lmparatori~•İ tebaaıın dan dilefei olanları dinliyor 

ltalya-Habeı anCQ§mazlığına dai.r gelen telgrafları ve bu anla~
mar.lık etrafında yaöancı Öcuında görülen yazıları hulasa edilmiş 

bir halde ikinci •aylamızda bulacaksınız. 

Her gün bir ediple ..• 

Herkes bir mekteptir! Büvük geçit 
1Bugünkü şiirin ça~ısı Yahya Kemalin 

... 

BU reslm, Izmtrde açtı.an arsıuıu· 
sal panayırın gece görünüşünü tesbit 
etmiştir. Refik Ahmet Sevengilin lz
rnir panayırına ait yazısı bugün be -
şinci sayfamızdadır. 

fiatleri •• •• uzum 
1 es bit edilen f iatlerden 

aşağı satış yok 
İzmir, '1:1 (Kurun) - Türkofis mü

dürü Bay Mecdet ve arkadaşları, ü -
züm fiyatlarını tesbit ettiler. Bu fi • 
yatlar tecimerlerce de onaylandı. Bay 
~ecdet bana dedi ki: 

"- llu fiyatlardan aşağıya sata -
cak tecimerler takibata uğrayacak, 
adliyeye ,-erilecektir. Müstahsil endi
şe etmemelidir. lzmire fazla mal gel· 
memesi için tedbir alacağız· Arz ve 
talep bozulmamalıdır. İnhisarlar i -
daresi yakında mübayaalara başlıya • 
caktır. Bakanımız üzüm işlerinde çok 
hassa~tır . ., 

Hava kurumuna yardım 
Ankara, Z1 (A.A.) - lzmirde be -

zaz Şamh Şükrü ve karde~leri Türk 
hava kurumuna beş bin beş yüz 

kQJırCllnaJı · •• liralık vardrmda bulunmuşlardır· 
toğrCl/ı ordumuzun Kırklarellnd eki bQyuk geçit törenine ait özel fo - Türk hava kurumu h udeğerli va-
ller-•ı arımız: Üstte; Genel kurmay başkanı lJ!areşal Fevzi Çakmak ııe Gc- ta d 

1 
k t kk" d 

• «< er trib- d • n aş ara ~o eşe ur e er. 
Bıfo0,.il • un en geçitı tak1p ediyorlar. Altta; geçit türenine iştira!.: eden F' d 

0 erımız. Başbakanımız ılorya a 
lerce ,.~~1"1ızun büyük geçit töreninde bulunan muharririmir., saat· Başhakanımız f!'ımet lnönü diin 
•ayıa:::,,~~n ge~it ltakkınJa/ii Jay;uılarını ve görü1lerini dördüncü Floryaya gı•·rek Atatürk'ü ziyaret j 

a anli!ıtıyor, okuyunuz. ebnişlerdir· .. 

tekniği üstünde durmaktadir 
T anınmıı hikaye ve romancı 

Sadri Ertem Ankaradan, Anket 
Muharririnin •orularına fU cevap· 
ları gönderiyor: 

1 - Zamanımızın en büyük şairi 
kimdir diye soruyorsunuz buna cevap 
vermek müşkül. Filan desem, hak • 
kında söz söyliyemediğim şair hid • 
detlenir, küplere biner, hakkında söz 
söylediğim, lehinde bulunduğum zat 
neden benden az bahsetti diye kızar· 

Benim kimse ile kavga etmeğe ni
yetim yok. Yalnız şu kadarını söyle
yim ki bugünkü şiirin çatısı Yahya 
Kemalin eski Egenin düz mermerle· 
rine benziyen duru zevkini, ve Fid • 
yasın heykelerindeki hendeseyi andı
ran tekniği üstünde durmaktadır. 

Yahya Kemal az şiir yazdr, fakat 
bütün şiirde onun senelerce nefes al
dığım gördük. 

2 - Genç muharrirler hakkında 
düşüncemi kısaca söyleyim: Bugün -
kü genç ve orta derecede bır muhar· 
rir bugünkü eserini yirmi beş yıl ön· 
ce vermiş olsaydı dahidir diye nere
lere koyacağımızı bilmezdik. Fakat 
simdi onlara l:i),k oldukuklarını de· 
ğil daha aşağı mertebe de bile ehem
miyet ,·ermiyoruz· 

Ben bunun sebeplerini şöyle izah 
ediyorum: 

1) Yirmi yıl önce bizi edebiyat ,.~ 

fikir yolunda memnun etmek çok ko· 
laydı, bir lokma bir hırka ~ekoru için
de mes'ut olmak için gözlerimizin 
çevrelediği uf ak seh; gölgesinde 

Sadri Ertem 
uzayan serin ahret yolu ile takkenin, 
kaloş kunduranın bağdaş kurdu -
ğu cami avlusuna çömelen mahall~ 
kahnleri idi. 

Midemizden, fikrimize ,.e tabiatin 
ötesine kadar dolaştığımız alan bu 
idi. Heybe ve .kağnının siir'ati em -
zirdiği bu zamanda insanı ho:.nut et
mek için ~ok şeye lüzum yoktu. 

Fakat bugün basık tavanlı, teneke 
kapJr, elel.triğe ha<ıret çeken camları 
yamalı kulübelerin pen~erelerindcn 
bile bakınca görme:>i istediğimi?. ide
al alem Atlantik kıyılarından C!ahh 
ötelerin~ uzanan fikir. an'at '<' ha -
kikat, aynasıdır. 20 yıl önceki h::ı -

(Sonu Sa. 2 Sü. 2) 
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HARP 
Başlamak üzere 

Güreşler 

Yerli ve yabancı halk 
Adisababadan ayrılıyor 

ltalya-Habeı itine dair ıe· 
len haberlerin hulasası §Udur: 

:t- Doğu Afrikası bat komutan· 
lığına tayin edilen Kralın yeğeni 
Dük dö Bergame parlamento b-.· 
kanjle, genel harpte büyük işler 
görerek altın madalye alan iki 
komutandan birer mektup almıt
tır. Bunlar llalyaya kartı deniz· 

Kral Jorj ülkeme hizmet için Yuna
nistana dönmeliyim, diyor 

Takımımız gene 
5-2 kazandı 

Avusturyalılarla dün gece ü• 
çüncü ve ıon karıılaşmamızı çok 
kalabalık bir seyirci kütlesi önün· 
de ve Taksim stadında yaptık. 
Takımımız gene 5 - 2 galip 

geldi. 
Yunan Başbakanı Bay Çaldaris "Beni karşılamayınız, 

rejim işi kaldırımlarda halledilmez,, diyor 
Bu kartılatmanın en büyük hu• 

ıusiyeti galibiyetlerden hiç biri .. 
nin tuıla olmamasıdır. 

Bunun sebebi de iki tarafın bil 
haasa Avuıturyalıların çok tek· 
nik güreşmeleridir. 

den bir tehlike gerekletirae hiz- Atina., 27 (Kurun) - Atinada' 
mele alınmalarını istiyorlar. Bat çıkan hükUınetçi Proiya gazetesi
komutan hareket ebnek üzeredir. ne göre Yunan Baıbakanı B. Çal· 

dariı 10 Eylülde Alman kaplıca-
• Habeş İmparatoru düıman larından Atinaya. dönecektir. 

taarruzunu haber vermek üzere 
üç kere top atılınca ormanlara ya· Baıbakan buradaki dostların:ı 
hu! çayırlara sığınmalarını halka gönderdiği mektupta kendisi için 
emretmiştir. yerlilere göre bu ih· hiç bir karıılama yapılmamasını 
tar harbin muhakkak olduğunu ve rejim meselesinin kaldırımlar· 
göstermektedir. Taymis gazetesi da halledilmiyeceğini bildirmif· 
Habeşlilerin her zamankinden tir. HükUmet, Baıbakanın bu ar· 
daha birlik olduğunu önemle ita· zusuüzerine Atinaya döndü;rü gün 
ret ediyor. toplantı ve gösterileri yasak ede· 

• Londra Vestminiıter Katet\- cektir 
ralında barıt için dint lören ya· JORJ DÖNMEZSE NIKOLA 
pılmııtır. GELSiN ! 

"' Ha bet imparatoru Yemende Atina,27 (Kurun) - Baıbakanı, 
bir konsolosluk ihdaaını kararlat- kendi taraflarına çekmeden ümit· 
tırmııtır. Habet batkanı hiç bir sizliie kapılan koyu kralcılar, eski 
yabancıya döviz satmıyacağım l· kral Jorja baıvurarak geneloydan 
1an etmiştir. evvel Yunaniıtana dönmeıini. 

• Aden'den gelen bir habere kendisi dönmiyecekse, prens N\. 
göre İngiliz tebaasından 15 Hint· 
li Masaauah'da ltalyanlar tara· H •• b• d• l f 
:fmdan yakalanmıthr. Sebebi A- ergun Jf e lp e ... 
'dende~i anbar1arm~a? Eritreye (Üstyanı Birinci aayfada) 
:mal gondermemelerını telgrafl• 
iatemit olmalarıdır. 

~ 1800 Milis askeri ile 80 ıu
bay taııyan bir ıemi Afrikaya 
hareket etmek üzeredir. Kahire
'den gelen haberlere göre son iki 
aün içinde aaker ve İtÇi yüklü 17 
İtalyan gemisi Siiveyşten ıeçmiş· 
tir. Musolinlnln oğullarını götU
ren vapur geçerken Portsaid'deki 
İtalyanlar gösteriler yapmak iste· 
mitler, polio Önemli \ell\,h ler a'· 
mal· zorunda kalmıştır. 

"' Pariste arsıulusal ıendikall\c 
federasyonu, sosyalist federasyo
nu delegeleri toplanmıtlar, ltal 
yan-Habeş anla§mizlığı için U· 

luslar sosyetesinin icabında lta1. 
ya aleyhinde her türlü zecri ted
birlere baı vurmak mecburiyetin· 
de olduğuna dair evvelce verile:' 
kararları kabul etmişlerdir. icra 
genel konseyi fevkalade toplantı· 
ya çağırılacaktır. 

~ Yerli ve yabancı halk Adis 
"abadan takım takım göçmeğe 

yat ölçUsile bugünkü arasında ne bü
yUk fark \'ar· 

DUn tevekkül içinde her ıeyi beie
tıiyorduk, şimdi bUyUk yr.şama hır -
sının fırtınaları Jçindeylz, batımızda 
ihtirasın boraları dolaşıyor. Onun için 
her ıeyin daha iyisini, daha çok iyi • 
sini btiyoruz. 

8) Gençler datınıktırlar. Küçük, 
kUçUk kümeler hallnde bi1e değildir · 
ler. Tamamen fertleımls ye tamamen 
biriblrlerJnden uzaklaşmışlardır. lJiıi 
birinden ve hayattan uzaklaşmanın 
bir kötülüğ(i vardır. insan dünyanın 
merkezi sikleti kendini sanır, bundan 
ne mi dersiniz, bundan bir hayli 
şey çıkar. Hakiki değerler gözükmez, 
kaybolur. 

Bir sürü ortadan aşağı sözde isti· 
dallar kendllerinin dahiliklerini tas· 
dik etmiyenlere büyük hınçlar du · 
yarlar, sinir buhranları, hiddetler, 
kahve dedikoduları alır yürür. Bu • 
nun tek çaresi gençlerin haşhaşa ve • 
rerek sosyal bir varlık olduklarını 

hissettirmeleridir. 
4) Gençlere karşı yaşlı nesiller pek 

insaCsızca hareket ediyorlar. Onla -
rın meydana çıkmalarına imkan bı . 
rakmıyorlar. Halbuki san'at sahası en 
çok müsamaha ile genişllyebl1lr. Ha -
kikt san'at değerleri, geniş bir san'at 

kolanın dönmesine müsaade et- Londrada konuıacaklardır. 
mesini istemişlerdir. Gazete, bu görüımenin fev· 

Sü Bakanı ve Batbakan vekili kalade önemli olacağını ve so
General Kondilis prensip itibari· nuçlarının B. Pesmezoğlu tara· 
le Kralcı olmakla beraber, Gene· fmdan B. Çaldarise bildirileceğini 
loy sonunda milli arzuya boyun yazmaktadır. 
eğeceğini gazetecilere söylemiş· Atina, 27 (A.A.) - Ellinis· 
tir. mos gazetesinin bir ayları ile gÖ· 

MAKSIMOS CENEVREYE rüşen eski Kral Jorj, Yunan ulu. 
GiDiYOR suna hitap ederek ıu sözleri söv· 

Atina, 27 (Kurun} - Yunan lemiıtir: 
deniz işleri bakanı B. Maksimos "Kendi arzumu yerine getir
uluslar kurumu konseyinin 4 Ey. mek için değü, lakat ülkeme hiz. 
lül toplantısında bulunmak için met etmek için Yunaniıtana dön· 
Pazar günü ltalya yolu ile Cenev meliyim.,, 
reye gidecektir. iHTiLALCiLERE VERiLEN 

PEKMEZOGLU Kral JORJ ôLOM CEZALARI 
iLE KONUŞUYOR KAT1ILEŞTI 

Atina, 21 ( A.A.) - Ellin,kon Atna, 27 (A.A.) - 1. Nisan 
Ati na, 27 (A.A.) - Ellinikon ihtililcilerine kartı divanı harpler 

Mellon gazetesinin haber verdiği- tarafından verilen ölüm cezaları, 
ne göre, eıki Kral Jorj ile Finans kanuni itiraz müddeti geçmit ol· 
Bakanı B. Pekmezoğlu, bugün duğundan kesinlenmiıtir. 

ltalyada maııevralar 

Neticeler funlardır: 
56 kiloda Ömer le F elinek kl\1"' 

şılaıtılar. Güreş yirmi dakika ı\.ir 
dü. Ömer ittifakla galip ıayıldı. 

61 kiloda Erib ile Ya§ar gürer 
tiler. Bu Avusturyalı hiç şüpheıiı 
ki takımının en çalak ve sanatkar 
gürefçiıidir. 

Geçen defa Y aşarı tuıla yen • 
mişti. Bu ıefer buna muvaffak o
lamadı. Bili.kiı Yaıar ikinci dev• 
rede ve yerde gürqirken büyük 
tehlikeler atlattı. Neticede Yaşar 
ekaeriyetle galip ıayıldı. Bu 4

ıü· 
ret çok heyecanlı oldu. 

66 kiloda Jozefle Yuıuf An· 
lan karıılattılar. Yuıuf sinirliydi. 
Ara ııra sert hamleler yapıyordu. 
Bu Avusturyalı hakemin itirazını 
mucip oluyordu. 

Neticede Avusturyalı ittifakla 
galip sayıldı. 

72 kiloda Ankaralı Hüseyinle 
Muail karıılattılar. Ankaralı ra• 
ki bine kuvvet itibarile ~ok faikti. 

Hakimane güretiyordu. Raki· 
Mavi ordu kırmızı orduyu sıkıştırıyor bini minder dıtında bir kere tuı 

---- bile yaptı. Neticede ittifakla gali-
Bolzano. 27 (A.A.) - Hava· Oteki taraf tan kırmızı ordu, biyeti kazandı. 

nın fenalığından ötürü evvelce fa· Mavi ordunun hücumlarını kır- 79 kiloda Fidelhans ile Mersin· 
aliyet gösteremiyen uçak kuvvf't· mak için arka hatlarda kurulan li Ahmet gürettiler. Ahmet cesur 
leri dün harekete geçmitlerdİi. müdafaa tertibatına dayan!lrak ıüretti. ittifakla galibiyeti kazan· 

Mavi ordunun hava filosu. kır- dütman tazyikinden kaçmmağa dı. 
mızı ordunun geri hattının önem· çalışacaktır. Yarı ağırda Konzar Franı ile 
li merkezlerini bombardıman et· Nuri güre§tiler. Mustaf anın kilo-

Beraberinde yabancı gaz~teci- f l 1 · · N · ' '79 k'l meğe muvaffak olmuıtur. su aza aştığı ıçın urı ı o· l,.r hulnnan R. Muanlinı. llİi ... l lnıv· U • • 1 ·~ % ıL 1··• 
Kırmız.ı 'kUVVC&.1.:r de Yerope 1 f d ek . uu ~ rescı~1 n nl1u11 na no ~- .. • 

vet eri te tiş e ec tır. .. d ·· • d B • ı ı garı ile hava alanında önemli agır a gureşıyor u. u ıt·"ıJar • 
tahribat yapmıılardır. MUSOLIN/ iZAHAT ALDI kuvvetli ve kendinden ağn raki· 

Bütün ıtıkları söndürülerek Bolzano, 27 (A.A.) - M. Mu· bine kartı zorlu bir güref yaptı. 
karanlığa gömülmüt olan Bolza. Bolzano, 27 (A.A.) - M. Mu- Bununla beraber Avusturyalı raki 
no tehrinde tehlike düdükleri solini Sü Bakanını kabul etm~! ve bini pek fazla sıkıştıramadı. Gfr 
öttürülmüı ve gaz maskesi takart kendisinden manevralar hakkın- ret adeta müsavi geçiyordu. A· 
itfaiye neferleri yangın tesirini da izahat almıttır. vusturyalı ittifakla galip sayıldı. 
vermek için ,ehrin orta kısımla- ITALYAN KABiNESi ÇOK Ağırda Çobanla Edvar ikinci 
rında yakılan aletleri söndürmüş- ôNEMLI FiNANSAL karşılaşmalarım yaptılar. Bu C:a 
lerdir. KARARLAR ALACAK birinci karşılaşma gibi sonuna ka· 

Mavi ordu, son günlerdeki mu- dar ayakta geçti. Çobanın hast:ı 
zafferiyetlerini müsbet bir sonu· Roma, 27 (A.A.) - Kabine oldu~u halde glireıtiğini duyduk. 
ca bağlamak için bugün hueke- nin manevralar bölgesinde, ke- Avusturyalı çok kaçak güre~iyor· 
te geçecektir. Bu ordunun erkeıiı sin olarak, yarın saat 16 da top· du. Neticede Çoban Mehmet itti· 
nehrin batısında bulunan kırmız' !anması tesbit edilmiştir. fakla galibiyeti kazandı. 
kuvvetleri sıkıthrmaktır. Bu özel toplantının seb~bi, "'":]';;;;";ü;~-dii"i;;'jnnışı;:ı;~ 

Leouessa fırkası ile dördüncü söylenmemekle beraber, kabıne· A) Hayatmı Nis'de Montekarloda 
kolordu Bolzano tarafındaki düş· aıin çok önemli finansal bir karar geçirmeği gaye edine~ insanın arzu • 
man hatlarını parçalamağa çalı· almağa davet edileceği haber ve· sunu şahlandırmak. 
ıacaklardır. ~lmektedir. B) Şehirlerin n kasabaların orta 

lamışlardır. İngiliz gazetecile· 
n talyan elçilik memurlarında da 
h'areket hazırlıAı görmüşlerdir. 
Habe§liler kendi yurtlarında silaJ. 
ye cepane yapmak üzere dört ny
Öa bitecek bir fabrika yapmağa 
başlamıtlardır. Bu fabrika Habeş 
ordusuna lazım olan mermileri o
bi,isleri yapacaktır. Makineler ya· 
hancı bir memleketten siparit e
ailmittir. imalat bir lngiliz eks. 
peri tarafından yönetilecektir. 

r~abd~den doğabili~ Eu çok e~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tlst yurtlarda bile san'atın devlet kuv· nasebeti oldu. Muharrirle okuyucu Bizde erkek muharrir neden azsa, 
vetile korunması san'atkarlar arasın- sanki kavga halindedirler. Muharrir kadın muharrir de onun için bol de· 

halli insanlarının saadet dileklerini 
dile getirmek, 

C) Orta halll şehirlilerin ıztırap • 
da serbest san'at rekabetinin doğma . okuyucuya, okuyucu yazıcıya düş • ğitdir. 
sını temin etmeği hedef edinmiştir. mandır. 

Yüksek değerler ancak böylece or· Okuyucu yazıcının ukalalığına şa-

Fransız gazeteleri ve 
Musolininin söylevi 

taya çıkacaktır. şar, yazıcı okuyucuya Zühalden Arza 
5) Edebiyat müntesiplerini geçin · bakar gibi bakar. Yazıcının okuyu · 

direcek bir meslek halini alabilir. cuyu keşfetsin dediğim zaman oku · 
Bence buna mani olan şudur: yucusunun bütün temayüllerini, ru • 

Fransız gazeteleri Musolininin Edebiyatçı henüz, okuyucu denen hunu, enkonsiyanını keşfetsin de · 
ıon diyevini büyük bir önemle ve · h Ik b" .. k l l I d kaynağı keşfedememiştir. Hunu, hal· mek istioyrum. Muharrır a a por • 

uy!": .Punto ar a ~~zmıı ar. ır.. kı aşağı ve bayağı ze\'k düzeğinde bı· takal oğlu olsun demek aklımdan 
~~k~ro,, ya gore bu ~ıyevın rakan aşağılık eserler yazmalı man:ı- geçmez· 

en muhım no~tas~. lngıltereyc sına almamalıdır. Bizde okuyucu de· 6) Kunetli kadın muharrir neden 
me!.dan okumagı gosteren parç!l yince çıtkmldım edebiyatçıların aklına yok diyorsunuz? Ku·n•etli erkek mu· 
degıl, Cenevrede mabadını an· sadece en bayağı en kötü eserler ge· harrir ne halde .. 
l~t~ak kararında ~ulundu~nu liyor· ' Tırhalh hep birhallı, bence ka · 
~~ldıren parçadır. Mıkaro şoyle Okuyucuyu böyle aşağı gören zih· dın erkek meselesi ancak fiziyolojt 
dıyor: niyettir ki bizde muharrirle okuyucu bahsinde ayrı, a)TI mütalea edilebi-

"lnsanın hele tükür diyeceğ1 arasındaki münasebet bir cephe mii • lir. · 
geliyor. Çünkü lngilterenin alt ı 
haftadan beri istediği budur.,, bundan sonra azalacağını ümit e·( 
Herhalde zecri tedbirler mevzuu derek memnun olabiliriz.,, 
bahis olmaz. Duçe zecri tedbirler 1 1 
aleyhinde ateı püskürüyor, fakat talyan gazete erine göre 
ayni zamanda Cenevrede ortaya Jurnal İtalya, Japon gazetele
bir dosya koyacağını bildiriyor. rinin ltalya-Habet anlaşmazlı. 
Musolini bu suretle İngiltereyi ğındaki udurumunda büyük bi: 
tatmin etmekte ve zecri tedbirle,. değişme olduğunu, bunun bu ta· 
tatbiki ihtimalini, Ual-Ual hadi 1 rihi hadiseyi ltalya ile Japonya 
sesi hakkındaki hakem kararı H!I. arasında bir anlaşmazlığa imkan 
l>eşistanın aleyhinde olduğu tak~ bulur.madığını yazmakta ve böy. 
'dirde -ki hiç de uzak bir ihtimal le bir hadise de iki ulusun ancak 
değildir- ortadan kaldırmaktır. birle§ebileceklerini kaydetmek· 
1talya-lngiltere gerginliğinin tedir. 

HABEŞIST AN YUNAN 
HOKOMETINI PROTESTO 

ETTi 
Atina, 27 (A.A.) - Katene· 

rini gazetesine göre, Habeıistan 
Yunanistan üzerinden ltalyan 
tayyarelerinin uçmasına müsaade 
ettiğinden dolayı Atina nezdinde 
protestoda bulunmuştur. 

Yunan hükumeti buna verdiği 
cevapta, ltalya harp halinde ol· 
madığı için bu müsaadenin arsıu· 
lusal taamüle uygun olduğunu 
bildirmi§tir. 

Kadının sosyal ,.e :SJyasal bir fark· 
la erkeklerden ayırd edilmesini an • 
lamıyorum. 

San'at bakımından kadın erkek 
yok, insan ve saıı'atkar ,·ardır· 

7) 36 yaşındayım. lmzamla neşredi· 
len kitaplarım ba.,.ılmakta olan iki ta· 
nesini (biri hikaye kitabı, Bay Vir • 
gül), (öteki Roman düşkünleri) he -
saba katarsak l:l ediyor. 

Bunları şimdi bir mazi eseri ola . 
rak hatırlıyorum. Yarın \'ereceğim e· 
serlerin haziyle alnı dik olarak gün · 
leri bekliyorum. 

Beğenmek bir eserde durmaktıdır. 
Henüz ruhumdaki dünya bizim can· 
lı bana hali veya geçmiş günlerimi 
sevdiremiyor· Gözlerim ileride .. 

8) Türk edebiyatında bir ekol göze 
çarpmıyor. Denebilir ki herkes bir 
mekteptil". Fakat şunu da inklir et • 
memeli ki, şiirde olsun, hikayede ol • 
sun, rom:ında olsun muharrirler ken· 
dilerini yavaş, ~·avaş zümrelere mal 
etmektedirler. Nitekim bugün Türk e
debiyatının ün almış yazarları eser -
lerlni şuurlu veya şuursuz bir şekil -
de birer zümrenin iştiyaklarını, ide · 
allerini gösterir bir hale koymuşlar· 
dır. 

Hikayede olsun, romanda olsun 

larını tahlil etmek· 1 
D) Geçmiş günlerin hasretini du • 

yanlara tarih çeşnisi içinde geri gün• 
lerl hatırlatmak. 

E) Şehirlerin fakir halkının, ve kiiY 
halkının dileklerini, hayatlarını can • 
)andırmak. 

Küçük çapta da olsa edebiyatta 
böyle bir ayrılma, köşeleşme başla • 
mıştır. Romanın ilk ustası Halit Zi· 
ya romanını yazmasaydı, Ömer Scy· 
fettin ve Refik Halit, hikayelerini 
yazmasaydı bugün muhakkak bir ro· 
man ve hik5.yeden bahsolunamazd•· 
Fakat bugünkü roman dünkü ronıaJI 
değil, bugünkü hikaye dünkü hiki:>'' 
değildir. Kalite itibarile muhakkak 
bir Diferansiyasyon vardır· 

Bu olgunluğun bir alametidir. 
9) Yazılarımı her yerde yazarırrt• 

Refik Ahmet yıllarca seninle kaP1 

yoldaşlığı ettik, bunu benden daha ı· 
yi sen bilirsin. 

10) Mesleğimden memnunum, on• 
layık bir adam olmaya çalışıyoru"" 
ona kötüdür derneğe dilim varmıyor• 

Bence böyle bir sual de sormam•· 
lıdır. Çünkü, kötülükler daima ken • 
dimizden, iyilikler başkalarından gr 
lir. Şikayet it;e bir kötülüğii ortaYll 
koymak demektir· Şikayetten önce 
kendimizi ıslah etmek J!'Crektir sa • 
nıyorum. 



Hak yerlerlnde 

Seyyah 
kadının 

lngiliz 
ölümü 

Şoför ceza yedı, vatman 
beraat etti 

Geçen yazın baılangıcında Şeh 
ıadebaşmda bir otomobil çarpış· 
lnaaı olmuf, otomobilde bulunan 
lngiliz seyyahlarından bir kadın, 
feci surette can vermişti. 

Bu kazanın duru§ması, yaz la• 
lili dolayısile ağır cezaya vekalet 
eden İstanbul ikinci hakyerinde 
hitıniştir. 

liakyeri, §oför Kegamı iki ıe· 
lle hapse mahkum etmiştir. Şoför 
lazrninat ta ödiyecektir. Vatman 
Mehmedin bcraeti kararlaştırıl· 
l'tııştır. 

Bir kadını öldürüp 
gömenin cezası 
ICasımpaşada Nazmiye isminde 

bir kadını öldürerek cesedini o· 
lur-:luğu odanın altına gömen ve 
kokunun duyulmaması için üze· 
rirıe sarımsak döken Laz Oımanm 
duruşması, İstanbul ağır ceza hak 
l'erine vekaleten bu davaya ba· 
kan ikinci ceza hakyerinde kara· 
l'a bağlanmı§tır. 

Laz Osman, on beş sene ağır 
hapis cezası yemiştir. 

Kahveciyi öldüren 
Kasımpaşada kahveci Abdür • 

tahınanı öldürmek ve börekçi 
liüseyinle Mehmet isminde birini 
raralamaktan suçlu Arif, latan bul 
1kind ceza hakyerinde on iki yıl 
altı ay hapse mahkum edilmek 
•uretile cezalandırılmıştır. 

Kararda ya§ının küçüklüğü de 
lÖzetilmiştir. 

Makam maaşları 

Yeniden verilmeğe 
başlanacak 

ilk tedrisat ispekter ve hat öğ· 
retmenlerinin makam paraları vi· 
!ayet bütçesinde fazla g~lir ~im~ 
dığı için hazirandanberı verılmı· 
yordu. 

Fakat öğretmenlerin yaptığı 
teşebbüsler neticesinde yeni ge· 
len bütçede geçen makam parala· 
rımn verilmesi için 5000 lira tah
sisat konmuştur. 

Ayni zamanda bundan sonra 
öğretmen ve ispekterler makam 
paralarını muntazaman bütçede· 
ki tasarruf parasından alacaklar· 
dır. 

KÜLTÜR DlREKTORLÜGÜN 
DE TOPLANTI - Önümüzdeki 
cumartesi günü lise ve orta okul 
dir&törleri kültür direktörlüğün· 
de fevkalade bir toplantı yapa· 
caklardır. , 

Bu toplantıda 20 ağustostan :w 
ağustos akşamına kadar orta o· 
kul ve Jiselere yazılan yeni tale
benin okullara yerleştirilmesi me 
3elesi görüşülecektir. 

1LK OKULLARA TALEBE -
S.u yıl ilk okullara 928 doğumlu· 
lar alınacaktır. Okuma çağına 
gelen çocukların sayısı nüfus dai· 
releri tarafından kültür direktör
lüğüne yollanmı§br. 

2 eylülde ilk tedrisat ispekter~ 
leri kültür direktörlüğünd~ hır 
toplantı yaparak bu tale~el~r~n. 
okullara tak~im edilmesı ışını 
görüşe-:e~derdir. 

Koskadaki cinayet 
I<oskada Orhan isminde bir Tramvay sosyetasi dele-

tenci öldürmek, Azizi öldürmek ~elerinden biri geldi 
kastile ve Edibi bu kast olmada.- . ·d 

ı b ı Tramvay sosyetesı ı are mer· ~aral::ımak su-:larmdan stan u d 1 1 d B 
'l - kezine mensup e ege er en ay ı :inci ceza hakyerinde duruşma· Broaens dHn BrUkselden şehrimi· 
"" >---r -1-- .:. .......... ....;.:.. 1-1------ ı..-.ıcı~ın· 
.ı ka ·ı · · ze gelmiştir. 11a rar verı mıştır. 

Dava yargutayca ikinci defa Bayındırlık bakanlığı ile te· 
boıulmuş olarak yapılan ha du· maslarda bulunmak üzere Anka· 
tllftna sonunda, ceza miktarı ye· raya gidecekse Cle, günü henüz 
d· ·ı · · belli değildir. ı s~ne olarak belirtı mıştır. 

İlk duruşmada verilen kararda Aptulhamit veresesi 
teza müddeti bundan fazla, ikin-
ti duruşmada ise ilk karardu.kin· davasına başlanıyor 
~en daha fazlaydı. Bu sefer müd Türk - Yunan muhtelit mah-
;.t indirilmiştir. kemesi başkanı Bay Boeg bugün 
l ehditte para istemek! şehrimize gelecektir. 

Festıval 
Bükreş, Atina ve Bel
grattan kafiJeler geliyor 

14 eylülde başlayıp 22 e)'lüle 
kadar sürecek olan İstanbul fes· 
tivali hazırlıkları önemli bir şekil 
almıştır. 

Dün vali ve belediye reisi Mu· 
hittin Ü stündağın başkanlığı al· 
tında Bay Ertuğrul Muhsin. Kon· 
servatuvar direktörü Bay Yusuf 
Ziya, şehir tiyatrosu bale hocası 
Bay Celal toplanarak hazırlıklar 
etrafında görüşmüşlerdir. 

Elbise işlerile Bay Ertuğrul 
Muhsinin oynanacak Türk mü· 
zik ve milli danslarile Bay Yusuf 
Ziyanm diğer danslarla da Bay 
Celalin uğraşması kararlaşmı§hr. 

Romanya elçiliğinden alman 
haberlere göre, doktor Bay Dob
reskonun başkanlığı altında seki· 
zi kız ve sekizi erkek olmak üze
re 16 ki§ilik bir milli dans heye· 
ti ile bir çigan he7eti 9 eylülde 
lstanbula gelecetir. 

Bu heyP.tler Romanyanm yük· 
sek ailelerine menşupturlar. Dob· 
reskonun başkanlığındaki bu he
yet Viyana festivaline iştirak et· 
miştir. Bu heyet, !stanbulda 50 -
60 dans yapacaktır. 

Yunanistandan da gelerek he
yetler hakkında da malumat gel· 
miştir. Yunanlılar festival için 
çok hazırlanmaktadırlar. 

Bükret, Belgrat, Atinada fes
tival münasebetile bir çok seyyah 
kafileleri hazrrlanmaktadır. 

Romanyadan gelecekler şimdi
den 150 kişiyi bulmu§tur. Saray 
Bosnadan da yerli Türklerden mü 
rekkep büyük bir kafile gelecek· 
tir. 

Bunlar Ankara, Bursa, lzmir 
ve Yalovayı da gezeceklerdir. 
Belgrattan da ayrıca büyük bir 
kafile iştirak edecektir • 

Festivalde Türk dansları ara· 
sında zeybek oyunu yüksek aile 
kızları ve gençleri tarafından oy
nanacaktır. 

Mahkeme hemen işe başlıya
J.f Calatada Alman mühendis cak ve evvela Abdülhamit vere· Poıı·- ha .... •rleri. i4Ynrihe tehdit mektubu gön~!e. o ., ... 
te k sesi davasını görecektir. 1\ re 2 yüz lira istediği iddiasile 

Diğer milli oyunların provala· 
rı ile uğraşan komite şimdiye ka· 
dar lstanbulda ilk defa yapılmak 
ta olan bu şenli!fin fevkalade ol
ması için sık, sık toplanhlar yap· 
maya karar vermiştir. 

Ati 

h enıal isminde biri ve bu mektu· Ucuz SU 

t u. ona yazdırdığı iddiasile Fran- Kaynak sularının tehre daha u· 
ı' l&rninde bir Macar, yakalarmıı~ cuz indirilmesi icin uray tarafın· Başına otomobil karo. 
Cl.rdır. dan yapılan inc~leme bir hafta-
kil'f~zeye verilmişler, sorguya çe· ya kadar bitecektir. serisi düştü 
ta lllışler, ahkonu muşlardır. A- Depo sahiplerile de görütül- Taksimde BillG.r sokağında o· 
ftırma devam ediyor. mektedir. tomobil tamirhanesi önünde oy-

R G şvet davası Telefon iş; nayan ıı yaşında Martiyosun ha-
h Seyrüsefer nizamına muhalif l f . . hük" um.A e· şına duvarın dibinde duran bir o· a k T e e on sosyeteıının · · d ·· ·· 
c te et ettiği kaydile aleyhinde timizce satın alınma mukavelesi tomobil karoserısı uşmuş, yara· 
"t-ıa kesilmesi istenilince, beledi· l h · lamıştır. 
"e "ol' . 'k' 1. .. kl.f işlerini tesbit etmiş o an eyetın Çocuk hemen hastaneye kal-ett·~. ısıne ı ı ıra ruşvet te ı d I b k 1 d l I · 

ıgı . dd' ·ı M laf . . d bayın rr ık a an ığı e ege erı dırılmııısa da biraz sonra ölmüş· b' ı ıa11 e us a ıımın e dün bayındırlık bakanı Bay Ali :ı-

ölen çocuk 
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1 Gezintiler I_ 
UJu günler içinde! 

Napolyon, yüz binlik bir Avus
turya ordusunu tepeledikten •on-Tevfik Rüştü Aras ra, kanlı alanda: 

- Askerler, Fransa sizi sevinç
le karşılayacak ve işte bir kahra-Yarın Cenevreye hareket 

etmek ihtimali var 
Başbakan general lamet lnönü 

dün beraberinde kültür bakanı 
Bay Saffet Arıkan old_uğu hal~e 
öğleyin Perapalas otelıne gelmış 
ve orada oturan dış ba~anı Bay 
Tevfik Rüştü Aras, ekonomi ha· 
kanı Bay Celal Bayar ve ayni o· 
tele gelmiş olan yeni Trakya ge· 
nel ispekteri general Kazim Di
rikle yemek yemiştir. 

Dış bakanı Bay Tevfik Rüştü 
Arası son bir iki gün içinde ziya· 
rete gelen yabancı elçiler a,.rasm· 
da Avusturya, Lehistan elçileri de 
vardır. 

Amerika işgüderi de dı§ baka· 
nımızı Perapalas otelinde ziyaret 
etmiş bulunuyor. • 

Bay Tevfik Rüştü Arasın Ce
nevre toplantısına iştirak etmek 
üzere yann şe!!timizden hareket 
etmesi bekleniyor. 

d . l k • . "B "O man ıye anıma ıçın: en S• 

terliç,, de bulundum, demek yete
cek! 

Sözlerüe kendi utkusunu, ken
di alkı§lc:rmı§tı. "Osterliç,, in süel 
bakımdan değerini ölçmek bana 
düşmez. Yalnız bilirim ki, bunun
la tarihte yeni bir çağ açılmad,. 
Akkô.' da, V aterlo' da kapanmadı· 
ğı gibi. Her ulusun geçmişinde 
böyle parlak günler, karanlık ~e
celer var. 

Fakat Sakarya, böyle değil. 

General Kaznn Dirik, 
şam Edirneve gidecektir. 

Esatire topluluğun rüycuı gözüyla 
b'akanlar büe, "Sakarya,, da bii
tün yaratıcı hayallerin eriıemedi
ği yüksek bir esture varlığı gör
mekten kendilerini alamadılar. o~ 
rada kağm Üe uçak yarı§tı, etle 
demir çarpı§tı, yoklukla varlık dö· 
ğüştü. Sonunda llağnı kuflan geç
ti et demiri deldi ve yokluk ha
zfrıe oldu. O günden beri Türll 
ülkesinde hayal, gerçeğin pqİn· 

bu ak- de koıan ıı11ka bir ıeyirtir. 

30 Ağustos 
Eğlence proğramı 

30 ağustostan 5 eylüle kadar 
devam edecek olan haftaya "u· 
çak haftası,, adı verilmiştir. 

Bu hafta içinde bütün hava 
kurumu kolları, muhtelif günler• 
de eğlenceler tertip edecekler· 
dir. 

Her kol hazırladığı progra
mı yarın akşama kadar hava !ku
rumu merkezine göndermesi la· 
zımdır. 

Şimdiye kadar merkeze batvu· 
ran kolların yapacakları eğlence· 
leri 8.§8.ğıya yazıyoruz: 

ÜSKÜDAR KOLU 
30 ağustosta C. H. P. binasın

da konaer ve temsil. Bağlarbaşı 
Marke aile bahçesinde konser ve 
milli ayak oyunları, 2 eylülde Ha· 
le sinemasında Eftalya tarafın
dan konser 1 tiyatro ve sinema, 4 
eylülde Beylerbeyi şubesinde ge
ne konser ve tiyatro; 7 eylül cu
martesi geçesi de Kısıklıda güzel 
orman çiftliğinde büyük konseı 
ve eğlenceler. 

KARTAL KOLU 
30 ağustos günü rozet dağıbna, 

31 ağustosta spor eğlenceleri, 
yüzme yarışı, 2 eylülde kayık ya· 
rışları, 3 eylülde çuval, simit ya
rışları, 4 eylülde boks maçı, 5 ey· 
lülde konser ve balo. 

ARNA VUTKOY KOLU 
30 ağustosta ı·ozet, 31 ağustos· 

ta Küçük Bebek bahçesinde sün· 
net düğünü, 1 eylülde Boğaziçi 
alanında futbol maçı, 2 eylülde 
Boğaziçi lise&inde konferans, 2 
eylülde Bebek bahçesinde müsa· 
mere sabaha kadar, 4 eylülde Ar· 

Sallarya yalnız ke11kin .• çakut
tdariyle göz kamCl§tırctn bır ut~ 
gimfeii olsaydı, ortaya koymali
tan çekinirdik. Zafer, Türkün 
binlerce yıllık arkadcqı ıayılır. 
Ne lladar parlak olurıa olaın yü
reğimizi tCl§ırmaz. 

Fakat Sakarya böyle clefil. 
Biz, orada yalnız clüımanı yere 
sermedik. Sakarya, Alyon, Dum
lupınar dağdan çckiçlerile talihin 
örsünde yeni 1'ir Türk bahtı dö~ 
dü. Bu dağdan çekiçler altında 
önce Jış düşman paralandı. Son· 
ra içtekiler parçalandı. "Se
ver,, kefeni, Mutlanya ve Lozan 
tezgô.hlarında ıonmz bir ömrün 
Fermanı oldu. Soğuk yüzlü bir ke· 
lenden şanlı dirim b'ayrakları ya
ratmak ... ll}te büyüklük budurJ 
erişilmez şey buna derler. 

"Batı,, nın yüzyılda çözemedi
ği uşark meselesi,, düğümü, Sa
karya kılıcı ile, bir göz kırpışı İ· 
cinde kökünden kesilip atıldı. 
Dünkü korkunç "Reval,, , bugün 
artık in&anı göldürmekten b'C!§kcı 
işe yaramıyor. 

"Ayaıolya,, , "Çanğrad,, , 
"Van,, , Antalya rüyalan paı tu
talı hanidir! 

Yıkıntılarla yeni bir ıey yapı· 
lamaz diyenler, yepyeni Türkiye
nin esiklerinde apışıp kalıyorlar. 
Scik~yamızla biz bunlar için övü 
nüyonız. Her yılın Ağustosu 
sona ererken, wrdu yüksek bir ö
rünç kaplar, Türkiye bcqtanbcqa. 
bayra:-n yaparsa çok mu? Sakar
yayı kutlulayoruz. Kıydannda 
kağnının kuşları geçtiği, etin d,,_ 
miri deldiği, yokluğun hazine ol· 
duğu Sakarya, bıu ulusun bengi 
suyu (abuhayat) dur. 

s. Gezgin 
navutköy alanında eğlence, 5 ey· -------------
lülde Arnavutköy akıntı burnu lenceleri 31 ağustosta müsamere, 
gazinosunda büyük eğlence saba- 1 eylüld~ pehlivan güreşleri, ge-
ha kadar. ce sinema 2 eylülde kır balosu, l'~h!k~för tüzeye gönderilmiştir. Ç . k . • . d tür. 

........._ '"'••l(tkat yapılıyor. etın ayayı evın'!;:! zıyaret e e~ BOMBA 1LE BALIK TUT AN-

. ---....::.: rek izahat vermiş1~rdir. h il ı l 
Z G LAR _ Yeni ma a ede iske ej 

i N A L -· ı Gelenler, Giden/e,. I_ caddesinde otura~ .. Me~met ile 

EYÜP KOLU 3 eylülde 
1

gece halkevi temsil ko-
lu taraf mdan temsil, 3 eylülde 
komik Naşit tarafından tiyat~·o . 

1STANBUL HALKEVlNDE 
lstanbul halkevi Alay Köşlfü 

tarafından 29 ve 30 ağustos gün

30 ağustos rozet, 31 ağustos 
Alibeyköyünde cumuriyet alanın · 
da açılma töreni ve 33 üncü okul 
da sünnet düğünü, 1 eylülde bok( 
maçı, 3 eylülde idman yurdu 
ğençleri tarafından temsil, 7 ey· 
liHde temsil. 

P A R K E L E R İ 1 Kamilpaşa bahçesı onlerınde bom 
1< MEKSIKANIN BÜKREŞ EL· ha ile denizden balık avlarlarken hu··'-.r_udulmuoı. ve fırınlanmı§tır. 1 d B ha ·ı b 
~ t 'S Ç1Sl - Meksikanın Bükreş elçi· yakalanmış ar ır. om ı e a· ..... un memleketlerde takdir edil- l k 1 k k ~ın aykı h 
.. ,ıştir~ I ai Bay Saııtos Konza dos arısı ı tutma yasag a rı are· 

;;; • ve çocuıklarile şehrimize gelerek ket ettjklerinden cezalandırıla-
'1.., Peı-apalas oteline inmiştir. caklardır. 

KARAGOMROK KOLU 
30 ağustosta rozet ve spor eğ· 

leri Alay Köşkünde temsil şube
si tarafından (Sakarya tayyar: 
cisi) ve (Eski adetler) adb pı· 
ve:ı1er tPm~il edilecektir. 

. 1 1 d N 26 28 Ağustos 1935 lı' Prat~llini kardeşler Avustra Y.0 
.. .. Y 0 u~ El ; . k~;de yoıa'r; ıkıyorlar. A~ğıdaki resimlerle dün Yarıı ransa can.bazhanelerinde çalışan ( ~'ratellini kardeşler) Avustralyada b ulunan bir camb~zhane. d_ırektoru ~ra r~ndan ~agırılmıştı\ l~~ ~ir :olleksiy on yapmak J:lzımdır. 

l1 bu en mL~hur komiklerinin seyahatini takip edeceksiniz. Bu macerayı iyice takip edebılmek 1çın bu resımle rı kese. ek toplama 
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~- 4 - KURUN 28 AGUSTOS 1935 

Rınka ~ Büyük geçit r aujan~ Kırklareline sabah ağarırken Kültürce ilerlememiz 
_.. yakJqtık. Yollarda uzak yerler· (l!styanı Birinci sayfada) 

ııııııırı111ııııııııuıı1111111ıııııı1ıııu1111ıııııııııınntt111ıııııııHıııuuıııııııınıttııı11111111ııt11ııııııuııııuııııııııı111111ııııııı'"nıunıı111111uımıııu11111ıuınn den geldikleri anlatılan kafilele-

D 
• d h 

1 
re rastlıyorduk. Bizi selamlıyor· mevzuuna teveccüh eden himaye-

e n ı Z e t ı !erinin bir gösterisi olmak, gerek aya Ve m a ) 0 ar~ Biz de yetiteeeğiz.. Diyor- matbuat mümessillerini Floryanın 

k 
• • lardı. değerini arttıran deniz evini içten 

O k Şehre yarım saat mesafede bu- görmelerine imkan vererek de 
runması ıçın an un lunan koıu alanına geldiğimiz taltif etmek için bu toplantının 

Ankara, 27 (Kurun) - Ekono mi Bakanlığı Denizde hayat, ve 
malın korunm8:sı için büyük bir kanun layihası hazırlamııtır. Bun
dan sonra gemılerde kullanılacak adamlar imtihana tabi tutulacak
Jard_ı~· Gemilerin muayeneleri ar sıulusal esaslara göre yeni şekiller 
dahılmde yapılacaktır. Patlayıcı maddeler tatıyan gemiler için hu
susi hükümler kabul edilecektir. 

DENiZDE KULLANILAN t. 
ŞARETLER - Gemilerin gerek 
telsizle, gerekse sesli işaret ve 
bayraklarla yapacakları muhabe 

reler hekkmda Vatington ve Mad 
rid ltongrelerinde tesbit edilen ve 

bilfunum devletlerce 934 ikinci 
kanunundan itibaren tatbik edi
len işaretlerin memleketimizde de 
tatbiki kararlaştırılmıştır. Bunla
ra dair itaretler ilgililere gönde· 
rilmiştir. 

Posta müdürlerinin muhakemeleri 
Ankara, 27 (Kurun) - Post.'l 

müdürlerinin muhakemelerine bu 
gün de devam edildi. Bay lhsa.r 
Cemal muhakemede hazır bulu 
nuyordu. Bay Fahri ve Suphi na 
mına Avukat Bay Hayrullah gel . . ~· 
mış~ı. 

Temyizin beraet hükmünü boz 
ma kararı okunduktan sonra Bay 
lhsan Cemal saatlerce süren bh 
müdafaa yaptı. Avukat Bay Hay
rullah, Bay Suphinin vekaletini 
yeni aldı~mı, müdafaasını hazn. 

. 
lıyabilmesi için muhakemenin ge· 
ri bırakılmasını iıtedi. İddia ma
kamı, kararın kül halinde oldu
ğunu, binaenaleyh Bay Fahri için 
müdafaa neyse Bay Suphi için de 
ayni olduğunu ve muhakemenir. 
devamını istedi. iddia makamının 
İsteği kabul edildi. 

Bay Hayrullah müdafaasını 
yaptı ve müvekkilleri hakkında 
evvelce verilen beraet kararının 
tastikini istedi. Muhakeme evra· 
km tetkiki için yarına bırakıldı. 

Kaçakçılık yapan 
hizmetçi 

/Menkul ve f[agrı menkul 
malların ihaleleri 

Ankara, 27 (Kurun) - Avus- An~ara, 27 (Kurun) - Finans ha. 
turya tebaasından birinin yanın· kanlığı menkul ve gayri menkul mal· 
da hizmetçilik etmekte olan Meh· Jarın satış n kira ihalesi hakkında 
met kızı Ülviyenin kaçakçılık et- mahalli komisyonların salahiyetini 
tiği haber alınmış, hizmetçilik et- gösteren bir nizamname yapmış, ba -
tiği evde yapılan araştırmalarda; kanJarın tasdikinden geçmiştir. 
evin ç~~aşırlığında 60 defter si· ı Buna göre, menkul \'e gayri men _ 
gnrn. kagıdı, 58 çakmak taıı bu .1 kul malların arttırma ve eksiltme ils 
lunarak mUsadere edilmi§fir. UY- ~hm satı~artnaa 1>eaenerı :5 btn 

viye adliyeye verilmiştir. 1 liraya kadar olanların ihalesi mahal-

Ar s1ulıısal ceza Ji ~~misyonlarca ya_ı>~lacaktrr. Fazla· 
sı ıçın bakanlıktan ızın alınacaktır. 

kon~resi 
Ankara, 27 (l{urun) - Alman sü· 

el kanunlarını tetkik etmek üzere 
Berlinde bulunan hakim general Ri
fatin orada top anacak arsıulusal ce· 
za kongresinde hiikfimetimizi temsili 
kararla ;tm lmı~tır. 1 

22 MiralalJ, General 
olacak 

' 

Atrkara, 27 <Kurun) - Askeri ter· ı 
fi listesi yiiksek tasdike iktiran et • 
miştir· Duyduğumuza göre 22 miralayı· 

generalliğe terfi edecektir. 

Esnaf Bankasının 
tasfiye işi 

E«r.ıf bankası yör.ctim kurulu 
Clün bir topfontı yaparak banka
nın tasfiyesi işi etrafında görüş
müştür. 

Yönetim kurulunda tasfiye iti
le meşgul olanlar Yusuf Ziya, Os 
man Türe, Hamit Nazımdan mü
rekkeptir. 

Bunlardan Hamit Nazım ile Oa 
man Nuri işlerinin çokluğunu ile
ri sürerek çekilmiılerdir. 

Kısaca: - -§ Nusaybin ilçebayı Ali Rıza Bol • 
rndin ilçebaylığına, İstanbul E\•kaf 
müdürlüğü muhasebecisi Konya ev -
kaf müdürlüğüne nakledilmişlerdir. 

§ Denizli sıhhat direktörü bay Maz. 
har bakanlık emrine alınmıştır. 

§ Devlet Şiirası ü~üncü sınıf mua -
vinliğine lzmir aza mülazt;nlarından 
Vecihi tayin tayin edilmiştir. 

§ Riga ikinci sınıf el~isi Bay Nuri· 
nin memuriyetine ilaveten, Litvanya 
Ye Estonyada da orta elçi olarak Tür· 
kiyeyi temsili kararlaştırılmıştır. 

Yeni Ese1/er 

ID.4RE MECMUASi. 

iç işleri Bakanlığı tarafından her 
ay çıkarılan "idare,, mecmuasının 88 
inci sayısı ~ıkmıştır· Bu nüshasında 
dahiliye memurlarım alflkadar ede · 
cek resmi kısımdan başka İbrahim A· 

linin "idari \'e adli otoriteler,, \'e Ha -
san Şiikrü Adalın, "idarenin kazai 
mürnkabesine ait muhtelif sistemler,. 
ismindeki etütleri vardır. TaYsiye e -
deri7 .. 

vakit, geceden gelip yerlerini al- bu yeni yapılarında yapılmasına 
mıt uzak köylüler gördük. Hepai izin vermişlerdi. 
büyük geçidi görmeye gelmiıler- Toplantıya iç bakanı Bay Şük-
di. rü Kaya başkanlık ediyor, cemi-

Sabahın ıaat altısından sekiz Y.et divanı ile gazeteler mümeı
ne k~dar sokaklar, yollar kaynaş- s~ll~rinden ve ~u s:azetelerde ta
tı. Alan nıahteri andırır bir kala- rıhı m;vzular uzerıne yazı yazan 
balıkla dolup ta§tı. muharrırlerden baıka, kültür baka 

• • • nı B. Saffet Arıkan, C. H. P. gen-
Saat ıekiz buçukta mareşal yön ku~I üy~leri.nden Bay A~a~i 

Fevzi Çakmak tribünde yerini al- Atuf, .dıl. cemıyetı genel katı hı 
mıı generallerden Fahrettin Al- Necmı Dılmen bulunuyordu. 
tay' Salih Omurtak Ali Sait Ak- Cemiyetin başkanı Bay Hasan 
ba;doğan, Mustafa' Galip, Kemal Cem~I, i!ö~lerinden b~ra.z rahatsız 
Doğan, Keramettin de yerlerini oldugu ıçın gelememıştı. 
almıılardı. B.a~ Şükrü Kaya, çağırının se-

Büyük geçidin ihtiıammı bura- bebını anlatan kısa bir söylevle 
da bir kaç satırla anlatamam ve konuşmayı açmış, Türk tarihi tet
hiç bir kalemin bu işi yapacağına k~k ce~iye~i tezinin nasıl ilmi 
inanamam. hır hakıkatı ortaya koycluğunu 

Sahayi bir boydan bir boya &:österdikten sonra sözü , cemiye
kaplayan çelik ordunun alkıtlar tın as baıkanı Bayan Af et e bırak
içinde geçİf İnin bir saniyelik gö- tı. 
rünüşü, insanın içinde anlatılma- . Bayan. Af~t,. Türk Tarihi Tet-
11 çok güç bir gurur ve sonsuz bir kık Cemıyetının nasıl çalııtığını 
sevinçle kaynaşarak dalgalanı- anlatmakla, hazırladığı, hazırla
yordu. makta olduğu ve hazırlıyacağı 

Hal1c, Trakyayı kaplayan gök eserlerden Türk tarihini meyda
kubbe içinden sonıuzluklara u- na çıkarma itinde hükumetçe ve 
}aştırmak istediği bir ıesle bağırı· partice gördükleri yardımdan hah 
yordu: setmekle ıöze baıladı. 

- Yqa ... Arslan asker yaşa... ..Ulusal tarihin asıl. sah_ibi o~a~ 
Ve alkıtlıyordu. Dakikalarca Turk halkına mal edılebılmesı ı· 

geçit bitinceye kadar alkışlad;, ~in gündelik gaz~~eleri? ö~eyine 
Arada bir, kim bilir kaç saat- ııaretten ~.nr_a, !~rk mılletını Os 

lik yoJJ~rdan bugünü görmek için ~~nlı tarıhının ıçıne ha~set?1ek 
gelen bınleTce seyircinin içine ha· ıstıy~n o dar ve zararlı zıhnıyete 
kıyordum. Karşı tepelere uzatılan geçtı. . • . . 
elle~ görüyordum. Orada, bir kaç Beıenn .. medenıyet tarıhıne a
dakıka ıonra önümüzden geçe- ~ .k~ynagı veren ve maden dev
cek kıtaların bir ucu vardı. rını ı)k yaııyan Türktür, Türk 

Dimdik, karıısında geçen as- yurdud!lr· 
kerlerin selamım alan mareıala Brakıaefal nesle beşik olan 
özenle baktım. Nefes almadan Orta Aayanın coğrafi şartlar al
bakıyor sancımı. ooııertnde ı urk •·::-~:" '::.. .k..~,..= ... ,-.ı.5. ş~lvrı 
büyüklüğünün ebedi ışığı yanıyor hulu!' ınsan ~~--ulları~a maden 
du sanki.. devrı sanatını ogretmış, en sor. 

Her sırası gözün alabildiğine Ege medeniyeti bu kökten filiz-
uzayan askerler geçiyor, atlar, lenerek çık.'?1ıttır • • . 
komutanlar, süvariler geçiyor, Ancak du?ya medenıyetıne .. ~.r· 
toplar geçiyordu. ~ Aıya ~şık oldu demek, butun 

Kılıçlar parlıvor mızraklar kay ınsanlar hır tek menşe mahsulü-
nasıyordu. • ' dürler, davasında bulunmaktan 

Bir an seyirciler arasında bir büsbütün başka bir şeydir. 
kaynaşma görüldü. Sesler daha .. Bayan. ~fetin ~ü~k~ . sözlE"rİ 
çok oğuldadı. Eller Trakya ufuk- Turk tarıhınde lezımızı ışte bu 
larma döndü. ' galat görüşün sisi içinde kalanla-

Ne olduğunu anlayamamıştım. ra uzatılmış bir ışık oluyordu. 
Mareşalm bulunduğu tribünün Bayan Af et, sözlerinde daha 

d d d çok "tarihe biganelik,, in tar!hi tam önün e uruyor um. Baııma 
mareşala doğru kalktı. Mare~a r eserleri nasıl içinden yiyen bir 
da ufuklara bakıyordu. Birden ya unsur oldu~unu belirttikten son
mnda bulunan general F ahrettin ra bizim ç~k değerli müzemizi 
Al taya: kuran Bay Hamdiyi ve onun izin· 

- Tayyareler geliyor, dedi. ce giden ve müzeyi müze yapan 
Biraz sonra geçit alanına Trak- kardeşi Bay Halil Etemi takdir 

1 ile andı. Tarih eserlerini bulma ya tepe erini tırmanarak gelen 1 

zırhlı otomobiller ve tanklar ya- saklama ve Türk hududundan 
yılmıştı. dışarı çıkarmama yolunda mek-

ılk d d ., tep sıralarından başlayarak her yön uy ugum motör sesle-
ri ve ötHşleri kaynaşan sesler a- eve sokulmaıu gereken dikkat ü-

zerinde durdu. rasında tatlı bir musiki gibi içi 
mi okşadı. Göz yumup açıncaya Cenup illerinde bir kasabın cl-
kadar uçak filoJ;ıı.rı da alanın or- de ettiği bir tarihi belgeyi nasıl 
tasma gelmişlerdi. kıymet bilerek Atatürke yollamış 

T olduğunu, kendisinin de yakınlar-ayyare ve tan~c motörlerinin d 
o~ultusu, ateşli alkışlarla bir!-- a ziyaret etti~i bnikte bir baş 
rek bir ıes halinde kulakları dol· öğretmen eli ile bir eski medre
durı~yor boşluğa, uzak boşluklara senin eski eserlere bir mu haf aza 

Bu iki üyenin yerine Bay Ha
san Fehmi seçilmiitir. 

bin lira tutacağı tahmin 
tir. 

uzuvordu. yeri haline konduğunu menınunİ· 
edilmiş- Filolar on beş yirmi metrew yetle nakletti. 

kadar alcalıyor, cnlar da kanat- Bu baş öğretmen, mektep mü-
Bankanın mobilyasının satılma 

sı işi görüşülmüş ve bunun yirmi 
Kurul, 

caktll'. 
yakında tekrar toplana- ları birhirlerine ·.rapışhrılarak bir zesini dolduran ve ufak tefek 

hizava konmuş bir tablo gibi bir göründükleri halde tarihe birer 
. hizada ... Fakat şimdi şurada ha- inşa malzemesi olan eserleri hep 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• sımumucund ··d··--·· .. f'I ta~beelile~~adı~ım~~emi~ a gor ugumu~ ı o. f M. l 'hA I 
Bir devletin başlıca ödevi, idare ettiği ulusa hizmet et- bir sanive sonra ufukta kavbol _ ı.. ısa • tarı ı eser ere saygının 

m~k, onun menfaatlanm kommak, eksiklerini dfü;u"nmek dert· yor bir diğe .. ve hir d·"e fil bau mılletçe bir türe haline getiril· ;;; , _ ı~ r o f .............. ~ ......................... ""', ..................... '*""'.'"'''"" 
lerine çare aramaktır. Bu vazifelerini yapabilmek için her şey- ucumuza ~eliyordu. üstte ve tayyareci boşluka baş 
den evvel ulusun ne kadar olduğunu, artıp artmadığını, ilerle- Gene. hır an gözler çok :vük- atağı ayyaresini koşturuyor . Bir 
yip ilerlemediğini bilmek mecbudyetindedir. Tşte bunun için- sekte hı~ kartal Jcadar P.özüken iki metre değil, göz alabildiğine .. 
dir ki: batka bır tavyareye takıldı. Uçak Bu tayyarenin havadaki oyunları 

20 ilkteşrin Pazar günü genel 
nüfus sayımı yapılacaktır 

Başvekalet 

fAtatlstfk Umum MildOrlUfU 

alçalıyor. al~alıyor, tribünün ö- nı seyreden yüzlerce seyirci knl
nünden bir rüzgar gibi uçtuktan bini baıtınnaktan kendini alamı
sonra tekrar üstümüzdeki boılu- yordu. 
ğa uz21.nıyordu. Bir ıeı: 

- Ay ay .. dönüyor.. - Acaba bu tayyarecimizin a-
Evet, bir inaanın baıı ile gez· dı nedir?. 

mesi 1ribi dönüyor. Bir yumak gi· Kar~ılık veren diğer bir ıes: 
bi botlukta yuvarlanıyor, sonra - Türk ... 

1ıı11 ..................................................... ..ııı~t~enn~tek~e~dm:~tte...a1Jt.-1~at.!-----------'tib~~fımıü_Oluuı 

mesindeki lüzum ile bunun 
tedbirini açıkça ortaya ko 
oluyordu. 

Ulusal eserler üzerine ince 
şefkat ruhu ile titriyen ve 
hassasiyetini pürüzsüz bir hit 
sanati ve muvaffak bir mu 
mah~reti ile duyuran Baya11 
f eti bu toplantıda dinliye 
Türkün öz tarihini istiladan 
tararak onun bugünü ve gel 
ği gibi dününü de fethetl11 
lan Atatürkün ulusal tarihe 
dikleri öneme daha iyi v 
kere daha sarıldılar. 

Bu konuşma, cumuriyet d 
mi genç neslinin kadınlık yö 
deki yükselişine de en canlı 
belge olarak gösterilebilirdi. 

Bundan sonra söz tarihi 
zular üzerindeki neşriyatta h 
katin muhafazasına geldi. Ce 
yetin genel sekreteri saylav 
Muzafferle Bay Şemsettin, 
konu hakkındaki düşündükle 
söylediler ve tarihi şahsiyeti 
tahlilinde ana hatlara sadak 
muhafaza edilmesi lüzumunıJ 
riye sürdüler. 

İstanbul saylavı Bay Hali 
tem, eski eserler ve tarihi me 
lar üzerindeki hassasiyetini b 
da da pek yerinde gösterdi 
bazı belediyelerimizin eski 
lere kar§ı kayıtsızlığından ac 
cı bahsetti. 

Bay Halil Etem üstadımıı 
ki eserler için alabileceğimiz 
hafaza tedbirinin şimdilik o 
tamirden ziyade "onlara hi 
sürmemek,, olduğu inancmd& 
Ve gerçek, eseri kıymetten d'. 
ren veya eserin kıymetini kaY 
tiren tamirlere geçmeıktense 
kendi tabii mukavemetine b 
karak ona el sürmemek sure 
mu haf aza etmek daha da ö 
görülür. 
Toplantıda bulunan gazet 

lerden Nizam ettin Nazif, Ali 
ci, Nadir Nadi, Abidin D• 
:Vellt Ebuz7.iv~ H~'kln ~ ... 1' 
gazetelerin tarilii neşriya 
cemiyetten yardım görme yo~ 
üzerindeki fikirlerini söyled 
ve böyle kültür yolunda te 
bir işte cemiyetle el birliği 
mekten doğacak övünç ve ıe 
ci gösterdiler. 

Daha sonra Kültür Balı 
Bay Saffet Arıkan, eski eseri 
muhafazası için bakanlıkça 
nacak tedbirlere işaretle t 
roman, hikaye suretindeki Y 
ların çocuklar üzerinde yap• 
tesirleri gözönüne getirdi. 
Saffet Arıkan pek doğru, 
güzel söyliiyordu: "Tarihi 
man, tarihi hikaye gibi ete 
eğer tarihi hakikatlere zıt jseı 
rinciler uslfıp cazibeleri saye!' 
de ikincilerden daha sevi01l1 

bunun için de körpe zihinleri 
kikatlerden uzaklaştırıcı olurl 

Bay Şükrü Kayanın, topları 
son veren sözleri, bütün kıJ 
ları arasında, Türl: matb. 
nın ulusal konularda kend1 

dayanılır olmak karakterini tf 
rüz ettircli ve bu elbirliği tol' . 
tısı güzel intibalar içinde bitt' 
Toplantıya gelenler kon\lf 

ya başlamadan önce ve kon~ 
bittikten sonra denizevinin 
gezdiler ve Atatürkün cahştı11 
dasını ve bu odanm h~mell 
dile ait li'ıgatlerle gene dil ii)I 
ne yazılmış her dilden kitaP 
dolu ve bütün bir yüzünü k' 
yan kütüphanesini ziyaret 
ler . 

Atatürkün kütüphanesi gS 
riyordu ki Türke, tarihte old 
gibi dilde de kendi hakkır11 

ren Atatürk, bu istirahat, bıJ 1 
niz mevsiminde, bu istira~~~ 
deniz köşesinde milliyete k0 

ba~ olan (dil) deki hakik•~ 
toplamakta ve böylece ba!13 

ları büyük eseri yükseltmel<t 
ler. 

Evet, bu istirahat ve deJ1İ.j 
fesinde de, denizin yeşil re. 1 
le beyaz köpüklerinden b•~ 
1unmuş gibi görünen ve b · 
sadeliği üstünde döşeme ze"~ 
üstün bir inceliğin hakimiYe 
zilP-n hn L:jidik d.ıani, vindl 
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~:Jl!ll~!,G~~~~~eş!~! Arsıulusal lzmir panayırı AnadolU 
m Bölem:16111l~~ıınıınıı•ooııııfülll Yazan: Rudolf Van Wehrt nınııımm kıyılarında bir Avrupa manzarasıdır 
l'ürüdüler, Koştular! Türk istihsal hayatının toplu görü

Yapışık olmalarına rağmen, biribir- nii_şjlgöğüs_~~artacak bir önemdedir 
lerine hiç rahatsızlık vermiyorlardı! ~- - -=~ • _ 

Baftarafın özU: 
Siyamdan Amerikaya ge • 

tirilen vücutleri biribirininkine 
yapışık ikiz kardeşlerin Bos -
ton civarında kurulan sirk ça
dınnda gösterilişlerinden bir • 
kaç gece sonra. rıhtımdaki 

bahriyeliler nı~afirhane1rinde 

bir toplantı yapılıyor. 1829 se
nesi eylülünün sonuna doğru 

yapılan bu toplantıda, kaptan 
lfoflin, ikizlerin izini nasıl bul 
duğunu, Miralay /Jlurfi ile Dr. 
!tloşkovelc anlatıyor. Jleklong 
köyünde, önce il-izlerin anne • 
sile karşılaşmış. Şimdi bu ka • 
dını tarif ederek, anlatmasına 

devanı ediyor. 

Kadının saçları siyahtı. Saçları
nın, tepesinde toplanan kısmı, 

bir fırçayı andırıyordu. Bir fey 
~iğneyen kadın, ağzını açınca, 

içerisi kıpkırmızı renkte bir uçu· 
rumu göz önüne getiriyordu. Hiç 
değilse orasını ben böyle göre
rek böyle bir şeye benzettim! Kal 
çale.rı üzerinde pamuklar yer tut· 
muştu. Gövdesinde sadece bir ce
ket vardı. 

Önce, Çinli yolgösterici içeriye 
girdi, kadınla Siyamca konuştu 

ve bana İngilizce kadına para ver 
rnek icap ettiğini söyledi. Bunun 

üzerine ben de kulübeye girerek, 
kadının Rucağma gümü1 bir do
lar fırlattım. Kadın, batını eğip, 
hiç anlamadığım bazı şeyler mı

rıldandı. 

Yol gösterici, kadının bu sözle
rinin teşekkür manasına geldiği
ne işaret etti. 

Sonra kulübeden çıktık, bir kaç 
adım attık ve iki genci gördüm. 
Bir sıra üstünde oturuyorlardı. 
Sağ taraftaki, dizlerine yatırdığı 
bir ördeğin tüyleri arasında par
mak oynatıyor, sol taraftaki, bir 
kamış yontuyordu. 

ikisinin de önlerinde bezden, 
kısa birer önlük bulunuyordu. 
Baştarına, alaca bulaca renkli Ör· 

lüler ıarmıılardı. Gövdeleri, çtp· 
laktı. llk bakışta, sahiden yapışık 
olduklarım farkettim ! 

ikizler, beni görünce hiç, am· 

arzusunu da itirazsız kabul ede
rek, yerine getirdiler. Sudan çı· 

kınca, silkindiler ve bu arada ~o\ 
bol güldüler. 

Artık göreceğimi görmüt, öğr 
reneceğimi öğrenmiıtim. Kövde 

eğlenmekle kaybedecek vaktim 
yoktu. Çünkü, ikizleri gözden :ıe

çirdiğim kısa müddet içerisinde, 
çok zengin bir adam olmak imka· 
nını bulduğuma, çok §anılı bir a· 
dam olduğuma kanaat getimıİ§ 
bulunuyordum. Bu yapıfık ikizle
ri ele geçirmem, gerekti 1 Onları 

önce Amerikaya, sonra da Aırru· 
paya götürecektim. Onları ahali
ye seyrettirmek suretile para ka
zanacaktım. Kaptan olduğJma 
göre daha ziyade rüzgarlar:tan 
dalgalardan, hava ile sudan ve 

fırtınadan falan anlayışta iluisa· 
sım vardır, ama insanların tt!ma· 
yüllerini de kafi derecede bilidm. 
Bilirim ki, insanların başlıca hu-

susiyetlerinden biri de t~essüst~r ! 
Bana yol göstericilik eden Çın· 

li, atların da, kendisinin de yor
gunluğunu ileri sürdü. Bu civarda 

gece yolculuğunun tehlikelerin; 
sayıp döktü. Fakat, bütün bu iti· 
razlar bana vızgeliyordu. Der hat 
hareket etmek hususunda verdi
ğim emri geri almadım, inarl et 
timl 

Sabahleyin Bankok'a dönmüş
tük. Hemen dostum Hantere git· 
tim. Bütün gece at üzerinde dü
şündüklerimi kendisine açttro: 

- Bana kalırsa, dedim, Sivam 
hükumetinin memlekette böyle 
bir çift yapışık insan bulunduğun· 
dan haberi olmaması, imkansız· 
dır. Hele bunların payitaht (llar. 

Bankoktan nihayet altmış kil" 
metre uzakta bulundukları g~zö
nünde tutulursa, bu imkansızlık 
tamamile varit görülür. Siya.mlı
lar, batıl itikadlara inanır ki'llıe· 

lerdir. Onların bu yapıftk ikizler 
karşısındaki duyguları,, onlMa 
olan bağlılıkları, yabana atıla
maz. Bu cihetler, herhalde hesa· 
ba katılmalıdır! 

(Arkası ''ar) 
illa hiç mi yardırgamadılar. Yol- -------------
göeteriı;imle serbest serbest ko-~· . 1 
n Nobetçı eczanele1 Uftular, zerre kadar çekingen· 
leını d 0 l ---------ı e ı er. Samatyada: Rıdvan, Aksarayda: 

Çok şendiler. Onların yürüme Sarım, Karagümrükte: M. Fuat, Şeh· 
lerini, konuımalarını görmek ar reminin de: A· Hamdi, Fenerde: Hüsa
llıaundaydım. Çinli, bu arzumu mettin, Şehzadebaşında: Üniversite, 
k~ndilerine anlatınca, yanyana Sirkecide: Ali Rıza, Beşiktaşta: Ali 
Yurüdüler, yanyana koıtular. Böy- Rıza, Gedikpaşada: Asadoryan, Ciba
le hareket sırasında, görün:iıe lide: Necati, Çemeberlitaşta: Sırrı 
&Öre, biri birlerini hiç rahatsız et· Rasim, Karaköyde: Hüseyin Hüsnü, 
tniyorlardı. Beyoğlunda: Dellasuda, Ertuğrul, Ye 

nişehirde? S. Barunakyan, Maçkada: 
l Yol göstericinin suya atlama
arı ve biraz yüzmeleri yolundaki ........ 

Feyzi, Kasımpaşada: Yeni Turan, Ha 
hcıoğlunda: Yeni Türkiye. 

l_oe.ıeı r f nıinoııarı ue limanları ısıeınıe rnıunı i~aresı nnnıarı 
~ ~------------------~------------------,---------" 200 ilk eksiltır.esi feshedilen ve muhammen bedeli 16000 lira olan 

15 _:000 adet telgraf makinesi bandı 9 - 9 - 1935 Pazartesi a-ünü saat 
t.ahO da kapalı zarf usulü ile Ank arada ida't"e binasında satın alına 

ır. 

llıel ~u işe girmek istiyenlerin 1200 liralık muvakkat teminat ver· 
erı ve -:,a • 'ğ0 ·k ) · · .. ·· k tıi 0 1 

'' nunun tayın ettı 1 vesı a arı ve !§e gırmege manıı anu. 
ak~ unınadığına dair beyanname ve tekliflerle ayni gün saat 14,30 
ler ~ar koıniayon reisliğine vermeleri lazımdır. Bu işe ait ıartname· 
ıe- ady~arpaşada Tesellüm ve sevk müdürlüğünde ve Ankarada Mal· 

-.e aı · 
reaınde parasız olarak dağıtılmaktadır. .(5014). 

tz~lr Ş~rbayı Doktor B"h.çet""Uz~ 'Pa nayınn aÇilmcariıcl'a 'ıöİilev ~rlyor. 
Ekonomi Bakanı Bay CeJaJ Ba · 

yar, Londra iktısat konferansının bir 
toplantıı:lrnda şöyle demişti: 

- Malımızı alanın malını alırız? 

sr, (şimendifer, otomobil n yollar),] 
b) Deniz taşıması, (başlıca limanlara 
seferler, tarif eler, vapur kumpanya -
tarı), c} Hava taşıması: <BaşJrca is -
tasyonlar, hatlar, muntazam seferler 
ve tarifeler). 

6 - Bezek (Tezyinat), a) Başlıca 
bezek ve dekorasyon eşya, b) .Mobil
ya, c) Halr, kilim, şal ve ben:r.erleri. 

7 - Gi);necek eşya: a) Hazır elbi -
se, ve kumaşlar, b) Çamaşır ve ay • 
rınalrı· 

8 - Lüks eşya; ve kuyumculuk· 
Her firma ayrı bir paviyon işgal 

ettiği için hazan türlü şubelere ay -
rılan eşyn hir binada görülüyor. 

Büyük endü~tri eşya~ı olarak hi -
zim kömürümüz, kükürtümüz, do · 

le anlatmağa çahşayım: Anadolu kı • 
yısında aydınlık, artistik 'c bilhassa 
muvmanlı, canlı, heyecanlı bir Avru • 
pa manzarası. İ 

Gece yarısına kadar kadınlı erkcli· 
Ji, köylü, şehirli halk akını panayırın 
asfalt yollarında, ışıklı suların kıyı -
sında, gazjnonun cazbandını, kö~eden 
bucaktan ses veren r:ıdronun mıısi • 
ki ini dinliycrck ve eğlenerek dolaştı. 

Panayırda şu hizmetler görülüyor: 
Genel enformasyon, tecimel ve endüs· 
triyel enformasyon, turizm, taşıma, 
ilan, şanj, ~igorta, gümrük. llu arada 
posta, telgraf, telefon ve itfai)c de 
sayılmalı. 

22 ağustosta a~ılan sergi 11 e~ tül
de kapanacak. lzmiı· ~rbayı dok • 

1 

Devletlerle yapılan bütün ticaret 
konuşmalarında bu esas gözönünde 
tutularak tedbirler alınıyor; yaban • 
cılar malrmızı almağa mecbur edili • 
yor; fakat bu işin istenildiği gibi o • 
labilmesi için ayni 1.amanda malımı • 
zın iç ve dış pazarlarda iyice tanıtrl • 
ması ve iyi tanıtılması lfizımdır. Ya
bancı ülkelerdeki sergilere girmemiz 
bunun için faydalıdır; memleketimiz· 
de açılacak arsıulusal se.rgiler ise 
hem bu yönden, hem de malımızın 
memleket içinde de re,·acının artma
sını temin nokta ından iki faydayı 
birden yerine getirir. Izmir arsulu -
sal panayırı, Türkiyede bu maksada • 
h~~eden ~kpana~r~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~. --~~~~~~--~~~~~ 

Beş YJ1danberl açı an ve iki yıldır 
arsıulusal olan serginin muvaffakı • 
yetini önce yerinin daimi olmasında 
aramalı. lzmirin büyük yangın yerle· 
rinde ayrılan bir saha yüz binlerce 
lira harcanarak düzeltilmiş, hazır • 
lanmış, yapılmış, çakılmış, bugünkü 
hale getirilmiştir. Bugünkü halin ne 
olduğunu anlatmak için şunları söy • 
lemeli: Sergi yerine büyük, sevimli, 
beton bir bina şeklinde ve yanyana ~.._.,... ........ ..,............,_ 
olan iki kapıdan girilir. Geniş saha • A 11 , - • • - • 4 

11rsruluıial · 6cşi.iicr tz1rii'r' ·ı;anayirıni ·,ı ı llişariaan iJö~üniifıi· 
nın i~inde asfalt yo11ar, ağaçlar, ha- • . 
vuzlar, yeşillik ,·e su empresyonu ile 
sarılan ziyaretçi ze,·kle, !'an'atıa, ince 
bir ruhla yapılmış beton paviyon)arın 
mimarisini seyretmekten özel bir tat 
duyuyor. 

Ilüyük kapıdan itibaren dosdoğru 
olan istikamette yeşilliklerle sarılı 

dört havuz var· Dördüncü havuz hep
sinden büyük. Bunun arkasında da üs 
tü geni~ tera!'lh beton büyük gazino. 

iki yanda iki sıra, gazinonun ve ha· 
vuzların etrafında da uygun yerlerde 
fevkalftde cazip Ye san'atkarane şe -
killer verilerek yapılmış paviyonlar 
var. 

Görüyorsunuz ki her şeyden ön -
ce sergi yeri güzeldir, güzel hazır • 
Jnnmı~tır. Pa,;yonları bu tesir altında 
\'e ha;ırlanmı~ hir hon\'olonte ile gez
meğe mecbur oJuyorsunuz. 

lki yüze yakın firma panayıra işti
rak etmiş. Bunların hepsini kimisinin 
sadece önünden bakıp geçerek, kimi • 
sinde uzun boylu durup sorarak, söy
Jenilenleri dinliyerek gezdim. içim 
sevinç duyarak söyleyeyim ki Türk 
istihsal haya tının yanyana geJen bir 
bütün halinde görünüşü, insana hiç 
de önemsiz bir manzara duygusu nr
miyor· 

Panayırın seksiyonları şunlar: 

1 - Külütr, maarif. basın. 
2 - Tarım: a} Çeşitli tarım, b} 

Toprak ürünleri, c} Kuru ve yaş sebze 
ve meyvalar. 

3 - Maden ve maden kömürleri. 
4 - Endüstri: a} Ağır endüstri, b) 

Küı;ük endüstri, c) Dokuma endüstri
si, d} Yiyecek endüstri~i. e) Kimya en 
diistrlsf, 1) Motör, makine ve P.lektrik, 
ı~ırtma ,.e ısıtma endfü:trisf. 

5 - Genel taşıma: a) Kara taşıma· 

kumalarımız, kumaşlarımız, deri ma· 
mulatımız, hatta henüz açılma töre -
ni yapılmamış olan Paşabahçe cam 
fabrikasının çıkardığı şişeler ,·ar. 
Makine sanayii yabancı firmaların 

pa\•iyonlarmda görülüyor. Dört cc • 
nebi devlet, lzmir paviyonunda yer 
almış: 

Sovyetlerin paviyonu, gerek gös
terilen şeyler, gerekse tertip yönün· 
den fevkalade enteresandı. Yunan -

tor Behçet Uz, bu i:;;i bu mükemmel • 
likte yapabilmek için Avrupa şehir • 

terini, A\'rupa sergilerini gcznti-;. in • 
celemi:ı., gelmiş, gördüğiinü yaıunağa 
çalışmış, mu,·affak olmuştur. 

Bu güzel eserinden dolayı Doktor 
. Behçet Uzu böyle bir şarbayları ol • 
duğu için de lzmirlilel'i kutlulamak 
isterim. 

Relik Ahmet Sevengil 

lıların pa\'iyonu daha küçük olmak - ========;:::::====== 
la braber bizim için Cayaalı olabile -
cek şekilde idi. Yunanlılar makine, 
cam ve dokuma endüstrisine ait eşya 
da getirmişler. Yugoslavya p:wiyonu 
da güzel. lranhlar, paviyonlarmı a · 
çılma gününe yetiştiremedikleri için 
onu göremedim· 

Çeşit ~eşit iş ve eşya gösteren tür· 
1ü Türk ticaret ve sanayi e\'lerine ait 
paviyonlar arasında önemli olanlar 
az değil. 

Yeni kitaplar 
''E,·liya Çelebi seyahatnamesi,, nin 

dokuzuncu cildi gayet nefis bir şekil· 
de Devlet matban.sınca basılmıs ve sa· 
tı:;;a çıkarılmıştır. Bu ci:din değeri 
";>00,, kuruştur. 

Satış yeri - VA KIT kütüphanesi 
_ Ankara caddesi - V AKIT'ın Tür
kiyenin her tarafında bulunan satıcı· 
larından da tedarik edilebilir. 

Büyük paviyonlardan Sümer Ban· ----- ---------
ka ait olanı, bizim için sahiden göğüs 
kabartacak bir iyi çalışmanın eseri · 
dir. Burada bankaya hağlı Cnbrika • 
tarın iyi, sağlam ve ucuz mamulatı gö
ze görünür bir ehemmiyetle yer alı -
yordu. Yedi liraya satılan köylü el · 
bi~esi \'C yiiz yetmiş beş kuruşa AA • 

tılan köylii kundurası. sağfamlık ve 
güzellik yönünden de kayda değer. 

tş bankasının paviyonunda hakim 
olan büyük bir 1.arafettir: endüstri 
politikamız ve bunun realize olmasın
da Jş Bankasının yaptığı hizmet san· 
atkarane tertip n fikir kıymeti yük· 
sek buluşlarla ifade edilmiştir. 

Ziraat bankasının ve inhisarlar i -
daresinin pa\'iyonları da önemli idi. 

Panayırın gece görünüşünü §ÖY. • 

Ölüm 
Ankara muhabirimi?. b· y Ömerin 

eniştesi, as!rnri temyiz azasından mi • 
ralay l\lehmet Emin vefat etmiştir. 
Cenaze~i Haydarpaşa hastanesinden 
kaldırılarak aile kabristanına • l· 

müştt.:r. Arkadnşnr.·za ~~ nilesin<' ta· 
ziyetıerimizi bildiririz. 

Ekmek · fiyatı 
!stanbul belediyesinden: 
Bu ayın yirmi sekizinci çar· 

famba gününden itibaren ekmf.k 
on kuru~ on para ve francala on 
dört buçuk kuruştur. 
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Yazan: H. H. Ewerı 

( Baıı dünkü sayınuzda) 
- Con Hamllton nltı a) dan beri 

Britiş l\lüzeumda çalışryordu. Zan • 
ned.erim bir lordU!l tavsiyeslle onu 
üçüncü salonun dumrlarını tezyine 
memur etmişlerdir. Du durnrlardan 
ynlnrz bir tanesini bitirebilmiş, dl • 
ğerleri yarım duruyor. Hamilton kud· 
retinde bir re sam daha bulmak ko • 
Jay değil. Hnmilton değerJi bir res
sam olduktan başkcı hayaU de kuv • 
vetli idi. Esasen tımarhaneye girme • 
sine sebep de bu oldu ya! 

Tam o tarihte, Britlş Müzeumn, 
kıym~tlne paha biçilmez bir eşya gel· 
mişti. 

lfü kaç sene en·el, bUtUn dünya 
gazetelerinde çıkan, mUlıim dediko • 
dulnrn sebep olan havndl l elbet o • 
kumuş: unclur. Uıpon balıkçıları "De· 
re ovka,, da, bir buz )arığı içinde bir 
di i ha(ifçe zcdelenml fnknt viicu • 
dil olduğu gibi muhafaza edilr.ıi~ bir 
mamot bulmuşlar· Yakotsk ' 'alisi, 
mesele)i haber alır almaz derhal Pe
tcrsburga uzun bir rapor \'eriyor. Rus
ya fen akademisinin teşebbüsü neti -
cesindc, hükumet, Petersburg müzesi 
muhafızı ile meşhur Oto Hcrtz•j, ma

iyetlcrine Aksakof isminde bir Rus 
ile bir de Alman vererek şimali şar
kiye gönderml . Dört ay süren bir 
scynhnt ve iki nylık çalışma netice • 
sinde bu adamlar, tufandan en•el 
yaşamı olan bu mahlüku içinde sak
Jıyan koca buz kütlesini, bozulmadan 
Neva nehrine kadar getirmeğe mu • 
vntfak olmu lar. Bu mamot, şimdi 
Rusya müzes inin en ihtişamlı süsünü 
teşkil ediyor. 7.amammızda, bu nev'in 
yegane nümunesi de yine odur. Bu 
mamotun bulunduğu havalide, bu ce
sim hayvan neslinin bakiyelerine sık 
sık tesadüf ediliyor, fakat parçalar 
halincle· Siberynda bunlara (l\lnm • 
tnnnto) dl;r v• lnw ı.t, t.upı tıh hn;r"Ylllll 

demektir. Oralarda bu Jıayrnnın top
rak altında yaşadığı \'e gündüz ziya· 
sına çıkar çıkmaz öldilğii hakkında 

bir kanaat vardır. Çinli fildişi san'at· 
karlan, binlerce cnedcnberi, mUn • 
ha!l;ırnn Siberl ada toprak altlnnndn 
bulunan mamot di lerinl i lcrler. 1.JC
nn mansabında da 1799 enesinde, ol· 
dukça iyi muhufıım edllmi bir mn • 
mot bulunmu tu. Adarns bunu, yedi 
sene sonra Petersburga götürmüştür. 

Bu mamotun bir çok kısımları da 
bütün dünya müzelerine dağıtılmış • 
tır. 

Biraz ev,•el bahsettiğim mamotun 
Rusyaya gönderilmesinden az bir za. 
man sonrn Britiş Milzeum esraren • 
giz bir mektup aldı "e bu mektubun 
sahibini derhal Londraya çağırdı. 

Mektubu yn1~n mahut Aksakof idi· 

KURUN'u" Rom anı 79 

Türkçeye çeviren: H. Varoğlu 

Bu hayırsız. herif, dahiyane bir fikir 
sayesinde bir kaç milyon lira kazan· 
mağa murnffak oldu. Şimdi de bu 
para ile edindiği iradı Pariste israf 
etmekle meşguldür. 

Aksakof, Siberyadaki mamotu a -
lıp götürmek üzere oraya gittiği za -
mnn mamottan çok daha kıymetli di· 
ğer bir şey ke~f etmişti. Kendi hükfl· 
meUne, bu keşfinden bir harf blle söy 
lcmemiş, bulduğu hazineyi, kim bi • 
lir knç bin senedenberi yattığı yerde 
öylece bırakmış \'e sevkine memur ol
duğu mamotu hnmllen, yürek raha • 
tile Uıısyayn dönmüştü. 

Aksakof, mnmotun, o uzak mın -
takalardan Uusyayn gönderilmesi i • 
şindc bir esir gibi ç.alıştığı halde, çar, 
bu mcraltlı hnyvnnı görmek ir,in mU • 
zeye gelip de, ilmirlcl'İ olan Alman • 
!arı mühim para mükılfatları yererek 
tnltlf etme ine mukabil kendisine sa
dece dördüncü rütbeden bir ni~an ,·er 
mekle iktifa edince hiddetinden küp
lere bindi. 

Aksakof, bu mwımleye maruz kal· 
masaydı, belki de o mektubu yazmı -
yac:ıktı. Aksakof, mektubu işte bu se
beple yazdığını söyliyerek bulduğu 
hazineyi Dritiş l\füzeuma teklif et · 
ti, müze idaresi de, teklifi kabul et • 
ti. 

Aksakof, keşfettiği hazineyi bizzat 
Londraya getirmek üzere Siberya • 
yıı gitmek arzusunda idi· :Malın tes • 
liminde kendisine derhal üç yüz bin 
lira verilecekti. 

Rusun, bu iş için kuracağı heyet 
ihtiyacına sarfedilmek Uzere istedi -
ği para nisbeten az bir şeydi. Ilritiş 

l\tüzeum, kendi itimat ettiği memur
larından iki lntıilizi, ihtiyaten Ru • 
sun yanrna kattı. Ak~akof, artık Rus· 
yadaki vazifesinden de ayrılmıştr. 

mr lnglliz bnlinn gemisi, heyeti, 
.oanrhııUn~t:mttlc kntlnr ı;uıunıu. o • 
radn rastgele bir noktada karaya çık· 
tılar. 

(Arkası var) 

Ortaköy 
Biçki ve Dikiş der saneRi 

Kndınlarn mnh u kayıtlar başla • 
dı. Biçki ve dikiş dersleri, tayyor, tu
vn let, manto, frenk gömlek, pijama, 
kırnvnt, kndın \'e erkek iç çamaşır, 

yakalar, orgntin, gill ve bir kaç çe • 
şitler. Erkek çeket ve pantolon. • 

Ortaköy Taş merdiven Palanga cad 
dcal No. 22/ 1 matmazel Yefıo Karaca. 

ZAYi 
902 sayılı reislik şehadetnamemi 

zayi ettim. Yenisini alacağımdan es • 
kisinin hükmü yoktur· (V. No. 8794) 

lstanbullu Ali Çelebi oğullarından 
lılclımct oğlu Alınıet. 

Yazan A . ismet Ulukut 

Yaşar Ağa gelmemek Hacı 
doktor 

• • 
ıçın 

Neziri mi öldürdü? 
dolu cevaplar verirken dudakla:ı} 
üzerinde bulundurduğu şeytanca 
gülümsemesile doktoru karıısın 

da gördü. 
- Buyursunlar! 
Diyerek yerinden fırladı. Fa 

kat karyolasından iner inmez dok
tor da bilinmez bir tekilde kayba 
luverdi. Sivil memur etrafına ha. 
kınıyor, bir şey anlayamıyor, bit 
şey düşünemiyordu. Bir iki daki· 
ka süren bu şaşkınlık geçtiktPn 
sonra kendine geldi; ilk işi od~ 

kapısını yoklamak oldu. Kapı içe 
riden ürgülü idi, pencerelerin 
mandalları da yerlerinde duru· 
yordu. 

......: Ehhhh ! Bu ,nasıl olur? 

Diyor, oda içinde dola§ıp duru· 
yordu. Biran içinde aklına bir şey 
geldi; rengi soldu, yatağı üzerine 
oturdu; gözleri sabit bir noktaya 
bakıyordu. 

- Bu olur mu? İmkanı mı var? 
Diye söyleniyordu. Öteden, he· 

riden i§ittiği, lakin hiç de inan
madığı bir teY dü§Üncesini zehir 
lemi§tİ. Bazan ölen bir adamın 
hayali, pek sevdiği kimselere gö
rünürmü§. 

Doktorun hastaneden dııarda 
içten olarak görüttüğü iki kis; 
vardı: Biri Cemil, öteki de k~n 
disi ! işittiği sözler doğru ise v~ 
böyle bir hal olmutsa doktor ken.
disine hayal gibi görünebilirdi. 

Yazan: Kadircan Kaf lı Böiem: 57 

Kara Hasan mırıldandı: "-Geç yiğitim geç! Tavuşan 
kovalıyacak vaktimiz yok. Biz yağlı domuz avına çıktık .. ,, 

Kalenin topçuları da buna karşılık ıibi koştular· ( 
verdiler· Kara Kartal onların kaçmasına 

Öğleden sonra Uikad adasının ha· meydan Yermeden limana girdL 
tısından geçiyorlardı. Burak Reis kıç kasaranın üstün 

Akşama doğru Kefalonyanın batr de sağa sola emirler veriyordu: 
sına yaklaşıyorlardı. Bu sırada Gran· - Dosdoğru kaleye .. K:ıpılar kapan-
di direğinin tepesindeki vardiya, gür madan ıçeri girmeli.. Dikkat .. Fili-
btr sesle haykırdı: kalar aşağt •• 

- ProYada bir gemi.. Reis?.. Pro· Kapyan, ~hiden bir kaplan ~e-rik-
''ada bir gemi ·rnr.· Jiğilc J{ara ;{aı·talın ~·anı başında gi· 

Burnk Rcts kıç kasaranın Ustünde diyordu. 
topuklnrnun U tünde yükselerek Ka· !kisi de kalenin toplarından daha 
ra 1\nrtı:ı.hn pro\'asınn baktı. Sahiden uzakta buluıımak için limanda bir 
pek µınkta bir gemi ,·ardı. Güneş o · kaYis çizm~lc niyetinde \diler. 
.run ön tarafına yurdugu için daha li'akat mazgallarda hiç bir mızrak 
kolay ve iyi örünüyortlu. \'C asker görülmüyordu. Du hal her • 

Bu, Ilrigantin denilen küçük gemi· kesten önce Deli Muradın gözüne 
}erden biri idl. Bol ve beyaz yelken - çarptı ,.e reise söyledi. O zaman Bu , 
lerini elden geldiği kadar şişirmiş rak Reis dilmene doğru haykırdı: 
şimale doğru gidiyordu. - Heeeyl .• Dosdoğru I·. doşdofru 

Eğer yollarını değiştirmiyecek o· kale kapısına .• 
lurlarsa burun buruna geleceklerdi. Ayni kumandayı Kara Hasana da 

Burak, söylendi: ulaştırdılar. 

- Kısmetimiz iyi gitmiyor· Şimdi 

bizi görecek Ye rotayı deği~tirip ıi · 
decek. 

Kara Hasan da şöyle düşünüyor· 
du: 

- Süitin gibi bir gemi .. Ufak te · 
fek llmma, l~imize yarardı. Fakat ar
dına düşersek ya tutarız, ya tutama. 
yız. 

Bu sırada ufuktaki yelkenli bir · 
denbire rotasını dosdoğru batıya çe· 
virdi. 

K..'\ra Hasan mınldandı: 
- Geç yiğltim geç.·? Tavşan kova • 

lıyacak vaktimiz yok. Biz yağlı do • 

Kara Hasan daha ~evik davrandı. 
Kıyının kumsalca bir köşesine 

baştaf\kara etti· 
Filikalar indi. 
Leventlerden otuz kadarı bir lld 

dakika içinde karaya fırlamışlardı. 

Kara Kartal da onun gibi yaptı. 
Şimdi halkın çığlıkları daha kor

kunç bir hal alıyor, kaçarken biribiı
lerini çiğniyenlerin, itip kakanlarm 
hesabı belli olmuyordu. 

Leventler genlıt ağızlı palalannı 

parıldatarak onlara yaklaştığı zaman 
hepsi de birdenbire duruyorlar, önce 
ellerini hava~·a kaldırarak bir iki aa· 

muz a Yına ~ık tık... iiiiiiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİi 
ırazıa oıarnK bu :-emının Tenedtk';" • --

H olması da akla yakındı. Türk dev • Va p u re u 1 u k 
letile Venedik cilmuriyeti arasında 
barış olmasına rağmen, bu amansız TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
deniz akıncılarına güvenmediği için lstanbul Acentatığı 
kaçabilirdi. t• h T ı f 

Akşam güneş batmadan önce iki ıman an, e e on: 22925 
Türk gemisi .Argastolinin açıkların • •--------------• 
da göründü· Cenuptan esmeğe başlı - lzmir Sürat Yolu 
yan güzel bir rüzgarla dosdoğru lima- SAKARYA vapuru her haf· 
nın ağzına 2irdi. ta PERŞEMBE günleri saat 1€ 

Şehirde büyük bir kargaşalık var· da lstanbuldan lZMlRE ve 

dı. Kalenin duvarları dışında \·e deniz PAZAR günleri de lZMlRDEJ\' 
kıyısında toplanan halk, bir oğultu lıtanbula kalkar. 
gibi aralarında konuşup bağrışryor 
ıardı. Karabiga Yolu 

Kara Kartalla arkadaşını gördük· GERZE vapunı 28 ağustos I 
leri zaman: ÇARŞAMBA saat 20 de Ka· 

-Türkler! .. Türkler geliyor!.. 1 rabigaya kadar. 1 
Dlyerek kaleye doğru çil ya nusu 1B•• ıım:mı::ı-i>:!!~•••••11!51!ıril 
Peki amma, Nezirin böyle bir· 

denbire ölmesine sebep ne? Ga 
yet sıhhatli bir adamdı, yahut ~."
le görünüyordu. Henüz inme ine
cek bir yaıta da değildi. Eğer 
kalp hastalığı varsa o batka ! 

hemen hastaneye gitmeği düşün. 
dü; bunu da doğru bulmadı. Be!.! 
ki Cemile de ayni hal olmuştur! 
diye müdüriyete gitmek en iyi bir'ı· 
tedbir idi; lakin nıüdür de, daire .. 
ye bu kadar erken gelmezdi. 

Sivil memur ııkıntılı bir gecE"· 
nin sabahında bir §ey yapamn· 
mak, bir işe gİrİ§ememek duru· J 

munda kaldı. Kahvaltısını yem~· 
di, İ§tihası yoktu. Sonunda evdeu 
çıkarak, daireye gitti, koridorlu· 
da dolaşıyor, boyuna sigara içi
yordu. 

niye bakakalıyorlar, sonra yerlere ka" 
panıyor Jar: 

- Dizi öldürmeyin! .• teslim olduk· 
teslim ... 

Diye yalYarıyorlardı. 
Leventlerin zaten onlarla işleri 

yoktu • 
Fakat Kara Hasanın da, Burak 

Reisle diğer arkadaşlarının da o za· 
mana kadar şaştıkları bir şey ,·ardr: 

H~la kalenin ne mazgallarında, ne 
ele kulelerinde yahut kapılarında bir 
tek asker göremiyorlardı· Yalnız ka • 
lenin dr~ında olduğu gibi içinde de 
ölilm korkusunu anlatan çığlıklar, 

bağrıslnr göğe çıkıyordu. Arada bir, 
diğerlerinden daha yüksek bir ses, 
rumca bir şeyler söylüyor, bu gürül• 
tUyU bastırıyordu. 

Kıyıdan kale kapı!lına kadar uza • 
yan yokuşlu yolu geçmek için hiç 
değilse on dakika lazımdı. Halbuki 
işte kale kapısı kapandı. Oraya gire • 
mlyerek dı~rıda kalan halk, bilsbU • 
tiin acıklı bir çığlıkla, rastgele sağa 
sola dağıldı. 

- Olmadı .. yetişemedik·. 
Bu sözleri Burak Reis acınarak 

söylemişti. 

Ayni saniyede kapının iki tarafıll· 
dakl yüksek kulelerden birinin maz· 
galından beyaz bir duman ve orta " 
smda bir ale\' görüldü. 

Bir gülle, leventlerin gerilerine 
düştü. 

- Yay acemi çaylak .• Top böyle mf 
ablır be?·. 

Sakınmak gerekti. Demekki Leo " 
nardo n"kerlerini gizlemiş, öncedeıt 
göstermemek için ııe gerekse yapmış • 
tı. 

Fakat böyle acemi topçulara knrşJ 
dövüşmek de, siYrisineklere karşı sa' 
vaşmak gibiydi. 

Burak da, arkadaşları da böyle 
düşünliyordu. 

Daha çok uğraşmakta mana yo~ 
tu. Böyle alabildiğine koşmak ve ka• 
le kapısını yumrukla, tekme He zorla· 
mnktans.ı. içeri girmek için haşka çıı• 
reler aramalıydı. 

Tiurak ilk Jş olarak kalenin lçlnd• 
neler' olduğunu ve kendileri gelmedell 
önce olan gürültülerin kaynal!ını an' 
lamak istedi. Tuttukları esirlerden bi" 
rini gözüne kestirdi· 

Du, elli yaşl:ırında, iriyarı, zeki 
bakışlı bir adamdı. 

(Arkası ııcır) 

kındaki dütüncelerini anlattı. Ce
mil tereddüt ediyordu. 

- Siz teessürünüzden fazt!I 
hayale kapıldınız; böyle bir şef" 

olsaydı, Binnaz eve telefon ecletı 
beni çağırırdı. 

- Öyle amma, ya o da teessii• 
ründen bayılmı§, yahut bir şef 
yapamıyacak bir hale gelmitse 1 

- Ya, ba§ hem§ire telefon ecJ.,. 
mez miydi? 

Polis müdürü sözünü bitirİ' 
bitirmez telefonun zili çaldı. C• 
mil hemen ahizeyi kulağına yer' 

leıtirdi. Hüsnü heyecanla dinli 
yordu. 

- Alo, kimsiniz? , 
- Ben, Binnaz! Nasılsınız, iY1 

Yahut. .. itte bu daha makul! Ya 
rın akşam Hacı Yatar ağa §erefi· 
ne bir ziyafet verilecek; bu bn· 
lunmaz adam oraya gelecek; fa· 
kat gerçekten gelmek istiyor mu? 
Karanlıklarda ya§ayan böyle b!r 
adamın birdenbire meydana çı· 
kıp polise "Ne öğrenmek istiyor· 
sanız sorunuz!,, demesi için bü 
yük bir cesaret lazımdır. Lakin 
buna da söz vermi§ bulunuyor. 
Kendisine ait sırların anahtar · 
doktorda! Hem sözünde durma · 
mak, hem de bütün bütün izini 
kaybetmek için bir çare var: Dok
toru ortadan kaldırmak! Doğru
su bu adam için böyle bir cinayet 
yara§maz da değil. 

misiniz? 
çarptı: 

- Ne o, rahabız mısınız? -Ne var kızıml 

Saat dokuzda polis müdütii 
geldi. Sivil memur da arakasm ·ı 
dan odaya girdi. Rengi bozıd 

muf, gözleri uykusuzluldan şiA 
mİ§ti. Bu hal Cemilin gözünt-

Hüsnü, bütün faraziyelerin\ 
bu noktada topladı; çıldıracaktı. 
Gecenin bir vakti hastane~en na 
sıl malumat alsındı? Sabaha ka
kadar uyuyamadı. Fikir iztirapla. 
rı içinde kıvrandı. Sabah olunca 

Hüsnü bir şey söylemiyordu~ - iyilik; aman beni korkuttlJ~ 
yalnız: nuz, ne diye öyle hızlı sordunııı:' 

-Gece doktoru gördünüz mii? - Şey ... Burada birini tekdİ" 
dedi. ediyorum da sesim öyle çıkt1· 

- Hangi doktoru? Doktor nasıl?, 
-Neziri ! - iyidir; liurada ynnınıd•, 

- Hayır, ne olmuş? gÜlüyor. Ha, size §Unu diyecektif11-

- Hüsnü ba§ını salladı; 1onra j Ak§am geleceksiniz değil mi? 

gece gördüklerini ve bunun hak·I (Arkcı11ı ııar) 
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Denizcilere ilin Denizyolları 
Deniz ticaret direktörlüğünden: • ş L I! T M es• 

Acenteleri: Karaköy - KöprUbqı 
El1evm mer'i ımtiban talimat nameainin 2 inci maddetinin tadil Tel. •ZJG2 • Sirkeci Mühürdar zade 

Kültür Direktörlüğünden: 
llkmekteplerde talebe kaydına Ey

liilün birinde başlanacaktır. aırmcı sı
nıflara bu sene 928 doğumlularla daha 

ihi olan 927 ıeneıi Temmuzun dan evvel ıehadetname alarak il•-- Han telefon: 22740 --• 
leie ıirmit mektep mezunu olm17an ameli kaptan, makinlat 
ldavuzların hakkı mükteıep kaiduine binaen terfii ınuf İllltl• 

ıılarına girmeleri kabul edilmit tir. 
2 - Eylül - 935 de baılayıp 7 - Eylül- 935 de bitecek imti· 
_.a ıirecek olanların 2-Ey lUl-935 den evvel Deniz Ticareti 

iidürlüğüne müracaatları (5135) 

•stanbuı Beledlyeaı tlenıarı 

1 '·· 1 ' .. 
5 ; 

Senelik Muhammen 
Kirası 

1 
Muvakka~ 

Temiatı 

Agvalılc Yolu 
BANDIRMA vapuru 28 A 

fuıtoı ÇARŞAMBA aünü sattt 
19 da Ayvahia kadar. (5092) 

lmroz Yolu 
KOCAELi vapuru 29 ağuı· 

tos PERŞFMBE günü saat 16 
da lmroza kadar. (5117) 

•vwlkl dotumıuıardan arta kalanlar alln~cakdır. Ku··ı -
tür direktörü 10 Eylôle kadar 11uıundukıarı 
J•re en Jakın okula, çocuklaMnı kaJdettlrmelerlnl velllerden 
rica eder. (llOtD) 

•----• Leyll ve Nerıarf •••••• 

Boğaziçi Liseleri 
1 rabzon Yolu 

KARADENiZ vapuru 29 A· 
Yeni Halde 55 N. lu ardivesi? iustot PERŞEMBE günü aaat 

•~h'"-ne 240 38 Lltıs 20 de Hopaya kadar. (5118) 

Eski f E Y Z İ A Tİ Ll•••I 
Bojazl9lnde : Arnavutklylnd• : Çifte Saraylarda 

.Yeni Halde 64 N. lu muhal!ı?bici 
Kız ve erkekler için a)'n blltlklerde kurulm111t ana aımfı, ilk kısmı, orta 

okul ve lise aınıflannı havi ulual bir mtieuesedir. 
lnı. 480 72 Lira Mersin Yolu 
Yukarda ıemti ıenelik muhammen kirası ve muvakkat ~mi- JNEBOLU vapuru 30 ağuı· 

Yıllardan beri kazandJlt muvaffakıyetle tamnmıı olan mektep ka:Jd
lara haşlamıştır. Kayıt f~n herglin aa at ondan on altıya kadar mektep 
önetfmlne baş vurulabilir. lstfyenlere mektep tarlfnamesl gönderllir. T• 

lef on: 36.210 
b Yazılı olan mahaller ikiıer ıe ne müddetle ayrı ayrı kiraya ve· tOI CUMA günü saat 11 de 

ek üzere açık arttırmaya ko nulmuttur. Şartnameıi levaıım Mersine kadar. (5119) 

8iidürlüğünde görülür. Arttırmayil girmek için de hizalannda ıöıte- ·----------- U d } •• •• d 
en ınuvakkat teminat makbuz veya mektubu ile beraber ihale----- Herakllt ---·ı Askeri fabrikalar . mü Ür uğun en; 
ii olan 12-9-935 Pertembe ııilnü ıaat 15 de Daimi Encümend,. Yunan feylesoflarından Herak- 30 ton Bor yajı 
'1nlnahdır. (B.) (5138' llt'ten kalan fikirlerdir· Anatol 20 ton yirmi numaralı yal 

Muvakkat Frans'm bir mukaddemesi vardır. lO b ı 1 

cı .. aelik muhammen 
Kirası 

Hadar Rlfatin tercümesi. 25 kn"'• " yirmi et numara 1 ya Teminatı -- 20 ,, otuz bet numaralı yal 

I
EYiipte Kızılca mescit mah. 5 

• 11 Ramazan ağa mektebi. tG 2.25 
Unkapanında Hflea HalU Aktar 
h. Kuna9.,ıne S. 14 N. 2 lrath 
odalı ev 60 4 IO 
le Unkapanınlla Pa1az •de Zey· 

• Yokuıu So. 18 N. dükkan t!O 9,00 
Cerrahpapda Hoca Muıtaf a 
cadduinde 101/I ~ dUkkla 48 3,80 

Y..ıcarda 1emti 1enelik muhammen kirası ve muvakkat teminatı 
'adı olan mahaller 936 ıeneıi ma yuı ıonuna kadar ayrı ayrı kiraya 1 

~ih.ıek üzere açık arttırmaya ko nulmuıtur. istekliler ıartnamesini j 
-.._ mGdürlUfUnde ı&rebilir ler. Artbrmaya ıirmek için de hi· 
~da 161terilen muvakkat reminat makbm Teya mektuba ile 
la.. ~r 9 9 831 pasartHi 8'i nü Aal il d~ Daimi Encümetule 
ı-..lıdır. (B.) (5022) -------ille aaektepler için 638,250 kilo me19 ile 399, 750 kilo ıürıen odu· 

::, Jel hepıi 1,038,000 kilo odun ka pah zarfla ekıiltmeye konulmut-
. Bir lcilo odunun bir kurut fiyat tahmin olunmuıtur. Şartna· 
~ le•a,ım mildirliiiünden pa ruız almır. Eksiltme 12-9-935 
) "'-be ıünü aaat 18 da yapıla caiından eksiltmeye girmek is•o
,;:1t 2490 N. lı artbrma ve ı!k ıiltme kanununda yazılı veıik:ı ve 
~ ıra &o kunqluk muva)dnt le minat makbuz v.a mektubunu ha· 
~Elarını JUkarda yazılı ıünde aaat 15 e kadar Daimi Encümene 
~lidir. (5137) 

Hava yolları devlet işletme 
idaresinden: 

~Yoloı tanar•i ve telıiz cibuları alııW:ağı hakkında idaremizce 
, .... il&nlar üzerine bir çok firmalar prtname iıtemektedirler. 
.__ '-alac:atmuz tanarelerle telıiz cihulannın ana vaııflarını bildi· 
,._tela U•nlar ba•a Jolları dnlet lfletme ldareıince yolcu tayyaresi 
il. la eilau.Ian •bn alJD&Aiı baklanda bütün firmalan vaktio 
"---dar ebllu için 1apdmıt ve en 11sak yerlerdeki firmalaı;hl 
'~tınak istedikleri yolcu tayya relerile telsiz cihazlarının türW 
~ 1 rını, fi7atlannı vesairesini bildirmelerine yetecek kadar 
lrtbıa~ınan bulabilmeleri için tek liflerin 1-11-935 tarihine kadar 
'ı-ı •e tetkik edileceli bildirilmlftlr. Bu tarihe kadar ıelecelr 
---~ila_r ve malGmatlar üzeTİn~ incelemeler yapıldıktan ıonra ıart 

t er ıkma) ve ayrıca ıazetelerle ilin edilecektir. 
'1ı .. elki ilanlarda iıt~diiimiz tayyarelerle telıiz cihazlarının yal· 
~'::::naaıflannın bildirilmesi ile tifa edilmesinin ıebebi muhteHf 
~ b daha ıenit bir mikyuta teklifler yapabilmelerine mey. 
.._. ll'alctlak Ye blln•tlcı 1noelemel1rhnizi ilah• bol teklifler il•• a h1tabil.elrtlr. 
il.ti 11 •19bt,lı folcu tanareaa v~ t•l•ia eihasları ıatmak iıte11:nl,-ı 
'-~n ltiiWa taf•llltı•ı ••al lırlallen UatUn olan huauıiyetlerinj 
~ 1111lıadald ana •atıflara ne derecelere kadar u1ıun olduk 
'-t iti açık bir ifade ile 1-11-9!5 sününe kadar Hava yolları dev 
te bq~e idareıine bildirmelidirler •. Keyfiyet prtname isteyenle• 
~lllllek üzere ilin olunur. (5074) 

Keşan Pana"yırı 
J'.eşan Şarbaylığından: 

ta Ja.a er tene lllutad olan Keıa1.1 emtiai ticariye ve hayvan panayı 
..... :-. 14-Eylül'de açılacak bir hafta dnam edecektir. G.9en 
~ • 11betle daha ıeniı tutu lan abı, verit alanında tüccarı 
~ •dece)ı itler olacaktır. Pa nayır münasebetile güregler t~rl;!> 

•• ba sVetlere Türkiyenin en büyük pehlivanlarmm ittirak 

-TiFOBiL-
or. IHSAft SAMI 

fifo ve paratıfo hastalıklanna tutul~ 
mımık i~n •ltıclan ıhnın tifo hap
landtr. Hiç rahattızlık V'fmtz. Her 

kes alabilir. Kutusu 5 5 Kr 

SATILIK HANE 
Şellrealnl Evliya mahallesi cadde· 

shade cami karfJSIDda 3 odah ve bir 
dükk!alı eri ıtrmek •• kOn11flllak i . 
çia ŞellremiDI tramvay durak yerin • 

6 ,, yirmi alb num• ralı J&I 
10 ,, Kırk altı numaralı J&I - . · .. 

Tahmın edilen bedeli "45840,, lira olan ,Uan·da mlktan n cl~l 
yazılı malzeme aıkert fabrikalar Umum müdürlülU aatmalma J&o. 
miıyonunca 18/Eylül/935 tarihin de Pazartesi günü saat 15 de kapa
lı zarf ile ihale edilecektir. Şartname "2,, lira "30,, kurut mukabilin
de komiıyondan verilir. Talip!erın muvakkat teminat olan "3438,, 
lirayı havi teklif mektuplanaı meöl kGr ,Unde ıaat 14 e kadar komi .. 
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3 
maddelericdekl veaaikle mezkar gün ve ıaatte komiıyona mtlraca· 
atlarL ( 4972) ............................... -1. 
sUMIR BANK 

Umumi Müdürlüğünden: 
Bankamız nam ve hesabına Avrupaya mflaabaka ile muhtelif ana. 

yi mühendisliği tahsili için on talebe ıtönderilecektir. · 
Biri Univeralte kimya ve elektro mekanik şubeleri mnunlanna ve 

dlteri de lise mezunlarına ait bulunmak ilzere ayni zamanda ild mila· 
baka imtihanı yapılacaktır. 

Müsabakaya girebilmek için şartlar beneçhiltldlr: 
A - Universlte kimya ve elektro mekanik şubeleri mezunlan Icln: 
ı - 1'tirk olmak 
2 - Vafi 20 den 25 arasında bulunmak, 
3 - Askerlik vaziyeti muntazam olmak, 
' - Tam sıhhatli olmak. 
5 - llnlv~ntte klmJa ve elektro me kanlk şubelerinden 

zarfında diploma almış bulunmak. 
10n lif aene 

6 - Bankaca istenecek kefaleti ve rebllmek 
de kasap Bay Galibe müracaat. (H.K·) B - Lise mezunlan için: 

/ıtanbul 1Je1incı icra memurluğun ı _ Türk olmak, 
dan: 2 - Yaşı 18-25 arasında bulunmak 

UskUclarcla P111 yolanla 115 No. 3 _ Askerlik vaziyeti muntazam olmak, 
lı ekmekçi fmnının ilstilndeki evde 
bir bo~taa 4o1ayı mahcuz olan eY 4 - Tam sıhhatli olmak 
eşyası bu kere 2-9-935 tarihine mü- 5 - Bir Türk ltseslnin son Uç sene zarfında iyi derece bakalol')'UIDI 
sacllf paartell gflal aat 8,30 dan 'llmış bulunmak, 
10,IO a kadar 1atılm•RDP karar ve 6 - Bankaca istenilecek kefaleti ve re bilmek. 
rilmiş olmakla taliplerin muhallinde Kayıt için Sümer Bank umumi mü dürlüğüncle KimJa 1Uayll pbe-
bulunan memuruna milracaat etme • .ine müracaat edip aşağıda yazılı vesaiki vermek lbımdır. 
lerl illn olunur. <V. No. 880l) ı - Nüfas tezkeresi veya Noterlikçe mflsadclü •aretl 

ZA Yl 2 - Mektep şahadetnanıesi veya no &erlikçe müsaddak •uretl, 
Pertevniyal lisesinden aldığım 169 l - Askerlik vaziyetinin Avrupa)& tahsile sttmefe mani olaıadıfma 

numaralı tasdiknamemi zayi ettim. 
Yeniaiai çıkaraeatnndan eskisinin dair askerlik vesikası· 
biikmU yoktur. (V· No. 8800) t - Sıhhatte olduğuna dair prbay hk doktorlatunea tasdikli aıh· 

Perterml,,al lllnl 8 lnd ıınılından ıat raporu. 
119 Adnan PeUeflr a - Dört vesika fotob'afisl. 

ZAYi llVBVR Ka)'ıt müddeti 15 eyl81 93.'l tarihine kadar olup bu tnrihten ROnrakl 
lstanbul evkaf mfidürlüğanden 197 müraraatlar sureti kat•fyyede kabul olunnu.)acaktır. 

&afi ile almıt oldutum eytam maaşı· imtihanlar eylül sonunda yapılacak olup katı gflaU a)'flea blldlrl-
ma alt tatbik mffhürümü kaybettim lf"eektfr. 
Yenisini kazdıraeağımdan eskisinin!\•••••••••••••••••••••••• 
hlk•tl 1oktv. ev. No. 8'198) ı~ 

Fevziye Keşan Şar bayhğından: 
lıtanbul dördüncü icra memurlu • iki• yüz hektar tahmin olunan ve hektarı 20 lira bedeli muhaın-
lu":::'~rçtan dolayı mahcuz ve pa· minU Ketan kasabaımm 1 2000 1 500, 1 1000 mikyasında hali 
raya ~ew11mesine karar •erilen ev eı· hazır harita ve müstakbel plinluı nın yapılması 20--Ağuıtoı-935 
vur Z9 8 UG perşembe günü saat pnünden 10-Ey!ül-9?.5 güniim~ kadar 20 gün muddetlr k11pab 
9-10 da Şişli Osmanbey Şişli apar· ekailtmeJe konmu9tur. Şartn2'mf! billbedel Ke9an Belediyeıincien •· 
tımanında 9 numarada ikinci açık art lmır lıtektilerin · tem;nat ve VP"

0 k<-''nrH .. 10 r.y'iil ~35 günü ıaat 
tınna ne satılacaimdan lstek111eri• , . .. d ı . 

~Umnatlan ! 14 de kadar müracaatları veya tett lıf mekluplarmı con erme erı. 



Avcılarımıza 
Mılli fabrikalarımız mamü a 
tından (dumansız yerli av ba· 
•utu) adı alhada yeni bir çe 

şit av barutu piyasaya 
çıkarılmıştır. tfo barut 
yabancı memleketler 
yapası benıerı barut· 
ar ayar ve t9Satında 
'" vvetlı bir baruttur 

Hem vuli yapı 
sı olması hem 
de iyi evsaha 
bu unmasıncar. 
'ltf rü bu baru 

•• ~ ullandığı 

nızda du· 
vacağanıı 

a ı i k ı 
katlı o 
r.cal<tır 

Yerlı 
barutu 

n uz yüz 
ve ikı yüz 

e .• ı gram'ık ku 
u ar ıçintle o:arak yüz 
'?ramh~ı 70 ve 250 ~ram· 
'ı~ı 175 kuruşlu< fiyatla 
daremizin T opbane salış 
mağaıuile be.fi başlı sa· 
tıcılarımız tarafından sa 
tı'ır. 

KulJanışta kutu 1arıo Ü· 

zerindeki tanımlara dikkat 
edilmesi Ye her çap için 
göaterilen miktarlardan 

daha fazla barut hakkı kullanı maması gerektir. 

inhisarlar idaresi 

... ---------------------------....;: ANKARA iMAR 
Müdürlüğünden : 

1-Eksiltmeye konulan iş: 
Ankara mezarhk duvarı in

şaatı olup keşif bedeli 67871 
lira 50 kuruştur. 

2 - Bu işe ait evrak ve şart-
nameler şunlardır: 

A. Eksiltme şartnamesi. 
B. Mukavele projesi. 
C. Nafıa işleri şeraiti umu-

miyesi. 
D. Umumi şartname. 
E. Keşif cetveli. 
F. Proje. 
isteyenler bu evrakı 3 lira 

bedelle imar Müdürlüğünden 
alabilirler. 

3 - iş pazarlıkla bir ay için
de yani 23 Eylül 935 Pazar
tesi saat 18 ze kadar bedel 
layık görüldüğü takdirde ta
libine ihale edilecektir. istek-. 
lilerin imar Müdürlüğüne mü-
racaatları. (5075) 

lallllıl: A8DI 118 - VAKiT ........ •etıl7U tlnldlrll: 11eak .ume& ........ 

BugDne kadar tam dört milyon 
aite tarafından kullanıldı. Mevsim 

sona ermeden siz de bir 

F 
soğuk bava dolabına kavuşunuz. 

Son bahann yaklaşması bir 
FRIGIDAIRE almamanız için 
bir sebeb teşkll etmez, çünkü 

FRIGIDAIRE 
yalnız ya~ gtlnlerlnln değil, ayni 
zamanda da kış gOnlerlnln yar

dımcısı ve en birinci konfor 
vasıtasıdır. 

FRIGIDAIRE 
50 mumluk bir ampul kadar cere
yan sarfeder ve bDtUn gıdaları

nızı taze ve serin oıa ... ak 
muhafaza eder 

FRIGIDAIRE 
Markası, mükemmeliyeti, konforu ve sıhhati ifade eder. Soğuk 

hava dolabı alırken üzerinde 

. markasına dikkat ediniz. 

BOURLA Biraderler ve Şsı. 
Galata : Hezaren Caddesi 

Begolla: istiklal Caddesi 
Ankara: Bankalar CaJJetl 

lzmir ~ Gazı Bulvarı 


