
ltalya, Habe$ topraklara 
)erlne kendisine ba$ka 
blr mi.istemllke verllme
'lnl lsteyecek. 

Yarandan ltlbaren blrincl 
nevi ekmetin 12 kuru, 10 
paraya satllmas1 karar
la,tarald. 
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Sulh ~ok yak1n gOriiniiyor 
Pariste bir proje hazirlaniyor 

-------· 
Italya eskisi gibi, uzla§mayi reddetmiyor .. lngilizlere gore 

Jletrola ambargo konulunca Italya harbe devam edemiyecek 
Cenevre 30 - italya • Habet 

anlatmazhgt gene siynsi bir saf
llaya intikal etmek iizereair. 18 
ler komisyonu italyayt, sulhe ic
bar edecek zecri tedbirleri kuv-

"etiendirmek malcsadile 12 kanunu 
\!lt\'elde toplanmaga hnz1rlarurken, 
~ariste de lngiliz dtt irJeri bakan
hg•nm Habe" i~leri ftthe miidurii 
1\1. Peterson ve Franstz miitehassts
lartntn ittirakile, bir sulh projesi 
haz1rlanmakta bulundugu riva
)etleri kuvvetlenmektedir. Bura
daki ltanaat, ltalyamn sulhe ya
lla~acngi fikrindedir. 

Esasen itnlya 'hukiimeti, mev
ClJd haz1 nlaime gore eskisi gi
bi itilnfgiriz gorunmemektedir. 

~etrola, pamuk ve bakara 
ambargo 

Cenevre 30 - Zecr~ tedbirler 
kornitesi 12 kanunuevvelde ya
~acagt toplanhda petrol ile bera
k er, pamukla bakua ambargo 
f onrnasJ meselesini tetkik edecek, 
I akat evvelemirde M. Laval ile 
Otd Edeni istimza~ edecektir. 

londra 30 - Kabinenin gele
~ek pazartesi gunkii toplanbsm-

a tngilterenin 18 ler komitesi
lle ittirak edecek olan delegeai 
tayin edilmekle beraber, Kanada· 
lltn teklifini komiteye kabul et
tirtnege ~ah,mast i~in bu dele
:eye verilmesi gereken talimat 

a kararlattinlacakhr. 
liaber verildigine gore, lngil-
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Sulh projesi 
j . l\1. Peterson Pariste 
! kalmak i~in taliauat aldt 
~ 
~ 
~ 

Londra 30 (A.A.) - Ha-
ber almdtgana gore, lngiliz 
hiikameti, a,, bakanlrgt Ha-

1 be, i,leri fUbe direktoru M. 
Petersona lfan ahire hadar 
Pariste kalmasrnr bildirmi~tir. 

B. Peterson bu halta so
nunda Londraya donecekti. 
Bu yeni karar, .. Franstz ve 

lngiliz eksperlerinin bir sulh 
projesi haztrlamalaranrn arzu 
edilmekte oldugunu gostcrrir 

teltikki edilmek-

tere, petrol ambargosu halledil
dikten sonra yiin ve baku iizeri
ne de ambargo konmaum teklif 
etmek tasavvurundadtr. 

ltalya, petrol yasagm1 harp 
sebebi addetmiyecek 

Roma 30 - italyanm Paris 
biiyuk el~isi M. Ceruttinin M. 
Lavali ziyaret ederek petrola am
bargo konulmaamt hiikiimeti met-

huasmtn bir sebebi harp addedece
gini teblig ettigi katiyetle tekzip 
ediliyor. 

UmumT seferberlik yok 
Roma 30 (A.A.) - Milis kita-

Ekmek i§i, un narhile 
kOkiinden halledildi 

l'acirler, diin borsada Ziraat bankasm
dan daha a§agt fiatle bugday satt1lar 

~Qht,.e borsa~tnda Ziraal hanka•r11111 niJmanelerini tetkilc ~den tacirler 

\t(~i~aat bankasmm bugday fi- gibi btrakiim•thr. 
l.lll erlni 7,5 kurufa indirmesi ve Belediyenin una narh koyma-

iti ~ .. narh konmas1 ile ekmek st degirmencileri ·telafa dut-\ir-
\> okiinden halledilmif.lir. miittiir. Hatta dun borsada" bu 

Vi krtndan itibaren birinci ne- yiizden ~ok az aht verit olinut· 
t11.,e ll1ek 12 kuruf on paraya sa- tur. Ziraat bankast piyasaya 300 
t"a:akhr. lkinci nevi ekmek ve ton bugday ~tkard1g1 halde hi~ 

Cala fiatleri .fimdilik oldugu (Dcvamt 10 cu sahifede) 

lart hari~ olmak iizere, ltalyamn, 

silah altmda 1,080,000 askeri var
d•r. Vaziyet, bunlann terhis edil
melerine ihtimal gostermiyorsa da 
umumi seferherlik yap1lacagma 
dair yabanc1 memleketlerde dO
nen rivayetlerin de ash yoktur. 

Petrolsuz harp olamaz 
Paris 30 - Oeuvre gazetesi ya

Ziyor: 

«lngiliz dJt hakanhg1 nikbin
dir. ~unku arhk Mussolini, Fran-
sanm yalmz ba~ma hareket etmi
yecegini ogrenmi tir. Bundan do
layt tngiliz d., bal{anhgt, bart'm 
pek uzak olmadtgl fikrindedir. 
Petrol ambargosunun tatbik edi
lecegi tarih tesbit olunacak ve bu 
suretle petrolsuz muharebe, im
!kansiz bir hale gelecektir.» 

ltalyan lcabinesinin toplantrsr 
Londra 30 - 18 ler komitesi

nin petrole ambargo koyacagt 
tahakkuk etmesi uzerine bugun 

ltalyan kabinesi M. Musolininin 
riynseti altmda toplanaralc vazi
yeti tetkik edec~ktir. 

1talyanlar Brenner hududun
dan kald1rdiklan askerleri, kts· 
men Franstz hududuna gonder
diklerini tekzip etmekle beraber, 

o huduttaki askerlerini geri ~ek
tikleri muhakkakhr. Ge~en hafta 

i~inde Suven kanalmdan dogu 
Afrikasma giden 18,000 ltalyan 
askeri ge~mi,tir. 

Kostence 
gofmenleri 

lzmit koyllileri 3000 
go~meni kabul ediyorlar 

lzmit 29 (Ak~m) - Cumu
riyet balk partisi Jzmit merkezi 
kongresi bugiin ba~kan Zongul
dak say]avt bay Halil Turkmenin 
bir soylevi ile a~1ldt. 

Kongrede liaZir bulunan lzmit 
valisi bay Hamit, koy mumessil
lerinin Kostenceden gelen 3000 
nkdaflmizm yanlarmda yerletti
rilmesi hakkmda fikirlerini sor
muttur. Mumessiller hep bir agiz
dan: 

- Kardetleriniizi evlerimizde 
de barmdtrabiliriz. 

Diye bag1rarak cevap vermif· 
lerdir. Kongre sekiz saat siinniit· 
tiir. 

¥¥-¥ 

Naz1m vapurile geJen g~men
lerin son kafilesi cliin Trakyaya 
sevk edilmittir. Burta vapurile 
gelen 900 go~endoa bir ksmi 
dun Geliboluya ~tkartlmif, bir 
lnsmi da ~anakkaleye gonderil
mi,tir. Bursa vapuru da ~anak
kaleden Kostenceye giderek go~
men alacaktar. 

Cumhuriyet vapuru dun Kos
tenceye hareket etmiflir. Vapur 
2900 kit.ilik bir g~men kafilesi
ni Kostenceden getirecektir. 

Cephelerde diin miihim 
bir hareket olmad1 

Italyanlar Dagaburu gene topa tuttular 
cephelerde ufak tefek miisademe oldu 

Roma 30 (A.A.) - Nef.Tolu
nan resmi bir teblig, ltalyan ha· 
va kuvvetlerinin Daggabouru 

bombard1man ederek, cephane 

depolarm1 tah~ip ettiklerini teyid 
etmektcdir. 

Eryhtre cephesinde, bir ltal
yan boliigii, Ahara yakmmda bir 
Habet bi:iliigunii maglup etmittir. 

lkinci kolorduya mensup yerli 

kttalarla, italyan kttalart, Mai
canetta mevkiinde, Habef klta
lartm bozguna ugratarak bir ~ok 
esir almitlardir, 

Dagabur topa tutulurken 
Mogadi~yo 30 - italyan tay

yareleri Daggabur miistahkem 

mevkiini bombar.dunan ederler
ken silahh Habetlilerin panige 

ugr1yarak uzerine k1zil ha~ ita· 
r-etli binaya s1gmdtklarmt gor· 
miiflerdir. 

ltalyan tayyareleri bu i~aretin 
bombard1mandan masun kalmak 

i~in kullamldigmi bi!mekle be
raber bu binaya degil yalmz si
perlere ve askeri yerlere bom
balar atmJ~lardtr. 

Gorahai 30 (A.A.) - Evvelki 
gun Dagabura kar'1 yaptlan bom
•hardiman hakkmda fU tafsilat 
verilmektedir: 

5 Caproni u~agmdan miirekkep 
olan birinci filo Habet tahkimatt
m tesbit ettikten sonra bombardu
mana baslamishr. Dort dakika . . 
sonra gelen ikinci filo da birinci
si gibi tatidtgt bombalarm yari· 
smi kullanmtthr. 

Bundan sonra u~aklar fehrin 

uzerinde bet dakika kadar u~arak 

Habe~ kumandanlnrmdan Ras 
Seyumun muha/tzlart arasrnda 

~ekilmi~ en son resmi 

bombard1manm neticelerini tet
kik etmitler ve tahkimatm biiyiik 

bir klSmmm tahdip edildigini tea
bit ettikten sonra yeniden bom
bardtmana ha,Iamttlardtr. 

Boylece 15 dakikada bir fas1la 

ile filo dort defa bombard1man 
yapmitlardJr. 

(Devam1 10 uncu sahifede) 
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[Tiirkiyede tiiten labrika bacal art gittikfe sogalryor.] -Gazeteler-

Ecnebi mal - Torn.istan, tomistan 1... Ufuktn bulutlnr gori.indi.i, batacagtzl .. 



Sahife 2 

POLITIKA 

ltalya vaz m1 ge~lyor? 

On giin sonra Cenevrede toplanacak 
on sekizler komitesinin, ·lia]yaya petrol 
ihra(tDa da yasak edecegi ger~ekletiyor. 
Petrol satan memleketlerle Amerikanm, 
lngilterenin, Fransanm bu yasaktan ya
na olduklan anla,aLyor. r 

ltalyamn, Ha~istandai'itarbe devam 
etmek ~ petrola o kadar ~ok ihtiyac1 
•ar ki, bu ymi ambargodan sonra vazi· 
yeti cidden ~ok nazik)Cfecektir. Her al
daitna p~in, altm para ile almaga mec· 
bur olan, zaten zengin bir devlet olma· 
yan balyanm daha ,imdiden ~ok saka~

bia muhakk&kbr. 
Halbtiki inubarebe durtlu. italyanlar 

ileri harekete devam edemez oldular. 
Hab~lerden her giin bir zafer baberi 
geliyor. Bu haberler hemen tckzip edi
Jiyor. Fakat ne olursa olsun, Habe,le
rin manevi kuvvetlerinin ve iimitlerinin 
yeniden artbgma gosterir. 

Bu f&rllar i~de harp daha ne ka
dar siirebilir? 

Son gelen baberler, Pariste bir anlq
ma yolu bulmak i~in ~allfaldaitnt ve 
ltalyanm arhk bir uzlllfmaya yan&J&ca. 
irm bildiriyor. 

lki ay once teklif edilen uzlqma 
fArllanndan miihim surette fa1·kla olma· 
J&n bir teklifi kabul etmdt ltalya efka
nnda biiyiik aarsrnblar husule l'etirir. 
Halbuki, bu vaziyet i~de, Habeflerin 
bu derece fedakarl•i• r&Zl olmalan im-
kinsazd1r. 

AK~AM 

babki a ar 

ltalya, miistemleke istiyor 
Giornale d'Italia "Mademki Habe~istant 1bize vermiyorlar, 

o halde ba~ka bir miistemleke versinler, diyor 
Roma 30 - Burada ~tkan Gior-~ 

nale d'ltalia gazetesi, Virginia 
Gayda imzasile yazd1g1 bir maka
lede diyor ki: 

zara tetkikine koymaga ve dava
simn adalet mefhumu dahilinde 
tetkik ve hallini istemege kendi-

italya ile Habetistan arasmda
ki harp, ltalyanm metru muda
faasr, mustemlekesinin emniyeti 
ve geni,Ietilmesi ihtiya~mdan 
dogmuttur. Cenevre mahafill bu 
metru miidafaayr ve emniyeti ta
mmam•thr. Y almz soylenen nu
tuklarda miistemlekesini genit· 
letmek ihtiyact tudik edilmittir. 

ltalya bu hakkam dogrudan 
dogruya ve mahalli olarak Habe
tistanda tatmin etmek istedi. $im
di bu hareket, zecri tedbirlerle 
duracak oluna ltalya, halledilme
mit olan mustemleke davasm1 
Milletler cemiyetinin tekrar na-

ainde bir hak gorecektir. Zecri 
tedbirlere ittirak etmit olan dev
letlerden hi!; biri bu davamn tet
kikini ve meselenin hallini tehir 
ettiremez. Bunlar, ltalyan arzula
rm• tatmin etmekle miikelleftir
ler. Filhakika bu devletler tebdit 
ile ltalyayr kendi yolundan ~evi
remezler. italyaya kart• ahnan 
.zecri tedbirlerin tiddeti ne kadar 
arthnlacak olursa ltalyanm zecri 
tedbirlere ittirak eden devletler
aen, ba~a topraklarda bir hal ~a
resi bulmalarmt. istemek bakk1 o 
derece fazlalatacakbr. 

Bu meseleyi ve bu vaziyeti dev
- letlerin laz1m old~gu dikkatle 

mutalea etmeleri lazimd1r. 
· ingiliz hariciye naz1r1 Cenev

redeki son nutkunda bu tehlike
lerin onune ge~mek i~in iptidai 
maddelerin daha adilane ve ko
lay bir surette tevzii meselesinin 
tetkikini teklif etti. Mesele dikka
te tayandrr. Fakat ltalyamn orta
ya athg1 meselenin yerinc ge~e

mez, ~unku ltalyanm istedigi ti
caret degil, iptidt.i maddeleri ih
tiva eden mustemleke elde etmek
tir. Fakat Fransamn sarih olarak 
gosterdigi muhalefet yiiziinden 
bu meselenin gayrikabili hal oldu-
gu goriiluyor. 
~u hal de soruyoruz: Cemiyeti 

Akvam, Adisababada halledilme
aini istemedigi bu meselenin nas1l 
oniine ge~ebilecektir? » 

y!:":n:~~.r ~~~a~~::~:~~as::O~~i: ( •••elgraf Daberler1· ) 
,ckilde mliayet IJulacagma inananuyo- Son 
ruz. - Politikm.ct 
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vir;~~a~~;~~::;;;:~e;:':i~l:r JtaJyanJara kar~I ayakJanmaJar 
Yunan vapuru gelmitlir. Va-

pur Romanyad~n gelirken frrbna- It I k tl • 1•1 • •1aA h 
dan direkleri ktrllm.,, giivertesi a yan UVVe er1 yer I er1n Sl -
harap olmuttur. Vapur gii~liikle I I b I d 
bogazden i~eriye girmi,tir. ar1n1 top a mag'-' a a~ a I * Medit yll batmda iki ay krt ~ 
tatili yapacakttr. Acele kanunlar 
bundan evvel goriitiilecektir. * Ankarada Gen~lik parkmda · 
bir suni gol yaptmlacakhr. * Ankarada ekmek fiati 12 ku
ru~ on paraya inmi~tir. * Arnavutluk milli bayramr mii
nasebetile Ataturk Arnavutluk 
krahna bir telgraf ~ekmi{, kral 
bu telgrafa verdig~ cevapta aarsrl
maz dostluk teminatlm teyid et
mittir. 

Akay, ~ir!cetihayriye ve Hali~ 
bueunden itibaren krf tarifelerini 
tatbike ba~lami~br. * lstanbula get:rilcn ~anakka
le vapurunun tamirine baslanmiS-. . 
br. Tamir iki ay kadar surecektir. * Bir deniz in~aat muessesesin
de ve:-gi ka~ak~rhgr yaprldrgr ma
liyeye haber verilmiflir. Maliye 
ara,ttrmalara ba lamlfht·. 

Vol lnfaat ve tamirat1 
Belediye 935 butc;esinde yol in

taat ve tamiri i~in tahsisat ayar
mr~h. Fakat belediye bu sene bir 
~()}{ ihtiya~lart kartalamak mecbu
riyetinde kaldagmdan yol in~aat 
ve tamirine ait tahtisat sene bit
meden tiikcnmiflir. Bu itibar!a 
belediye sene sonuna kadar yeni 
in,aat yapamayacakhr. 

Ancak biit~ede tahsisat ayrJidr
gr halde timdive kadz.r ihale edi
lemiyen iki sokagrn yakmda inta· 
ama ha,Ianacakhr. 

OOnkU lig maolan 
Dun ikinci tak1mlar arasinda 

lig ma~larma devam edilmittir. 
F ener stadmda, F enerbah~e, Ana
(loluya hiikmen galip gelmit, ls-

~anbulspor da Eyubu 3-2 yenmittir. 
. Taksim stadmda Galatasaray -
Giinet map yapalamamattir. Se
Lebi de Giinei oyuncularmm li
sanslanm gosterememeleridir. 
Bu sebepten dolaya hakcm ma~t 
oynatmamtf, Galatasara:r hukmen 
galip sayilmr~br. Vefa, Siileyma
niyeye 3 - 1 gr~lip gelmi,tir. 

Londra 1 - Alman haberlere 
gore harp cephelerinde yeni bir 
hadise yoktur. Ogaden cephesin
de ltalyanlarm geri c;ekildikleri 
dogru degildir. Yalmz Hahe,Ierin 
~evinne hareketi tetebbiislerin
den aonra ltalyan ileri hareketi 
dunnut.tur. 

~imal cephesinde ltalyan ~ete
leri ltalyan cephesinin gerisinde 
stk stk goriinmekte ve ltalyan 
menzil hatlarmt bozmaktad.r. Yii
zer kitiden murekkep bu ~eteler 

S1hhat ~iiras1 
Dun i~lerini bitirerek 

dngtld1 

Ankara 30 (A.A.)- S1hhat ve 
~timai muavenet vekaletinden: 

27 son te,rin ~artamba giinii 
toplanarak miizakereye bathyan 
yiiksek s1hhat ~iira1il bu toplanh 
devresinde kendisine tevdi edi
len itleri bitirerek dag1lmtt ve 
yurdun bula,Ik ve salgrn hasta
hklar bnktmmdan olan durumunu 

da inceleyerek bu durumun normal 
oldugu ve ihtimam ile kontrol 
edilmekte ve kafi tedbirler ile kar
t•lanmakta bulundugu neticesine 
varmrtbr. 

lhracat nizamnameleri 
Ankara 30 (Ak,am} - Turk

ofiste ihracat rnallarlmiz i~in ye• 
ni nizamnameler haz1rlamyor. 
Bir de portakal ihra~ nizamnamesi 
yap1hyor. Fmdrk kongresinde ta• 
dil edilen fmdtk nizamnamesi 
Devlet tiirasmn verilmittir. Yeni 
haznlanan yumurta nizamnamesi 
yakmda Devlet ~urast umumi he
yetinde goru,iilecektir. 

Halk partisi toplanhsl 
Ankara 30 (A.A.) - Halk 

Partisi genyon kurulu bu sabah 
toplanarak partinin i~ ifleri iis· 
tiinde ~ahtmltbr •. 

halka da ayaklandu1yor. Bir ~ok 
ltalyan nakliye kollan vurulmut
tur. Habe,Ier cepheye kuvvet 
gondermege devam ediyorlar . 

Ehali ayaklamyor 
Asmara 30 (A.A.) - ltalyan 

otoriteleri, itgal altmdaki bolge

ler ahalisinin silahlanm muha
faza etmelerine timdiye kadar 

miisaade etmekte idi. F akat, cep
he arkasmda, miitemadi toplan
blar ve ayaklanmalar vuku bul-

Havaciiik sergisi 
~ehzadeba~1nda giizel 

bir sergi a~Jidt 
Havacthk alaka ve sevgisini 

canh bir surette halka gostermek 

i~in ~ehzadeba~nda Letafet apar

tamanmda bir sergi a~llmtthr. 

Fatih kaymakam1 bay Haluk bir 

nutuk soyliyerek segiyi 
a~matbr. 

torenle 

Sergide zehirli gazlarm tesir

lerini gosteren resimlcr, levbalar, 

tehid tayyarecilerin habralarma 

aid eserler, muhtelif tayyare mo

delleri gosterilmittir. 

Eski gDmUt paralar tedavDiden 
kalkeyor 

Ankara 1 - $ubat iptidasm• 

c!an itibaren Tiirkiyede eski gii

mut paralar tedaviilden kalka

cakbr. Bu. bususta defterdarhk-

lara emfr verilmittir. 

Bir haftahk ka~ak~thk vakalar1 
Ankara 30 (A.A.) - Ge~en bir 

hafta i~inde giimriik muhafaza 
orgiitii biri alii 65 ka~ak~t, 3602 

kilo gumriik ka~agt, 201 kilo in
bisar ka~agt, 10950 defter sigara 
kag1dt, sekiz kilo 840 gram esra~, 
bir tufek, 15 mermi, 72 ka~akp 
hayvan1 ele ge~irmi,tir. ' 

dugundan ltalyan komutanhg1 it
gal altmdaki <bolgeler yerlileri-

nin silahten tecrid edilmelerini 
emretmittir. 

Adis Ababa 30 (A.A.)- Res• 

mi bir tebligin haber verdigine 

gore, Musa Alinin f.Arkmdaki sah· 

ranm kabileleri bir ltalyan kolu

na ans1zm taarruz ederek piiskurt· 
mu,Ierdir. 

Bu ~arp1fmada yirmi Habet ve 
yuz seksen iicr ltalyan olmiittiir. 

Amurda bir hadise 
Tokyo Sovyet el~isi 

protesto etti 

Moskova 30 (A.A.) - Tokyo
daki Sovyet biiyiik el~isi, 1858 
andlatmasiyle 1934 anlatmast 
hilafma olarak, Japon baruhrah 

bir geminin 29 ilktep-in tarihin
de Sungariden Amur nehri bo
yunca hareket etrnit olmasm1 bu 
aym 28 inde Japon hukiimeti 
nezdinde protesto etmittir. Biiyiik 

el~i bu halin tekerriir etmit ol
dugunu bildirerek tahkikat yapll
masmt Japon dtf bakam B. Hi· 

rotadan rica etmi,tir. Bakan, ha
.diaelerden baberdar olmadtgmJ 

bildinnit ve tahkikat yapmay1 
vadetmittir. 

Almanya re Cenubl Amerika 
devletleri 

Berlin 30 (A.A.) - Alman 
matbuatl, ~iii, Brezilya ve Ar
jantin el~iliklerinia:t biiyiik el~ilik 

derecesine ~akar1lmasmda, Al
man hiikumeti ile bu memleket
ler arasmdaki dostluk ilgilerinin 

kuvvetlendirilmesi dilegini gor· 
mekte ve Almr.n aleybtar1 pro
pagandanm hi~ bir zaman bu 
devletlere icrai tesir etmedigini 
kaydebnektedir. 

Egede 
'"' , 

I gagmur'"arzn 
,. zararlarl. ~ 

Torbahda bir~ ~ok 
tarlalar su ·a~bnda 

· kaldr 

r·. lzmir 30 ( Ak,am) - Kuf· 
ada1rnda oldugu gibi Torbal1 

kazasrna yagan fazla yag· 
murlardan Celliid golii sulart 

lafarak miihim miktarda top· 
rak .u altrnda kalmtflU~. Bu 
topraklarrn fOiu ekilidir. Bil
ha&sa ~aybafr ve AraJ)ft kOy
leri arazisi zarar gormiifliir. 

Yagmurun Jevammdan kor
kuluyor. 

Ba~bakan 
Per~embe gunii 

Zonguldaga gidiyor 
Bat.bakan lsmet lnonii ve eko

norni baka01 pertembe giinii Zo11'" 
guldaga gidecekler, Tiirk antra· 
siti fabrikasmm a~1lma resmini 
yapacaklard1r. Ba~bakan oradan 
Karabiik havalisine giderek de· 
mir sanayii hakkmda tetkikatta 
bulunacak ve lrmak - Filyos batt• 
ile Ankaraya donecektir. 

Ba,ha.kan dun Gureba basta· 
nesini ve to~u ab~ okulunu ziya• 
ret etmittir. -----

01§ bakam geldi 
D1~ itleri bakam T evfik Rii~tii 

Aras bu sabah lstanbula gellnifo'" 
tir. ~ehrimizde bir ka~ gun kala• 
cakbr. 

Yunan kabinesi 
1\1. Demircis k~bineyi 

te~kil etti 
. y k b' . uretle Alina 30 - unan a mes1 fU s 

kurulmUflur: · ci• 
Ba~vekil hariciye ve harbiye: Deflllr 
Da.hiliye ve bahriye: Triyandafilo! 
Hava: Papamigosiyolos 
Maliye: Nantsovinos 
iktisad: Kenelopolos 
Ziraat: Benakis 
S1hhat: Bekazo 
Adliye: Lumenis 
Ki.ilti.ir: Balanos Jcl 
Hukumet yaran yemin edece 

tir. ~aldaris ve Metaksas grtJP"' 
Ian hukfimete itimad reyi .;er"' 
ceklerdir. 

c;inin taksimi 
Japonyantn lngiliZ 
maslahatgiizanna 

verdigi cevap 
,-r-

b r 'f~ 
Londra 30 (A.A.) - Ha e ti 

rildigine gore, Japon hukli:eti· 
.Umali ~"'indeki istiklal bar d • ~ 1 &l" 
nin dahili bir ~in hadisesi ~r~'fi 
gunu fakat, bulundugu co~·)(O" 
vaziyeti dolaytsile Japon,. hudtlt' 
metinin bu badiae ile alaka •Ji~ 
bulundugunu T okyodaki lng• 

1 h .. b"ld. ittit· mas a atguzarma 1 11'J11 de~· 
Japon hukumeti, d~kuz. bit 

let andlatmast haklunda ht~ 
telmih yapmamlfhr. 

Macar ba,vekilinin beyan: ... 
Budapette 30 (A.A.) - 0 Jc 

bakan Gombot seyahatindell ~st' 
iyi intibalarla dondugiinii B" 
tecilere soylemittir.. dt' 
-- da D•t hakam B. KanYI-
mittir ki: d n ~~ 

« Viyana konusmalar1n a 
0 

.... i 
, k011 p• 

rek siyaset ve gerek e }. ~,.. 
bakammdan memnunulll· .., ,_. 
turya - Macaristan dost~i" t; 
yesinde butiin meseleler e 
bir anla~ma hasal ohnu,tur. 
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AK$AMDAN AK$AMA 

~retll blr ~ola,ma 
Y orulmak bilmiyen azimli bat

'ekilimiz memleket i~inde ktaa, 
f&kat ~ok ,erefli bir dolatma ya· 
J)tyor. Ankaradan kalktt, lzmite 
\linyarak bir fabrikan1n a~•lma 
lneraaimini yapb. Derhal yat ile 
l.tudanyaya •~ti. Buraada ve 
~lilde yeni hirer fahrikantn te
Qlel tatant koydu. htanbula kot· 
tu; Bojazi~indeki bir fabrikayl 
d~ a~h. Buradan da ayn1 vazifeyl 
lorrnek uzere Zonguldaia gidi· 
)or! 

Bu, bir peri maaah, bir riiya, 
:&hut Avrupa ve Amerika diyar· 
.. ~rtna mahaua bir ainema filmi de
r•l. Hlmiit zannedilen ve paylat•· 
ite.n. :.urkiyen~n on bir senelik ci-

e.ntumul btr buhrana ragmen, 
••rf kendi zenginlik kaynaklara· 
~e. dayanarak yapbg1, bata ~tkar· 
f •ir iflerdir. Bugiin bahsedilen fU 
e.brikalara 25 milyon lira yab· 

r•Jrn., bulunuyor. 
Vatandaki bu ilerileyit faali

}'etj yalmz endustri sahasmda kal· 
~1Y.<>r. Daha dun diinya yarablah 
/r' ne halde ise oyle kalm•• va-

llerden ge~erek, daglardan ata· 
~e.lt 'arkm uzak ko~elerine eri,en 

erniryollarmm kusad resimleri
lli gorerek bayretle;e dii~mu,tiik. 

£ger icraat meydanda olma· 
~a.Ydr ve goz!e goriilmeselerdi 
t.deta hayal zannolunurlarda. Bu· 
aiinku Tiirk ncsli kendisini sevk 
\'e idare eden azimli baslarm ir· 
•ad ' b·· 1 altrnda ve vatanr ugrunda 

Uyijk fedakirhklara katlamyor· 
~a i,tc aemerelerini de gorerek 
l ern ifHhar hiuile yiireginin can· 
~ndtgmr hiasediyor, hem kendi
hlfli Yak1n istikbalde beldiyen da· 
I !1.. genif mikyasta muvaffaluyet· 
l ertn zevkile laze bir kuvvet bu· 
Uyol'. 

Zaferden donen bir kumanda
~tn rnemleket i~inde ~anh bir do
;frna.u fuphesiz ki pek tathd1r. 

akat bir milletin her giinkii ha· 
l'attnd t kk' d - · 
I 

a era tye ogru mucade-
ede k lm d azam ., zaferler de var· 
it~r ki hak verdigi zevk ve seref 
t-•barile bundan geri kalma,zlar. 
~ttd .. k ustri sahasmda ink1lab Tiir-
.... •Yeainin kazand1g1 zaferler mi· 
·~ar b , . 
Fab e. oyunda goglere yiikselen 
k rtka bacalarmda kendilerine 
b1

r &ernbol buluyorlar. Yoksul ve 
ecer'k · k 1 SIZ zannedilen bu memle-
ette . I' A ~a.h aztm 1 ve vrupa metodu ile 

li b~lr ha,larm, bu kadar kabiliyet· 
ll' tnillet ile nelere kadir olabile

~ekJ . cle er1 pek kiSn bir zaman i~in-
~~k fU parlak semerelerle meydana 
iti hlttan sonra istikbale genif bir 
.\:nad ve gurur ile bakabiliriz. 
b·:ada strada, l<endi kendimizle 

Oy} .. 0 • lu ... tr manevi muhasebe ~oiC 
le~Urnlu ve faydahd1r: Yeni ham• 
~e ere daha biiyiik bir kuvvet ve 

Yf ile ahlm3.k t~m ... 
-- Ak,amct 

Deri hirSIZI 
'a Nail, befine alh derl 

t tarak ~tkarken yakaland1 

~' 1\.alh~efmede bir tabak imalit· 

I 1\esind er en son zamanlarda deri· 
lle Sahnmaga batlam•t, imalitha-

&ah·b· t~ k 1 1 orada ~ahtanlart arizli· 
bu on~rol altma almitbr. 

~~1\ N •~iler fabrikadan ~karlar• 
'lUll • ad admda birinin vucuda
'-''li fhtkinliiinden tiiphelenen i
~,1 t ane aahibi bu adamt ya. 

~Ytp ·· · · \It, uzenm arayanca Nailin 
~l'i tane deriyi beline sararak ~ 
~e/1' e elbiae£ini giyip boyleli.kle 
L 'er' k .,,il 1 a~rrd•i• goriilmiittiir. 
~il'-1. 0 'Vaziyette polise tea lim e-

1ttir. 

Hali~ doluyor 
Bir miiteahhid te-

~ . 

mizlemek ifin hii-
kumete ba~ vurdu 

Hali~ aiinden arline doluyor. 
~imdiye kadar Halicin temizlen· 
mesi i~in yap1lan tetebbiislerden 
de bir netice ~akmamttllr. Hali~· 
ten ~1kacak enkaz ve malzemenin 

kime ait olacagt otedenberi ihti
lifa sebep oldugundan ne lktrsat 

vekileti, ne de belediye bu iti 
benimsememittil·. 

Fakat bir taraftan Kiitthane 
dtflndaki tugla harmanlarmdan 
akan ~amurun Halice dolmaa1, di· 
ier taraftan Hali~te hi~ akmb 
bulunmamas1 Halicin her gun bir 

az daha dolmasma sebep oluyor. 
Mevauk obrak haber aldrgrmr· 

za gore, taahhiit i~lerine girmek· 
le tan1lan mefhur zenginlerimiz· 

den bir miiteahhit, Halicin temiz· 
Ienmesini iizerine almak i~in hu· 
kumet nezdinde bir tetebbiiate bu· 
lunmaga karar vermittir. Bu zat 

Hali~ten bir ~ok malzeme ~rkaea· 
gmr ve bunun tutarile yaptla· 
cak maarafm kar!.Ianacagmt tab· 
min ediyor. 

Otobiisler 
Fazla yolcu alan1ar ve 

siirat kayd1na riayet 
etmiyenler ceza gori'lyor 

Otobiislerin muayyen miktar· 
dan fazla yolcu almamalarl ve 
siiratlerinin saatte otuz kilomet· 
reyi ge~memesi i~in belediyece 
konulan esasa son giinlerde baza 
otobiis~iilerin rir..yet etmedikleri 
gorulrniittiir. 

Vali ve belediJ·e reisi Muhiddin 
Ostundag, otobus iflerile yakm· 
dan alikadar olmaga karar vel'• 
mit ve aeyriaefer merkezi ife bele
diye mufeltit ve muraktplartnt bu 
ite memur etmi~tir. Bunlar oto
biialeri gayet 11kt bir surette kon· 
trol etmege batlamttlardrr. F azla 
yolcu alan ve siirat kaydine ri· 
ayet etmiyen otobiialer haldunda 
tutulan ceza zabitlan bizzat Bay 
Muhiddin Ostiindaga verilmekte
dir. Bay Muhiddin Ostiindag, 
verilecek cezalar1 kendisi takdir 
etmektedir. • 

Sabikaii hamallar 
Belediyece if gormelerine 

miisaade edilmiyecek 
Son zamanlarda baz1 yerlerde 

hamallara tealim edilen yiiklerin 
kaybolmaat ve aaire 1ibi uygun· 
auz itler iizerine belediye hamal· 
lar bakkmda yeniden tahkikata 
batlamtttlr. 

Mevcut ve belediyede kayitli ha
mallar•n vaziyetleri iyice tahkik 
edildiii gibi zab1tadan da bunla· 
rm aab•kalar1 olup olmadtgl ao
rulmaktadtr. 

T ahkikat neticesinde h1ratzhk 
ve aaire gibi tabrkast teabit edilen 
hamallar•n ~ahtmalarma miiaaa
de edilmiyecekth·. 

~anakkale vapuru 
Yiiki.i bo~alblarak dun 

havuza ahnd1 
Bozcaada yakmlarmda iaftt 

Jc:Irtlan ~anakkale vapurunun 
yiikii ho,alhlm•t ve vapur diin 
havuza ahnm•tllr. Ekonomi ba
kanhgt miifettitlerile deniz tica
ret miidiirlugii vapur iizerinde 
fenni tetkikata hatlamipardtr. 

Vapurun kaplan ve ~arh~tba
flll da diin ogleden sonra sorgu
ya ~ekilmitlerdir. Tahkikata de
vam edilmektedir. Vapur havuza 
~ekildikten sonra yapdacak fen· 
ni muayene neticesinde tafttnin 
ni~in ktrtldtgt anlat•lacak ve me
auller de meydana ~lkacakhr. 

Feci bir kaza 
lhtiyar bir kadtntn 

etekleri tutu~tu 
Balatta oturan Tamar admda 

aeksen yatlarmda bir kadan dun 
aktam iizeri odasmda mangal 
yakmttllr. 

thtiyar kadm, mangahn yanl· 
na sokularak iSJnmaia ~ahttrken 
mangaldan s1~rayan bir kavdctm 
entarisinin etegini tuhlfturmuf 
ve atet geni,Ieyerek biitiin viicu· 
dunu sarmatbr. 

KadmcaglZ alevler i~inde ka· 
hnca pencereye kotarak bagar· 
maga baflam•tbr. 

lmdad seslerini duyan polisler 
ve kom,ular yeti,erek ihtiyar 
kadm'in bir~ok yerleri yanchktan 
sonl'a ateti sondiirmU.lerdir. y •• 
naklarla aglf surette yaralanan 
kadm hastaneye kaldtnlmltbr. 

Mahrukat f1rhyor 
Fiatteki 

/trlagt~tn sebebi 
nedir? 

Sahife 3 

II :ui...- -:..-picl.a II 
Yankeslcller. ve sanat 

~u yankeaicilerin giizel sanat
lere kart• biiyiik bir zaaflan var, 
veuelam .. . Gazetelerde 1ordum: 
Bir yankeaici rene bir tairin CUZ• 

dantnl &fll'mlf, fakat cuzdanln 
kime aid olduiunu anlaymca he
men iade elmif ... 

Boyle sanat meftunu bir~ok 
yankeaiciler daha goriilmiittiir. 
Hi~ unutmam: Bir gun methur 

1 
tair Ahmed Hatim Galatadan le

~erken bir habet yankeaici cuz· 
danmt attrmlf. .. Ahmed Hatim 
o giinu gazeteletin birinde: «Git· 

Havalar aoguduk~a mahruk a t 
fiatleri de yiikaelmege ha,lam . 
tar. Bilhana kok komiiriinr·n 
yoklugu heniiz ktthk. ihtiya~l". 
nn1 tamamile temin e.demiyenle· , 
ri miitkiil bir vaziyete sokmuttur. 

Ekonomi bakanhg1 yerli ko
kun fiatini depoda teslim ~.:utile 

1
1 

on aekiz bu~uk lira olarak t~yin et· , 
mitti. Bakanhgm koydugu bu fi. 
at muhafaza edilmekle beraber 
somi kok fabrikasmm timdiye 
kadar piyaaaya ancak 1500 ton
~akarmast ve Istanbul s-azhanele
rinin de giinde ancak altmtt ton 
kok istihaal etmeleri ihtiyacr kar· 
ftlamamaktadtr. 

Kontenjana tabi olan ecnebi 
koku mikdarmm da bu seneye 
miirettep olan mikdar1 bittigin· 
den d1tar1dan yeniden kok ge· 
tirilememektedir. 

Odun fiatleri hir ay i~inde 
~ok ftrlamttbr. Belediye odun fi. 
atlerinin yiikselmesindeki aebebi 
de tahkik ebnif, bu sene Karade
nizdeki farhnalann ~ok erken
den bat.lamast yiizunden nakliya
tm birdenbire durmasmtn fiatlerin 
yiikselme~ne imil oldugunu an· 
lamrtbr. 

ti bizim ciizdan» diye bir ftkra 
yazmaf ... 

Ertesi gunu matbaaya gelince 
ciizdam maaasmm iizerinde bul· 
mut ve yankesicinin bozuk bir ya• 
Zl ile OZUr diJedigi bir tezkere: 

«Affedersiniz, ciizdanm size aid 
oldugunu bilmiyordum .. . >) 

Acaba fU yankesiciler tairlerin 
ciizdanlarm1 ~aldtklan zaman ni· 
~in iade ediy.-,rlar, dersiniz? .. 
Sanate karfl diitkiinliiklerinden 
mi?.. y oksa ,nir cuzdanlarmda 
yankesicileri tatmin edecek bir 
~ey ~1kmad1gmdan m1? .. 

Bilmem amma ... Bu ikncisi be
nim a.khma daha yakm goriinii· 
yor ... 
Me~hur lngiliz yaztcJsl Charles 

Dichense lngiliz krali~esi giizel 
bir saat hediye etmit .. . 

Bir yankeaici tiyatrodan ~Jkar· 
ken «raaap)) diye bu tarihi aaati 
a,Irmtf. 

Likin saatin Charles Dichense 
aid oldugunu anlaymca yememift 
~memit, hemen saati getirmif ... 

Bir de Charles Dichenae iyilik 
etmit, geri olan saatini diizelt· 

m•t ··· 
Her halde fU yankesiciler hepi· 

mizden ~ok sanati seviyorlar, sa· 
natkan koruyorl,-r . .. H.F. 

Bu sene son baharda kesilen 
yat odunun ~ekiai depolarda 350 
kuruttur. Kuru odunlarm ~ekisi 
380 ile 390 arasmdadtr, Kuru o
dun .stoku azalmtfllr. Ancak man
gal komiiriinde buyiik degi.iklik 
yoktur. Belediye, latanbulun mah
rukat veziyet ve ihtiyacm1 iktisad 
vekaletine yazmt~br. MUhendis n1ektebinda 

Baygmllk neticesinde yaralanma 
RIZa admda elli yatlarmda bir 

adam diin Beyoglu caddeainden 
g~erken birdenbire iizerine fe
nalak gelmit ve oldugu yere diitiiP 
baytlmttbr. Bu dii,mede Rrza ba· 
flndan da agtr s'..lrette yaralanmtt· 
br. Zabtta yarahy1 hastaneye kal
.dtrarak tahkikata batlam•thr. 

lzmlrden lskenderiyeye 110 
bin kavun gfinderildi 

lzmir Turkofia direktorlugii· 
nun tetebbiisii ilo aon iki bu~uk 
ayda lakenderiyeye 110 bin hay• 
van ihra~ edilmi,tir . 

Talebe, verilen yemekleri 
begenmedik · crinden 

yemem1~ er 

Yuksek Miihendis m ektebi tale-
besi, son giinlerde mekteplerindeld 

yemeklerin iyi olmadtgmt iddia 
ederek dun verilen yemelderi ye
memitler ve mektep idaresine lli
kayette bulunmu~lard tr. 

Bu vaziyet kar~ISmda maluma· 
tma batvurdugumu:.>: mektep mii· 
diirii Bay Suphi boyle bir ~eyden 
lhaberi olmadtgmJ, ancak leyli 
mekteplerde her vakit yemek be
genilmedigini ve tnlebenin boyle 
miiracaatler i goriildugiinii soyle
mi§tir. 

Hirsiz mii~teri 
U§akh Ahmedin parasun 

cebinden a~Irml§ 

Zab1ta otellerde kendisine miit
teri siiau vererek hirsJzlrk yapan 
Ali admda birini yakalam•,hr. 
Ali, evvelki gece de Sirkecide bir 
otele gitmit ve u,aktan yeni ge
len Abmet adanda bir tacirin yat· 
bg1 odadaki bot yatagr kiralam•t
tar. 

Sabahleyin biraz ge~ yatagm• 
<lan kalkan Utakh Abmet, cebini 
yokladait zaman ciizdanile para· 
larantn at•r•lmtf oldugunu gormiit 
ve polise haber vermittir. 

latanbulaa Yemlt lakelul plallldea vo aa blrlldattlerlaclea ~••• blr haldedir. Yu1carak1 klitemiz, 
y emit iakeleaiDiD bq halhal ahteriJor. 

Zab1tanrn ta.bkikabnda bu itin 
Ali tarafmdan yap1ld•i• anlattl· 
Mlf ve kendiai yakalanm•thr. A· 
linin bu tekilde daha miiteaddit 
harsrzbklarla alikah olduiu anla· 
ftldtgmdan zab1ta tahkikah go
nitletmittir. 
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( ILY·• e:anleket Daberleri Dil tetkikleri 

Ehemiyet - Miihim 
1 

Pamuklarimizin tslah1 
i~in tOhum dagitdd1 

Nazill1 pamuk i.stasyonunda yap1lan 
tecriibeler iyi netice verdi 

, 
' 

' I 

lzmir telefonu 
Tesisat devletce satin 

ahnacak 
izmir ve havalisi otomatik te

lefon firketinin devlet~e satm 
ahnmasma karar verilmi~tir. Sa
tit gorii~melerine ha,Iamak i~in 
tirketin murahhaslart birincika-
nunun 15 inde Ankaraya gidecek
lerdir. 

Bunun i~in ,irket genel heyeti 
• ~0 birincikanunda fevkalade hir 

toplanh yapacak ve Ankaraya 
gidecek olan murahhaslan se~e
cektir. ~irketin devlet~e satm 
ahnmasmm sebebi biitUn Tiirki
yede ulus ve 'ehirler arast tele
fonlarmm hiikumetin mah oldugu 
halde izmirdeki telefonun bir fir
ket elinde bulunmut olmas1d1r. 

Bu ,ekil muvaftk goriilmemek
tedir. Ayni zamanda gerek abo-

. nemanlar, gerek balk ,.irketten 
muhtelif fek:ilde ve daimi surette 

EHEMiYET 
Kelimenin etimolojik tekli: 

(1) (2) (3) (4) 
(eh + em + iy +et) tir. 

( 1) eh: Biiyiikliik, yiikseklik, 
esas anlamlarma gelir ( e-k + e, 
ak + a, ag + a, :lg + e, sozlerinde
ki koklerin aymdiT). 

(2) em: Kokiin anlammt haiz 
olan siije veya objeyi gosterir. 
Eh + em - ehem: hiiyuk, yiiksek, 
esas demektir. 

(3) iy: (. + y) eki soziin ma
nasm1 tamamlar, tayin eder (k, 
g, h gibi). 

(4) et: anla~Ilan mananm mils· 
pet ve mustakil varhgmt gosterir. 

(Ehemmiyet) : Biiyiikliigii, e

sashhgi miispet olan bir manay1 
ifade eder. 

Yakut~ada, sadece (eb) biri
sinin sozlerine ehemiyet ver-
mek, kaydetmek anlamma da kul
Iamhr. 

melerin orijin ~ekillerinin bo:z:U~ 
masmda, kahpla kelime yarai111" 
usulii de ~ok tesir etmi,tir. 

MOHtM 
Kelimenin etimolojik •ekli: 

(1) (2) (3) 
em + iih + im 

Not: - (Em - im) kokiinli11 

goaterdigi bazt anlamlari ta.Jll' 
mak i~in ~u kelimeleri gozden ge
~irelim: 

I. lmek [1] - Me~akkat, :z:~th' 
met 

II. imgek [2] - taap, zahllle;· 
III. imkek [3] - Azap, belli• 

cefa, zahmet. 
IV. Emek [ 4] - Eziyet, J1lil~" 

net, taap, zabmet. 
V. Emge [5] - Azap. 
VI. Emgek [6] - istirap, :t3h· 

met. 
(I) em: Kokti.ir. Zahmet, atllP' 

'h' cefa, mihnet v. s. anlamlannJ 1 

~~~:tt~fi~~O~~ ~ · ,ikayetlerde bulunmaktad1rlar. 
• $irket hiikumete ge~ince bu ,ika

• Not: - KeHmeyi (Ehemmiy· 
yet) tarzmda telaffuz etmek fu
zulig gayret olur. 

tiva eder. 
(2) iih: (. + h), kokiin anl~' 

mtm ifade eden ektir, (. + k gt' 

bi) Nazill1 pamuk istasyonu 

Nazilli (AkJ&m) - Ziraat 

vekaletinin Nazilli pamuk istas
yonunda pamuklanmiZm tslaht 

i~in yap1lan tecriiheler iyi netice
ler vermistir. Amerikadan geti-, 
rilmis. olan pamuk tohumlarile 

' 
yaptlan tecriibelerde standardi-
ze edilmi~ Amerikan pamuklan 

evsafmda pamuk yeti~tirilmi~tir. 

Bu pamuklarm tohumlart; Na
zillideki pamuk miistahsillerine 

dagtlllmt~ ve iyi cins pamuk ye-' 
ti~tirilmesi i~in bu pamuklann 

bak1m1 hakkmda miistahsillere 
izabab ihtiva eden risaleler da
grtdmt~br. Ayni pamUk tohumla
rmdan bir ktsml da Burdur, De

nizli, {:ivril, Cal, Sandakh ve ha
valisi miistahsillerine dagthlmtt:
hr. Bir ka~ y1l i~inde Ameri
kan pamuklanmn memleketimiz
de geni' mikyasta yeti~.tirilecegi 

anlatilmaktadir. 

Pamuk istasyonunun tarlala
rmda diger ecnebi memleketler
den getirilmif olan iyi cins pa· 
muk tohumlart iizerinde de tecrii
beler yaptlmaktad1r. Pamuklara 
artz olan hastahklartn tedavisi 

hususunda pamuk istasyonlar1 
miistahsillere yapbg1 yardtmlar 

~ok ehemmiyetlidir. Y akm bir 

zamanda pamuk bezi 
mtz bu iyi cins pamuklart itle- · 
mege bathyacakhr. 

MOikiye mekteblnin yaldonOmD 
lzmir 

mektebinin a~ah,mm y•ldoniimii 

4 birinci kanunda sehrimizde de 
' 

kutlanacakhr. Ba,ta ilbay Fazh 

Giile~ ile izmir parti batkam Y oz
gad saylavt bay Avni Dogan; hi
rer miilkiyeli olmak itibarile kut· 
lama toreni i~in haz1rhk yapmak
tadnlar. 

izmirde ve yakm kazalar-
daki miilkiyeliler o giin 

Halkevi salonunda toplana· 
rak samimi hasbiihallerde 

bulunacaklardtr. Bir de ~ay ziya. 
feti verilecektir. T oplantt miinase· 
betile fzmirdeki miilkiyelilerden 

en ihtiyan Tireli bay Ismail Hak· 
ki ile en genci tarafmdan soylev
ler verilecektir. 

Maarif tayinlerl 
Ankara, 30 (Ak,am) - Krrk

lareli kiiltiir direktorliigune Istan
bul Cumuriyet orta mektebi mu
allimlerinden Kemal Emin, Ka.. 

caeli merkez kiiltur direktorliigiine 

Ordu kiiltiir direktorii Kemal ta
yin edilmitlerdir. 

yetlere sebep olan amiller de ta
mamen bertaraf edilecektir. 

Konya - Beytehir tosesi 
Bu 'eklin etimolojisini araya-

hm: 

tamir edildi (eh + em + em + iy + iy + et) 
Konya (Ak~am) - Konyanm (1) eh: Kok. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

c-n i§lek yollarmdan biri olan ve (2) em: Orijininde, (eg) dir. 
fizerinden Antalya, lbrad1, Ak- Eh , eg = eheg biiyiik (eke (g) 
seki, Manavgat, Seydi~ebir, Bey- gibi). «Eg» eki, kokun anlamm1 

§ehire giden gelen yiizlerce araba haiz siije veya objeyi gosterdi. 
ve otobUsUn i~ledigi Konya - Bey- (3) em: «eheg» soziinde anla-
~ehir §Osesi son zamanlarda bo· ~Ilmi~ olan manayt, tekrar kendi 
zulmu§ bilhassa dagltk ktstmlarJ iizerine alan bir siije veya obje 
teblikeli bir hal almt§b. Valimiz oldu. 
Cemal Bardak~mm yerinde go· Eheg + em = ehemm olacak; 
rii§lerile yolun derhal tamirine (. + ge) yerine, kendinden son· 
karar verilmif ve iki ba~tan Bey· raki (m) kaim olacak. 
§ehir Konya taraflarmdan ba§la- (4) iy: yahut (eg) eki, soziin 
yan tamirat ~ok ilerilemi~tir. Ta- manasmt ifade edecek. Ehemmeg 
mirabn bu ay sonunda bitecegi ( - iy) - ehem demektir. • 

ogrenilmi§ti_r_. - ----.,. (5) iy: Bundan evvelki ekin ro-

KUIUIUk keresteler liinii yapan aym ek. 
lzmir 29 - Oziim kurumunun (6) et: gordiigiimiiz manay:l 

Romanyaya tsmarlad1g1 kutuluk veren ek. 

E + "h - "h t -i~·te m u - emu : arna••· J 

(emek, imek) demektir. 

(3) im: (. 1- m) eki, kelime11~: 
manasm1 muayyen bir sahll 
tesbit ve ifade ('der, manay• tesll' 

hup eder. 

M"h' h t I11j}Y « u tm»: za me , azap, 
net v. s.; gussa [-¥-],gam[~"'] ,·e-
rici, sert demektir. 

Miilahaza: goriildii ki, «eh~"'; 
ehemiyet» sozii ile <cillliih1111 . ., 
sozii aym kokt:m degildir. Bi~~~-
cinin kokii: «eh» tir; biiyiik, Y~~· 
sek, dikkate ~ayan, csas anla111 .. 

lk. . . k '.k" . dJt' 
riDa.. lDClnin 0 U <Om» 
zahmet, cefa, gussa, gam anta.J11" 
Ianna ... 

«Bu is ehemdir» denildigi t'' 
man, isi~ biiyiikliigu anlatJhr. , ~ 

«Bu it miihimdin> denildigi ~~' 
man, i~in ~etinligi, zahmet, c\r 
gam vericiligi, yoruculugu, :t01 

keresteler bugiin bir gemi ile li- · Habra: - Turk sozlerinin ku· I" 
mammtza gelecek ve piyasaya ~~- rulu~unda gayet kesin bir tabigi- Dikkat nazarma ahnrnalc. ill 

gu demektir. 

kanlacakttr. lik ve lojik vardu. z1md1r ki, hu Tiirk kelirneletlll 11 

Dun ilbay F azh Giil~in ha,. Tiirk gordiigiinii ve dii,iindiigii- her biri, gayet orijinal JJI3~\ 
kanhgmda Tiirkofiste yap1lan nii anlatmtya kafi gelecek surette Tiirk koklerinden ve onlara }IJ~. 
bir toplanbda Zingil ~rketinin sozleri yaratmt~hr. Esas anlamt bir surette yapi~mif eklerde~ d:o-
izmir piyasasma gondermegi ta- . gosteren koke liizumundan fazla mu,tur; yoksa, herhangi b•r ·~, 
ahhii.t ettigi keresteler haklunda ek getirmez. So:zii natamam da ziin uydurma kahplara urtJ1~i~ 
da gorii,iilmiit ve bunun i~in te- btrakmaz. Bozuk ve ktrtk ,ekilde Slndan degi1. Belki tiirk so:tler;"g-
lefonla ekonomi bakanhgma bat- Tiirk sozleri, yabancl ag1zlarda esaleti unutularak i~ kahp~J 1 

vuru.lmuttur. hu hallere dii~ar olmutlardir. Keli- dokiilmii~tur. __,/ 

~ee=~~~~~~~-~~-~- ~~~~~---~-~~---~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~· 
da, bir otornobil giiriiltiisii yiikse- tuttu. · Hiiziinlii hir tebessiimle: imkan yoktur. Bun dan btl~ Ill~ 

ASKIN 
Yazan: M. Uygaf 

- ikimiz ic;in de, boyle olmas1, 
ihtimalki daha 1y1. Son bir 
hadde kadar size tamamen 
hakikab soyledim. Bundan ote
sini istemeyniz. Ba:n teyler var 
ki onlar1 itiraf etmektense bir 
masal uydurmak henim i~in da
ha kolay gelir. Ciinkii samimi 
ve mahrem hayabma kimsenin 
sokulmasma istemem. Affediniz, 
kabahat benim degil, ne yapa
yim, boyle yaradilmi~tm! 

Biitiin bunlar1, yabanct bir 
clilde, gayet cazibeli ve ho, bir 
lUrette soyliiyordu. Sonra: 

-· Levend dedi, neden biribi
rimizi boyle iiziip · duruyoruz? 
Neden beni act bir habra ile bu
radan yolhyacakstmz? 

Birdenbire haykirdim: 

- Vay, gidiyor musunuz? 
Hani diin ideta kati vadetmitti
. k. DIZ I,,, 

- Evet, dun oyleydi... Fakat 

CiLT~a~.~i I 
sonra bir~ok dii~iindiim. Gitmek 
icap ettigine kanaat getirdim. 

- Ben bu liizumu anlamtyo
rum. Zannederim ki siz serhea 
bir kadms1mz? 

Yiiziinde hafif bir golge ile 
cevap verdi: 

- Evet, serbes oldugum ve 
serbes kalmak istedigim i~indir 
ki bu karart veriyorum. 

-~ok ileri gidecegim de biirri
yetinizi elinizden alacagtm mt 
samyorsunuz? 

- Haytr, Levend, bunun i~in 
c!egil. 

- Ne i~in, o halde? 

- Sebep biitiin hiitiin hatka. 
lstanbuldan ayrtldddan sonra 
bunu size yazaram. ~imdi bana 
hi~ bir fey sormaymtz. Yalvari: 
ram stze, sormaymtz. 

Oda yar1 karanhk bir haldey
di. Kahn perdeier sokagm ses
leri:ni boguyorlardt. Arada sl.fa· 

liyordu. Havaya giinetsiz a~mif - Ben de, dedi, kalmak ister- ikimizin arasmda bir cJ~slJe' 
lot giillerinin baygm kokusu ya- 'dim. Fakat, ne yapay1m, ·gitme- hissinin viicud "hulmasl kabtl ,r 
}llnuth. Gen~ kadm, ayaklart- liyim! gildir. Biribirimizi sevmek 11 

m ii.st ii.ste atarak biiyiik mara- Sonra ila ve etti: ken ned en bir dost olalllll? ·~-· 
ken koltukta oturuyordu. Elleri- - Gene gelirim, dedi. Belki Elena, sizi tamd1g1m d~~~~t' 
ni iki yanma dayami,h. Arkasm- siz beni gormege gelirsiniz, kim dan beri size zerre ]cadar btr ·i 
Cla siyah bir esvap vard1. bilir! metsizlik gostermedim. SaJ11:~g~' 

Mii.nasehetimiz samimiyet kes- - Hay1r, Elena, eger bu defa yetimizi sizin miinasip gordi',i' 
bettigi giindenberi hiiyiik bir gidecek olursaruz, bir daha hi- niiz hududdan ileri vard•1jiJ11• 
humma ate~.i i~inde ya,tyor gi- ribirimizi gormiyecegiz. Bu ebe- hi~ bir zaman te,ehbiis efi11e t.fll• 

biydim. Bu hummada ona rna- di bir ayrth, olacak... Bunu muhakemeye kalJanai:i~,, 
lik olmak zevkinden fazla bir - Neden soyliiyorsunuz bunu? tabii buldum. Ciinkii siz oyle ' 
nete ve keyif, ondan tamamile Ilk defasmda da boyle dememit dmlardansmtz ki insan onlar1l 1, 
vazge~mek izhrabmdan daha miydiniz? Halbuki .. . Korktu- ebedi surette malik olmabdll', 1 

keskin bir azap vardt. Buradan gunuz ~tkmadt. Hayat o kadar tu~ hi~ malik olmamahdtr. l t 
gidecek olursa, arhk onu gor.. hafhr ki! - Dunyada boyle kadJP' 
mezsem i~imde ba,ka hi~ bir ka- _ Elena, hen oyle bir if yapa- bulunabilecegine ger~ekten jol' 

'dma karfi ufak bir arzu bile cagmt ki arbk hirihirimizi gor· !· mr munmz? 
6 

canlanmiyaca.k zannediyordum. ' mek kahil olm1yacak. Yiiziime dikkatle bakarkeJ1 
Diinyada onun haricinde bir gii- · _· Siz mi? Ni~in bu? azametli giizelliginin i~inden "''' 
zellik olabileceg"ini zihnim alml- 1' h. " " t - Cok atk ile lakay1thk ara- Im tr ruzgar u~ u • 
yordu. $i.nda, merak ile arzu arastnda, - Eger boyle kadmlar -v,.rs' 

Yamna sokuldum. Biraz evvel- olan ,.c:y ile olabilmesi kabil fey 
1 

• onlarm bize azap vermeg~ halt~ 
ki dargmbgtmt unutarak, titrek arasinda yarl yoJ.da kalmak pek n oldugu da muhakkakbr, ded 
bir sesle yalvar(hm: fenadtr, son derece hii.ziin veri- Gen~ dudaklartnda istihza ;l' 

- Gitmeyiniz! dooim. Sizi h1- ci bir haldir de on dan. Bir hiil- dolu bir kahkaha sozii~ii kesti~ 
' rakamam ben. ya ba:~Ean mahvedilebiJir, fakat 

.:Uzun uzun bana bakh. Elimi bunun i~iP!' istikbali sokmaga (Arkas1 ~,.r) 
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Loretta Yung ile miil8kat 
Sevimli artist filim ~evirmege 

son filimi hakktnda ne 
nas1l ha,Iadt, 
diyor? 

Paris (Alqam)- Methur Ame
l'ikan sahne vazii Cecil de Mille'in 
~evirdigi Ehlisalip muharebesi 
filminin yildizt Lorette Yung bu 
filmin Avrupada gosterilmesi mii• 
nasebetile Parise gelmitti. Kendi
aile Ak,am namma bir miilakat 
Yaphm. Evvela Lorette Yung 
kimdir ve nas1l sinemaya ba,la
nu~br, Onu anlatay1m: 

Lorette Amerikanm Utah hii
kumetinin Salt-Lake ~ehrinde dog .. 
tnu~tur. Dort ya~mda iken babast 
hir filimde ~ahtmak iizere Holli
\>u.ta cragirtlmi~, .bu sebepten bU.
tun aile Hollivuta hicret etmi~
tir. Sinemaya en evel karde,i Jak 
ha,IamJ,,hr. Bir miidd~t sonra ·kl:a 
kardefi Polli An de filim ~evir
tnege ba,lamifllr. 

K1z karde,inin sinemaya baf.· 
lamaSl Lorettaya yol a~mlthr. Si
llemaya ba~lamast 'u suretle ol
tnu~tur: 

Birgiin sahne vazli Meroyn Lo
dey k1z kar.de,ini angaje etmek 
ii:zere telefon etmi~tir. Polli An da 
evde olmad1gmdan erkek kardef.i 
Jak telefona cevap vererek Pol
linin evde olmadigmi fakat kii
~iik kardefi Lorettanm ikiz gibi 
Polliye benzedigini ve Pollinin 
:Verine oyr.ayabilecegini soylemit
tir. 

t,te bu suretle Loretta stiidyo
Ya davet edilerek ufak bir tecrii
he filmi yaphrtldtktan sonra (Kol- t 

lin Moor) un ~evirdigi filme an
taja edilmi,tir, 

Gen~ yild1z fimdi yirmi iki ya. 
•tnda d · r. Ehlisalip muharebeleri 
filirninde lngiltere krah Asian 
l'iirekli Rit,arm zevcesi roliinii bii
Yiik muvaffakiyetle oynamttllr. 
Cen~ ytldtzm giizel ve pek zarif 
0 ltnaa1 ve buyiik istidad1, muvaf
~akiyetini c;ok kolaylathrmtfbr. 
. Oretta oynamaz rollerini ya,ar, 
~·te hiitiin muvaffakiyetini buna 
or~Iudur. 

I' lorettayt bir ak,am iizeri ote· 
1llde ziyaret etmege muvaffak 
~ldulll, Gen~ ytld1z validesile bir
~~kte seyahat ediyordu. Evvela va
ldesi tarafmdan kabul edildim. 

abii Lorettanm istidadmdan ve 
tiizelliginden bahsettim. Pek mii
tehassis oldu. Validesi ile Holli
~ttan filan hahsederken Loretta 
l~eriye girdi. Giymis oldugu a~tk 
ttl ' 
l avi tafta bir tuvalet sart sac;-
. ~rt, pen be beyaz teni ile pek 
1nitiza~ etmi,ti. Gen~ y1ld1Z beni 
})el: :;:unimi bir surette kabul etti. 

K.endisine sinemaya dair sor
dugum suallere tevazu ve sami· 
tn.iyetle cevaplar veriyordu. 

- Avrupada nekadar kalmak 
niyetinc:lesiniz? 

- Avrupaya uzun seyehat et
tnek iizere gelmedim. Y almz fil
l'nin ilk gosterilmeainde buluna
ca.g.m, Her halde Avrupaya fU 
lc1sacik seyahatmn Ehlisalip mu
ha.reheleri filmine medyunum. 
"Yoksa bu filim olmasaydt, ~ahf
tna.ldan battml ahp Avropaya 
velemiyecektim. 

- Ehli.salip muharebeleri fil
lb.i haklonda biraz izahat liitfe
cler miainiz? 

Loretta Yung 
- Memnuniyetle ... Bu filmin ci lusmm1, seksapel ve sinema 

mevzuu ii~iincii Ehlisalip sefe- artistleri haklunda soylediklerini 
ridir. Hikaye 1189 de gec;er. Miis- diger mektubumda bildirecegim. 
Iuman Turkler Sultan Salahad- B. 0. 
dinin kumandast altmda Asyayt 

ve Kudiisii istila ediyorlar. Bunun I 
iizerine peskoposlann tahrikile 
Almanya imparatoru Frederik, 

Fransa krah Filip Ogii.st, lngilte
re krah Asian yiirekli Ritar ve 
ha ... ka hiikiimdarlar Kudiisii miis· . 
liimanlarm elinden almak 'i~in 
harbe if.tirak ediyorlar. Hilnri

Vilkokson kral Rifar roliinii ya· 
ptyor. Ben zevcesi prenses Be
ranger de Navar roliinii yap1yo-
rum. 

Hikayenin burasmda Loretta 
mazeret beyan eder bir tavurla 
giilumseyerek fU sozleri ilave 
etti: 

Bir Tiirk gazetecisi ile gO

riitiirken Tiirk ve miisliimanlar 
aleyhine yaptlan Ehlisalip sefer
lerinden bahsetmek biraz ho, 
diitmiiyor ama emin olun ki fit
me Tiirklerin aleyhinde hi~ bir 
fey yoktur. Bilakis bazt sahneler 
onlar i~in pek {.ayam iftihard1r. 
Mesela, Sultan Salahaddinin Kon
rad de Montra ile goriittiigii sah
nede, Konrad de Montranm As
Ian yiirekli Ri,an oldurmek i~in 
pazarbga gtrifmesine cevahen 
Sultan Salahaddin «ben ka tiller-
le it gormegi sevmem» diye ver
digi cevap bu hukiimdart yiiksel
len pek asil bir cevaphr. 

Artistle goriittiiklerimizin ikin-

Slnema haberlerl * Hollivutta «En ku~iik ash> 
isminde bir filim crevriliyor. Bu 
filimde baf. rolii kiic;iik Shirley 
Temple yapmaktadu-. Biiyiik ro
liinii yapan Charles Bicford stiid
yoda bir asian tarafmdan yara-

' lanmitbr. Bu rolii ~imdi Jack 
Holt yapacakbr. 

* Berlin de « Beni sevindin> 
isminde bir filim yapalmlfollr. «Be
ni sevindir» musikili bir eglence 
filimidir. Almanca ve Frannzca 
olarak yapilmtttlr. Almancas1nda 
baf rolleri Else Elster, Ralph 
Arthur Roberts, FransiZcasmda 
Mona Goya, Sim Viera yapt
yorlar. 

* Methur yddtzlardan Pola 
Negrinin bir ingiliz mebusile ni
tanlandtgmt telgraflar haber ver
mi,ti. Pola Negri fimdi Pariste 
bir hastanede bulunmaktadJr, Bir 
kac; sene evvel ge~irdigi bir ame
liyattan dolayt bti.rada tedavi 
ediliyor. lyile~.ir iyile~mez derhal 
Londraya gidecektir. 

* Berlinde Kart koca kavga
Sl isminde bir filim yap•lm•tbr. 
Filim Bavyeranm Alp daglarm
da ge~en bir l~:oylii komcdisidir. 
Bat rolleri Paul Richter ve Tru
de Marlen yap1yorlar • 
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HAFTANIN POLITIKA VAKALARI 

Zecri tedbirleri ~iddetlendirmek i~in 
haztrltk -Laval kabinesi parlamento

daki ilk hiicumu atlatt1 
Elli devletin it-lirak ettigi zec

ri tedbirleri tanzim konferanst
!DlD ana heyeti olan on sekizler 
komisyonu 28 tetrinisanide top
lanarak petrol, komiir ve c;elik 
gibi maddelerin ltalyaya gon
derilmesinin ya.sak edilmesini ka
rarlattiracaktJ. Fakat ltalyaya 
uzlafD1aia son bir f1rsat vermek 
ic;in M. Lavalin zoru ile komis
yonun toplanmast bir hafta ka
dar tehir edilmittir. Asri ve ma
kineletmif ordulann ve bilhas· 
sa tayyare kuvvetlerinin cam pet
rol ve benzindir. Bu maddele
rin halyaya ve miistemlekelerine 
sokulmamau ltalyamn gerek A v
rupa<laki muazzam ordusunu 
gerek Habe,.istamn istila •crm 
sevk ettigi ii~ yiiz bin ki,ilik or
duyu seri harekat yapmak kud
retinden mahrum edecektir. 

ltalyaya petrol ve komiir ve
rilmemesi tasavvuruna Avrupa
nm en biiyiik miistahsil memle
ketleri buluna'n Sovyet Rusyast 
ilc Romanya ~imdiden muvafa
kat cevabmt venni~ler ve yalmz 
Milletler Cemiyeti haricin-deki 
miistahsil memleketlerin de mem
nuiyete iltihak ebnelerini · ~art 
koymutlarchr. Milletler Cemiye
ti haricinde bulunan en biiyiik 
miistahsil memleketin Amerika 
olduguna ve bu devletin de tim
diden Amerika petrol kumpan
yalarml ltalyaya petrol gonder
mekten idari tedbirlerle meney
ledigine gore ltalyaya kar~.• 

bu son miiessir tedbirlerin tatbi
kinin de sekteye ugram1yacagma 
hiikmolunabilir. 

,.~~ 

Petrol ve komiirlere ait ya
sak ltalyay1 uzlaflllaga yahut me· 
yusane bir harekette bulunmaga 
sevk edebilir. Bu iki ihtimali de 
diitiinen lngiltere ile Fransa bir 
taraftan ltalyaya kartt itilaf 
tekliflerini PaTiate toplanan mii- . 
tehass1slart vas1tasile hazuhyor 
ve diger taraftan ltalyanm nev
midiye kaptlarak Akdenizdeki 
lngiliz donanmas1na ve iissii bah
rilerine deniz ve hava kuvvetle
rile ani bir taarruz yaphgt za
man elbirligi ile nastl miidafaa 
ve mukabelede bulunulacagmi 
kararlafbrmak iizere miizakere 
ediyorlar. Bu son miizakereler 
le Pariste M. Laval ile lngiliz 
hiiyiik elc;isi arasmda yap1hyor. 

Romada da M. Mus£olini i1e 
lngiliz el~isi tekrar goru~mege 

batlamt~lardtr. ingiltere hiikume· 
ti petrol memnuiyetinin ltalya
da nasal kartiianacagmi ve Af
rika sahnei harbindeki vaziyetin 
ltalyanlara gayri miisaid bir ~eldl 
almast iizerine italya hiikiimetin· 
de ne gibi temayiiller peyda ol
dugunu ogrenmek istiyor. 

:.;.:.;.~ 

Zaten son derecede kartt•k 
olan beynelmilel vaziyet Laval 
kabinesinin tekrar toplanan Fran· 
stz parlimentosuna dileklerini 
ka.bul ettirip ettiremiyeceii belli 
olmamasmdan dolayt son giinler
de bir kat daha miitkiilit pey
da etmi,ti. 

Ahiren parli.mentodaki sol 
partiler hiikiimetin karama.me
lerini oldugu gibi kabul ettikleri 
ta.k.dirde gelecek ilkbaharda ya
ptlacal( umumi sec;imde munte
hiplerin hattm ve gadab1na ug
rtyacaklarml diitiinerek bu ka
rarnameleri tadil ettirmek isle· 
diklerini ihsas etmitlerdir. Bun• 

larm dedigi yapdacak olsa biit
~e gene s1rdacak ve frank tek
rar teblikede kalacaktJ. 

Sol partilerin alchgt bu vaz:. 
yet daha parlamento toplanmaz· 
dan evvel iktisadi ve mali saha
larda fena tesir yapmtf ve Fran
sanm devlet bankasmdaki al
tmlar h :-:r>::c ve bilhassa Ame
rikaya crikmaga ba,Iam•~hr. Bun
dan .ba,ka komiinistlerle miica
dele i~in sag partilerin himaycsi 
ve tef.Vigi ile te~ekkiil eden (ate~ 
hathnda ha~h harp madalyesi 
alanlar) gibi birlikler sol parti
lerin goziine bahyordu. Laval hii
ku.metinin bu gibi bir nevi fa
~ist te~kkulleri ortadan kaldJr
mak istememesi sol partilerin ay
rtca ho.nutsuzlugunu celbet
mi~ti. 

Parlamento toplanc:hg1 zaman 
ekseriyeti haiz sol partiler birli
gi kararnamelerden ve mali it
lerden evvel hirlikler meselesi
nin goriitiilmesini ve hir karara 
haglanmasml istemek hususunda 
evvelce bir karaT vermi~ti. F akal 
radikallerden M. Heryoya tabi 
olan ekseriyet usulii miizakere
nin bu ~.ekle konulmasma hiikii
metin razt olmtyacagmi ve La
val hiikumetinin pek miihim ol
mtyan bir meseleden dii~urul

mesi bu partiye biiyiik mesuliye! 
yiikletecegini dii~iinerek son da
kikada sol partiler birliginden 
aynlmt~hr. 

Bunun icrin parlamento a~Ildt
gt zaman Laval .kumeti 120 
ld;ilik bir ekseriyetle itimad reo 
yi aldt. Fakat bununla tehl ike 
bertaraf olmami~hr. 

Tasarruf i~.leri ve birlikler rne

selesi gorii~.iildiigii zaman Laval 
kabincsinin daha buyiik ve ~id
detli ftrhnalara maruz kalacagt 

~ 

bekleniyor. 

G~en bir iki gun i~inde Uzak 
~arktaki vaziyet son derecede ne 
zaket peyda eyledi. ~imali Cin
deki be, eyaletin ayn bir hiiki'i
met te~kil eylemesi hareketi Cin 
hiikiimetinin Japonya ile dog
rudan dogruya miizakerede hu
lunmak arzusunu izhar eyleme
si iizerine durmu~tu. Nankinde 
bathyan miizakerelerde Japon el· 
~1s1 Sovyetlere kaqt ~in ve 
Man~ukuo ve Japonya arasmda 
bir ittifak yap1lmastm istemi~,tir. 
~in cumur reisi bu teklifi ka
bulde tereddiid gosterdiginden 
~imali ~inde (komiinist aleyhda
rl ~imali ~in hiikiimeti) nam1 
altmda ayn bir hiikumet kurul
mu,tur. 

Cin hiikiimetinin ~imali Cine 
askeri kuvvetler sevke.tmemesi 
i~in Ma~uriden sarkan Japon as
keri kuvvetleri 'imali Cindeki 
biitiin demiryollart itgal etmi,ler· 
dir. Bu esnada Man~uri ile d•t 
Mogolistan hiiki'i.meti arasmda 
hudut meselelerine ve a.skeri mii
tahitler buhmdurulma.sma aid mU~ 
zakereler biisbiitiin tatil edilmiJ 
ve Japonyan•n miittefiki Ma~u
kuo hiikUmeti Sovyet niifuzu a 1-
ttnda .bulunan cht Mogoliatan llii
kumetine kart• zecri tedbirler 
almakla tehditte bulunmuttur. 
BOyle bir hareket Japonya ile Sov· 
yetler arasmda bir ihtilifa sehep 
olabilir. - M. F. T. ,.. 
I 1 
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Bay Zati, Tiirk trupu direktorii oluyor, YIId1zda 
yeni bir tiyatro yapbriiJyor 

Giimiitsuyu kttlasmm muzika Sonralar1 artlk Manakyana Iii· 
klsm1nda Aranda Bey i~in miikel- · zum kalmad1; saray tiyatrosile 
lef bir oda do~enmi,ti. miinasebeti kesildi. Provalar bi-

Aranda B~y sonra ailesini de tince Hac1 tlyas Beye haber ve-
lsbnbula getirtti. Ytldiz civarm• rildi. 0 da gelip seyretti ve be--
da oturan Aranda Bey ailesile gendi. 
mabeyinci Ragtp Pata arasmda 
sun bir dostluk hasd olmuf, bu 
dostlukla Aranda Beyin muzika
da mevkii, sarayda itiban ~abuk 
kuvvetlenmi~ti. Aranda Bey dere
ce, derece terfi ederek feriklige 
Jka:dar ~tkmifhr. Hazinei hassa· 
daki maasmdan haska feriklikten ' . 
de maa, ve tahsisahm altrd1. 

Aranda Beyden sonra saray or• 
kestrasma Avrupadan bir ka~ ec
nebi artist daha getirilmi,tir. 

Aranda Beyin gelmesi Bay Za
tinin tefeyyi.iziine ba~langa~ oldu. 
Aranda Bey katlada yerle~tiginin 
ikinci gunu Bay Zati klarnetile 
yanma girdi; fransazca bilmedigi 
i~in itaretle anla~lllar. 

Aranda Bey piyano, Bay Zati 
klarnet ile hir ka~ par~a ~ald1lar. 
Aranda Bey gen~ Turk musikifi· 
nastm pek takdir etti. 

0 ak,am mabeyinde: 
- Bugun hi~ beklemedigim hir 

feye tesaduf ettim. Muzikada Za
ti isminde bir a!'tist gordum. Te
min ederim ki Avrupada olsa bi
rinci stmf bir mii.zisiyen say1hnh. 
Maa,mt sordum. 130 kuru, (1) ol
dugunu anladtm. Bu naSI! olur? 
Diye aoylendi. 

Yeni gelen ~ir ecnehinin bu 
takdiri muzikai hiimayun tetkili· 
b arasmda Bay Zatinin ktymeti
ni bir kat daha arthrda. Saray 
trupundan ~1karak Amerikaya 
gitmi, olan oyuncu Oskar orada 
Ahdulhamit aleyhinde gazeteler
de yaztlar yaz1yordu. 

Oskarm saray tiyatrosundan 
bahsederken (Bu tiyatroda dort 
defa dudiik ~ala.rak perde a~an 
bir adam miralay, buyiik bir klar
nct artisti ise cavus rutbesindedir. 

~ . 
Ahdiithamidin adaletine bakm!) 
D=ye yazd1g1 da bu stralarda ~ayi 
olmu~tu. F akat Bay Zatinin mii
laztmsanilige terfii ancak sarayda 
Turk trupunun tekrar ite batla
mast uzerine kabil olmuttur. 

Bay Zati TUrk trupu direktDrU 
Bir defa huzurda hokkabaz 

Fuat Bey marifetlerini gostermit, 
~avutluktan miilazim olmuttu; 
kolagast Mehmet ve Beh~et Ah
met Beyler de diger bir arkadat· 
Ia birlikte bir hardak muzikas1 
ynpmt~lar, bu da ho,a gittigi i~in 
ihsan ile taltif edilmi,Ierdi. 

Bunlann nail olduklara tevec
ciih eserleri muzikai hiimayunda
ki tiyatro heveskarlarmt yeniden 
gayrete getirmi~ti. 

Bu heveskarlar arkadatlan Bay 
Z:1tiye miiracaatle: 

. - Biz de eski i~i uyand1rabm. 
Bir vastta bul da esvap~t ilyaa 
B:-ye tiyatro i'ini yapbrahm. 

Dediler. Bay Zati: 

- Beni direktor tamrsan1z ya· 
par am. 

Cevaham verdi. Otekiler de ka
bd ettiler. 

Sarayda tiyatro ve muzika is
icri ikinci esvap~I Hac1 llyas B~
yin uhdesinde idi. 

Bay Zati tamdlldarmdan ve 
llyns Beyin sevdikle!rinden yiiz
ha,. ~erkes Salih ve Mehmet E
min Beylere muracaat etti: 

(1) A m para. 

Aranda pa~a 
Biz piyes haztrhyahm; be

yefendi seyretsin; begenirse oy
nariz; begenmezse kahr! 

Dedi. tlya$ Beyden: 
- Yapsmlar. 
Emri geldi. 
Necip Pata oldukten sonra ye· 

rine Siileyman Pata tayin olun· 
mu~tu. Heveskarlar Suleyman Pa
tanm hizmetlerine ba.kan Osman 
Bey aracile kumandan pafaDin 
r1zasma tahsil ederek kttlada ku
mandan odannda kendi kendile
rine provalar yapmaga ba,Iadl· 
lar. 

(Degirmenci) opereti, Obur 
berber, terciimesinde bet perde 
iken Bay Zati tarafmdan dort per
deye indirilen (Hokkabaz) dra
ml bu suretle haztrlandt. 

Hokkabazda ha, rol Bay Zati
de idi. Baztlan ( padi,ah dram is· 
temez; Hokkabazi yapmiyahm.) 
Dedilerse de Bay Zati ilk hevesle 
bunu da repertuvara soktu. 

Giillii Agop efendi saray aktor
lerine ~ok 9ey ogretmitti. Kttlada 
~ah,bgi bugiinlerde esvap~l llyas 
Beyin miisaadesi ve emri ile dtta· 
rtdan Manakyan efendi de kttla
ya geliyor, rejisorliik ediyordu. 

Arada Magakyan isminde bir 
artistin de gelip reji.sorlii.k yaphg1 
oluyordu. 

Ytld1z tiyatrosu 
Babas1 gibi Beyoglundaki ti

yatroya gitmek degil, Ytldtz sara
ymdan hi~ bir suretle uzaklat· 
mak istemedigi i~in Abdiilhamit 
Bertran trupunu te~kil ettikten 
sonra ve Almanya imparatoru ilk 
defa istanbula gelecegi suada 
(1889) Y1ldtzda hir tiyatro bina
Sl bulunmasma luzum hissetmit· 
ti. 

Abdiilhamidin fevkalade giizel 
bir ~ift beyaz ah vardt; bunlar 
batka yere nakledilerek bulun
duklarl hususi ahtr yJktartlmif, 
Vasilaki kalfanih oglu Yanko 
marifetile hu ahtr yerinde Ytldiz 
saraymm kii~uk ve tirin tiyatrosu 
viicude getirilmitti. Bu tiyatro 
sahnesinde ~efme ve ~oban gorii· 
sii ile gayet guzel ve ktymetli bir 
perde vard1. 

(Bu perde ya eskidigi i~in ya-
. hut diger bir sebep ile degittiril

mit olacak, ki timdi yerinde bat
ka ve yabanc1 bir perde goriilii
yor.) 

Bu bina padi,ahtn miikellef lo
casinin iki tarafmda hefer loca
dan bir de parterden ibaretti. 

Tiyatro elektrikle tenvir edilir
di. Y almz hiinkartn locastnda ten .. 
virat tayyedilmi,ti. Abdiilhamit 
kimse tarafmdan goriilmeden ge
nit locasmm bir kofesinde oyunu 
seyrederdi. Yamnda kadan bulu
nur ise locasmm kafesi indirilirdi. 

Tiyatronun mefrufah zarif, tez
yinah altm yaldazh idi, duvarlara 
k1rmiZ1 pelof ile kaplanmtfh. 

Bu mefrutahn biiyiik ktsml 
Ytldtz marangozhanesinde yaptl
mt~tt. Elli kitiden eksik olm1yan 
orkestra muzikac1larm paditaha 
arkalarm1 ~evirmemeleri i~in sah· 
nenin oniinde bulunmazdl; hiin
kar locasmm solundaki localann 
altmda sahnenin sagmda ayrtlan 
perde dururdu. 

Bu tiyatroda ilk oyunlan Fran· 
stz trupu oynadt. 

(ArkaSI var) 

Odemi~ 27 (Ak§am) - Odemit kazastom Birgl nahiyesfode 
(Caktroglu ko~kii) adile amlan bina 150 • 200 senelik tarihi bir 
eserdir. Ah~ap olmasma ragmen ~imdiye kadar bozulmamt~ olaa 
bu binaom tavao ve duvarlarmda giizelligini hi~ kaybetmemi~, 
bozulmamt~ yaghboya bir ~ok resimler vardar. Vaktil~ Bergl na
biyesinde ya§ama~ olao derebeyi <;ak1roglu Mehmed tarafandan 
yaphr1lan bu bina (Devrim mih:esi) olarak kullamlacakbr. Buraya 
konacak olan eserlerin bazarlanmasma ba§lanma~br. Asaraatika 
itibarile ~ok zengin olan Birgi bu muze ile bir kaymet daba ka• 
znnmt? olacakt1r. Resimde ~aloroilu ko~kii &OrtinUyor. 

l ~unuenel 1935 

Moris SOvalye yaz1yor 
Ilk defa a§k sahnesi oynarken gozleri 

§8~tla§mt§, hir daha sahneye 
k k . . . ' ~~ ma 1stemem1~ •••• 

Uzun zamand1r, ama ~ok uzun 
zamandtr... Durunuz bakay1m 
biraz diitiineyim, kendimi bildim 
bileli, bir atk sahnesi oynamak 
isterdim; hem de sahici bir a,k 
sahnesi, oyle bir sahne ki, orada
ki atkun, atklarm a~k1 olsun .. 
ciddi... t~ten gelen ... Yapmactk
stz bir a~k ... 

Askerligim bitti. Parise geldim. 
0 zaman Chapms .. Elyseedeki 
Femina tiyatrosunu idare eden 
Bayan Rasimi ,bana «Gohette of 
Paris» eserini okudu. Aman ne 
sevindim, ne sevindim! .. 

Bayan Rasimi hu eseri sahneye 
koyacakh. Eserin tutacagma, ~ok 
lbegenilecegine emindi. Ba~hca 
vedet Mistingetti. Benim de hir 
perde de Mistingettle, senelerden
beri kurdugum, riiyas1n1 gordii
gum, istedigim gibi bir atk sah .. 
nem vardt. Bu ciddi, i~ten gelen, 
yapmactkstz bir afktt ve ~ahne· 
nin sonu hof bir fantezi ile biti
yordu. 

Dogrusunu isterseniz bu sahne
yi henim ISranmla yazdtlar. Bu 
istegim oyle biiyiiktii, ki dayana
madllar, ktrmad1lar beni ... Sah
ne Gobettenin odasmda ge~iyor
du. Rolii Mistingett oynuyordu. 
Gobette mefhur bir miizikhol 
ytldazt idi, bpk1 Mistingett gibi... 

Gohettenin salonunu tasa vvur 
edebilirsiniz: Modern etyalar, gO-
ze hot goriinen1 eglenceli 1'1klar ... 
0 zaman i~in sahneye koydugum 
Ifigin eglenceli olduguna eminim. 
Bu Ittk, buyiik kocaman porselen 
bir kopegin gozlerinden ft~kut
yordu... Biz Mistingettle hirer 
atk sahnemizi oynark~n, porselen 
kopegin gozleri, projektor gibi 
yalmz bizi aydmlatacakb... Biz 
bir divanm iistiinde oturuyoruz ... 

Anhyorsunuz de gil mi? Sozle
rime iyi dikkat ediyorsunuz ya? .. 

Bakm, iyi akhma geldi. Size o 
a,k sahnesinde ne yapbgtmtzt an· 
latrnahytm. {:ok basit: Miss, 'ey 
affedersiniz, Gobett divandadtr. 
Ben klZoUlp hozararak, miimkiin 
oldugu kadar tuhaflaltarak, heye
canlanarak, giiliincr olmama rag
men, hassas bir kalbim oldugunu 
ispat ederek ona a~klml soylerim. 
Hatta bir demet te menek~ ve
ririm ... 

Bu esnada bir atk dua11 ba~lar. 
~ark1 soyleriz ve sahne, agtr agar 
karanr. Sade kopegin gozlerin· 
'den f1skaran 1stklar kahr. Miss ... . . 
Affedersiniz, Gobett yavaf yava~ 
yumutar, kollarimm arasma du· 
~er ... Her feyin bir sonu vardtr, 
sahnenin, romamn, makalenin ... 
Miss, kopegin gozlerinden uta· 
mr, dogrulur, masanm iizerinde 
duran bir sifonu ahr, kopegin goz
lerine sular1 fi,kirhr, I'Igl suya 
bogar, sondiiriir ... Karanhkta ka
ltraz: Son. 

* Benim i~ime bir korku dii~tii. 
Y a bir gece elektrik~i tam zama
nmda, tam suasmda kopegin 
gozlerinde yanan ampulleri son· 
'diirmegi unutursa?.. Sahne, eser 
-:ve Mis~le beraber ben de hap1 yu

tardtk. Bunun i~in kopegin goz 
ittklarml bizzat kendim sondiir· 
mek iznini aldtm. Divamn bir 
ko,esine bir diigme koyacak ve 
sirasJ gelince basip ·~·il sondiire
cektim. 

Prova eanasmda, I'1g1 sondiir-

me strasJDI da tayin ettim. Missle 
kendinden ge~mit a~ddar gibi ba· 
kifirken, usulca elimi uzatacak, 
diigmeyi elime alacak ve Miss 
kallap sifonu sikmca basacako
bm ... 

• 

* Nihayet ilk temsil gunii gelip 
~atb. 

itiraf edeyim heyecan i~indey
dik, hele ben... Du~iinun, bugii· 
ne ks.dar bin hir fantezi, bin bir 
delilik yapan ben ve Miss, bir
denhire degi~ecek, sahnede barn
ba~ka hirer insan olacakbk ... 

Bir hulyamzm hakikat olacagl 
andaki hislerinizi hi~ tahlil ettiniz 
mi? 

ikimiz de divanm iistiindeydik. 
Danamn kuyrugu kopacakta. Sah· 
ne iyi yiiruyordu. Evvela halkm 
hayretini hissettim. Ondan sonra 
da begenildigimi anladtm. Se
vin~ten ~~~ana donuyordum. Bu 
cengi de kazanmtsbm. Memnuni· 

> 

yetten titriyordum. 
ilana asktm allnslandt. Salon· . . 

da martlhlar duyuyordum: 
- Enfes! 
- Harikulade! 
~arkaya batlad•k. Miss soylii~ 

yor, ben soyliiyorum. Kulagnna 
sesler geliyor: 

- Am an ne giizel! 
- Goriiliip dinlenecek 'ey! 
Ben, gozlerimi Missin gozleri· 

ne diktim. A.,tklar gibi bakt~tyo
ruz ... Usulca kolumu uzabyo· 
rum, dugmeyi anyorum... Kor 
olasa teytan!.. Nerede diigme? .. 
Ara~hnyorum ... Yastudarm altl· 
na, kenarlarma ... Y ok. 

~arkt devam ediyor, fakat e1i· 
me dugme ge~miyor. ~arkt de
vam ediyor, bakt~ma devam edi· 
yor ... Ara~tuma da devam edi· 
yor .. . 

F arkediyorum. Gozlerimdeki 
a:rk plrlltalara sonmege ba,hyor ... 
Hissediyorum, gozlerim fa~tla~•· 

yor. 
Biitun viicudilmden soguk ter· 

ler botamyor... Elimi ara~ttrt· 
yor, ara~.bnyorum: Diigme yok. ·· 
Elektrik diigmesini bulannyoruJJ1, 
elektrikleri sondiiremiyecegiJn, 
kopegin gozleri yamk kalacak.·· 
F actayl anhyor musunuz? 
A~k sahnesini oyle bir oynaY1f 

oynamt~az, ki dugine fnlaytp bir 
ko~eye hk1lmtt.. Ama nereye? ·· 
Hangi cehennemin bucagma ? .. 
Elim ara,tardtk~a titriyor, gozle
rim gittikc;e ~a,tla~tyor.. ~a~J ba· 
kan bir a~tk !.. 

Seyirciler gayritabii bir ~ey ol· 
dugunu sezdiler... 0 andaki }ta· 

lim sahiden goriilecek 'eydi. 1\43 " 

urice, gozleri Missin gozlerindtJ 
ve eli yashklartn altmda ha hire 
bir !}eyler ara,briyor! .. 

Salonda kahkahalar ~mlad1. 

* Miatingettle Bayan Rasimin be-
ni tam iki saat teselliye ugra~tt· 
lar .Ben aghyordum. Diyordulll 
ki: 

- lsrar etmeyin, bir daha sah· 
neye ~tkmam. Meslegim, sanatiJU 
mahvoldu ... Maskara oldum ... 

0 gece elektrigi 1ondurmek YA· 

zifesi makineciye yiikletildi ve 
ertesi gece oyun yolunda oynan· 
dt. 

Ama o giin bugiindiir «son» lar 
C:lan korkartm. Eger bu itiraf1mm, 
bu makalemin sonu yoksa mazur 
goriilsiin t 



Sinirli bir artist hapse 
mahkiim edildi 

''ls1r, diye itaret ettigi adam1 IS1rm1yan 
kopegine de k1zm1§ ! 

Nicole de Rowea gen~ Fran- --.~m~llt:i~~~ 
&~ artistlerinden biridir. $uhtur, 
~mchr, cazibelidir. Fakat bir 
.... ru vard1r: Cok ainirlidir. 
Oh.r olmaz ,eylere ainirlenir ve 
L..tiaeler ~lkartr. ltte bu ainirli
liii-fir ki artiati iki defa mahke
lneye siiriiklemittir. Bu hadiael~ 
li luaaca anlatahm: 

Matmazel Nicole, Boisclaki lo
laatalardan birinde bazt doatla· 
tile beraber yemek yerken, • ..,. ~-~ 
Ira bir maaada oturanr bir mit- ._.rJ.J~. 
tf!rinin kendiaine 11rarla bakttii· · 
"- gonniit ve atraapk adama, 
lteadiaine boyle bakacagt yerde 
fetoirafml verel»ileceiini aoyle
lllittir. 

Arti~te bakan miitteri, bu tek· 
lifi biraz kabaca bulcluiu i~ia 
Li~ cevap vennemittir. 

, Bu siikiitten fena halde sinir .. 
1-.aen artist, oniiDdeki tabait kal
dtrdtgl gibi, fotoirafant kabul 
ebnek tenezziiliinde bulunanyan · 
lt•ha adamm surabna f~rlabntf, 
f•lrat bununla da iktifa etmiye
tc.-Jr oniindeki pmpanya dolu ka-
4eLini de atarak adamt yana· .. 
tanden yaralamtthr, 

Bu tecaviize ugrtyan adam, 
lll•Lkemeye miiraeaat ederek ar
tiati 1500 frank zarar ve 2iyana 
~Jciim ettinnittir. 

Sinema artiatini mahkemeye 
liiriikliyen ikinei hadise de f.Udur: 

Matmazel Nicole bir gun bii
tiilc: caddelerden birindeo ge
~rken, otomobilini fazla siirdii-
16 c:ihetle .eyrii aefer memurla· 
l'lndan birinin ihtarme. ujram•t .. 
tlJ'. Bu ihtara k12an artist, bele· 
diye memuruna bir kiifiir savur· 
lbe.ltla beraber yanmda bulu
"-n buldui kopegine memuru 
lall'lnaatnt emretmittir. 

kopek, hammmdan daha ki
W.r davranarak itaret memuru
llu tatnnamtthr. Fakat kopegi
lain aoziinii dinlememesinden da
"· ziyade k1:zarak otomobilini 
~iif ve kendiaine mini ol
lb•k iatiyen seyrii aefer memu
l'llnu \igl'eyip ce~mittir. 

Ba vaka iizerine mabkeme yal
~ para cezasile kanaat et· 
lbelllif. artisti bir ay da hapae 
~ 

' Sunglarm :1talarmdan kalan 
"-•nedan miihiirib imparatorun 
)'aatnda deiildi. lmparator esir 
''-c•i•nt anlaymca, bu miihiirii 
: •Ittndan kardetine gondermit-

Zaten prens ('Ii-Pinc) in oiU.. 
'e aebep te bu miihiir olmut
t... Amiral (Sulfo) deniz iistiin· 
~~i oliileri aratbrtrken, prens 
~1-Ping) in cesedini ve koynun-

&a)dad•i• « hanedan muhiirii
~- huldular. 
L t1zun y11lardanberi milli varhk· 
"''lll'lnt temin eden biiyiik bir kuv
~ libi, neailden neale saklad•k
"''lll't «hanedan miihiirii» niin Mo
t1I.rlll eline g~mesile, Suag 
'I la•ratorluiu da tarihe IOsJDUf 
~)ordu. 

\.. 32o y1l saltanat aiiren (Sung 
1... J)•ratorluiu) bu auretle nihayet 

111luttu. 

S....lana Yay aduuadaki filo-

ll•tmascl Nicole fie se•1lll 
Buldu, ltlpeli 

mahkibn etmittir. 
Bu mahkiimiyet, her halde ar

tiatin ainirlerini yabttlracakbr. 

AK~AM 
Allene Ueretlwl 

,..,.... .lelleM 

SENELIK 
6 AYUK 
3 AYUK 
I AYUK 

1400 lnmat 2700 nn.. 
750 • 1450 • 
400 • 100 • 
110 • 

Poet. ittibad1aa dahil olmayan 
eCMbi mem1eketler: 8eneliii 

3600, alh ayhil 1900. uc; 
ayhil I 000 lr.uruetur. 

Adre• tebdili i~n yirmi be, 
Jr.urutluJr. pul gondermek llz1md~r. 

Ramazan r, - Xu1m 2i 
S l.- C .... Oil• l.wi Akf- Y-. 
r.. 12,39 2,23 7,21 9,46 12 1,37 

5,21 7,0S 12,03 lUI 16,42 ll,l9 

Fitre tJe zektitmrza Turk 
hova kurumuna fleriniz. Bun
lor Twlc luJWJ lcurumu, K121l 
ag fl• Cocuk esirgeme lcurum
lar~ arasanda karde$,e pagla
$11acaktar. 

a e:-

lart ve aervetleri de Mogollarm 
eline g~ti. 

Amiral (Sutto) Yay adasma 
a yak baatti• 1iin, yerliler ( cehen
Dem bek~iai) nia yiiziinii gorme
mek i~in, yerlere kapan1yorlar ve 
yiizlerini siyah ortiilerle ortiiyor
lanh. 

Amiral (Sulto) ilk giinii ada· 
da dolat•rken, sahilde bir yiiksek 
kulenin tepesinde uzun sa~lar101 

tanyan :rath bir kadm cordi. 
Yanmdaki yerli rehberlerden bi
rine aordu: 

- Bu kadm kimdir? 

- lmparatwise .• 
Amiral (Sutto) hayretle 

berin yiiziine bakb: 
rela-

- Biz imparatori~eyi impara

torla birlikte Karakuruma yolla· 

mtftl ... 
- 0, jmparatorun karu1 idi. 

Bu, anaaadar. 
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Her akp• hir IUkiye J Evet, aram1zda bir ~eg var 
Bd aydan beri nitanh idiler. - Bundan evvel, lstanbula 

Fakat biribirlerile kavaaya bat· aeldiii 2aman, en evvelsana te-
1atm•tlard1 bile. lefon ettiiini toylemedin miydi 

Cok sevitiyorlardt. Yaln•z, Ne- baDa? 
~~ lnaboPait durup 4lurur· - Evet. Hatti Repdi nereCie 
... ltir hi~ i~in COfuyor ve orta- bu)abilecegini benden aorduiunu 
ldr zfndan Jreslliyordu. Bir giin Cia •olemittim. Suzan ile ~oeuk-
Nezahet aizint a~b: luk arkadattYJZ. Batka hir ada· 

- Fahri, dedi, beni en ~ mt .evdijini hana anlath. Bu 
.. en teY nedir bilir misiD? Oaa adam onu oyal&mlf, aldabnaf, •on-
karp benden ziyade aempatin ol- 'ra bafka bir ktzla evlenmit. $im
mua! Cli 0 da Re,.idi sOruJ'Ordu beadea. 

- Doiru Cleiil sevplim, yemin ltte lriitiin meaele bundall ibaret. 
~erim ki yanbt! - Ha! $imdi anhyorum. Bu 

Nezahet daqa Clalga aa~larJDt bir lrurnazbktan ibaretti. Hali-
araJI::nm hir tavtrla ailkti: ne .eni acatacak. Ona kal"f• hir 

- BuDD bana yutturamaza1n aempati duyacaluta. Y a vat ya· 
Bak onu ne kadar hararetle mii· vat it iler6yecek. Bunu anlamaz 
Clafaa ediyonun-. may1m aamyonun? 

- Fakat, Nezahet, yalvari· - Beaim hayabmdan timdiye 
rim aau·... kaclar bir dizine kaclar kaclm 

- Beni herkesten 2iyade aev· ~~-.. Belki bir diiziDe cleiil 
ie,._ia bendea bir fey taklamaz· Cle... Ne,..e, bunlarm yalniZ ilri-
~m. aini, ii~iinii luskanabilinin. 

- Saklanacak bir teyim yok - BeD mi lask•nacajtm? AJ.. 
10 yavram. Sana ka~ defalar lala r&termesia. Kt~bia te-
a5yledim, Suzan ile aramda hi~ nezziil mii ederim? Daha buna 
bir teY olmada ki. anlamay1fana tat•:rorum • 

Nezahet 'hunu ipttik~e Claha Fahri bir cigara yakta. Biraz 
litztyordu. Ciinkii Fahri ne itiraf ualbi adunlarla dolafJDaia bat
else affedecekti. Fakat h~ bir lada. Nezahet devam ecliyordu: 
fey yok demesi fena halde ainiri· - Baz1 kad•nlarla macerala· 
ne dokunuyordu. nn1 anlattm bana. ~iinkii onlar 

- Affedersin Fahri amma... senin i~in ehemmiyetsiz muata· 
Bunu i~im par~alan.a par~alana kalardt. Halbuki diinyada bu eti 
aoyi.Uyorum sana... Sozlerine bulunm1yan Suzan hanunefendi 
inanmtyorum aenin! sencle o kadar derin bir iz btrak-

- Ben aana karti her 2aman tJ ki ondan bahsetmege bir tiirlii 
aamimi davranchm NHahet. dilin varmtyor. 0 biiyiik atknt 

_ Boyle ne baitrayoraun Fah- kud1iyetini ihlil etmit olacaitnt 
ri? Ben kartahkb itimad iizerine 2annediyoraun. ( Gozleri yatla 
miieaaea bir atk hiilya ediyor- Clolarak) pek iii, aakla strrtnt. 
dum. Halbuki sen her teYi ytk· Goriiyorum ki ben senin haya

bnda ikinci derecede kaltyorum. tan, berbat ettin. 
Ben bilmiyor muyum? Nezahet ht~ktrmaga batladJ. 
_ Bilmiyosua, bilemezain? Fahri kendi kendiaine: cArtlk 
_ Bilemez miyim? Bu bir ya- tahammuliim kalmadt! » diye mt· 

rtldand1. Nezaheti.o yiiziine bakrJm itiraf de gil mi? Doirusu f.&• 
d • tt. Saadetlerinin ciddi bir tehli-flYOrum F ahri. Bizim. aaa eti-

miz, hayabmaz mevzuu bahaolu- ke i~incle bulundugunu idrak 
yor da sen hili aanki ortada hi~ etti. 
bir tey yokmut gibi karttmda ra-. - Nezahet, dedi, seni bu hal-
hat rahat oturuyoraun! de bir daha gormemek i~in ne 

Fabri ayaga ftrladt. Nezahet yapayun? Ne aiiylememi iatiyor-
haykirdt: aun? 

_ Demek Suzan ile aranda - Doiruyu soyle ban a! 
bir fey var ki boyle fll'ladtn. Bi· - SOyledim ya ... 
liyorum zaten ben bunu. - Tamamt tamamtna •oyleme-

Nezahet hem aoyluyor, hem din. Seninle Suzan araatnda 
agltyordu. · mutlaka bir teyler oldu. 

N---"'- Birdenbire Fahrinio zihninde - K0211m ~et, yapma 
..._"' 1 bir timtek ~kb. uiy e . .. 

- Kulenin tepe1inde ne yapt· 
yor? 

Oilu pren• (Ti-Pinl) im 
oliim haherini alm•t·· S~lariDI 
taradtktan aonra, kendini kuJe. 
den denize atacak! 

Mocol amirali bu haberi almca 
biitiin gemileri kulenin etraftna 
dizdirdi ve imparatori~e kendiai
ni auya abnca hemen boiulma .. 
dan tutulmas1nt emretti. 

lmparatori~e aemileri 1rO..dii.. 
Alchrmad1.. Aiarmlt sa~lartDI o
muzuna doktii.. Ellerini roiaiin· 
de biribirine kavutturdu ve goz· 
lerini kap1yarak, kendini kulenin 
tepeainden denize btrakh. 

Gemilerden suyun iistiine ab· 
lan yiizlerce Mo,ol dalgaet impa
rator~eyi kurtarmak i~in, onun 
abldtit aoktaya clal.Llar_ Ant· 
tJrdJlar .• Aradan aaatler ae~tiii 

hafde ihtiyar kadtntn cesedi bu· 
lunam1yordu. 

Amiral Sulfo meralundan ~·I· 
d•racakb. Herkeain gori o~iinde 
suya alllan bir kadm, naatl olur 
da bulunamazd1. 

F akat. Jerlilerclen b4i. impa· 

ratori~nin ~ok ihtiyath davran
mlf olacajln1 .Oyledi: 

- AyaklarJna ve beline demir
ler bailam•tbr. Kulenin dibi ~olE: 
derindir. 0, timdi myun dibinde 
uyuyor, dedi. 

Sutto bu hidi.eden aonra 
(Yay) adaanula bir mildar Mo
aol aakeri b1rakarak lriitiiD ce
milerle birlilrte dondii. Kubliy 
bu a1rada saLile inmif, SuttO:J11 
be1diyordu. 

Hakan, Mogol amiralinin mu· 
vaffakiyetini 1oriince sevinmitti. 
Doku yiizden fazla gemi Kan
toa k1y1larmda dizilmit duruyor
du. 

Kubliy artJk yanm aatrdan 
fazla bir zamandanberi uirattlan 
Cin fiituhabnt ikmal ile battan 
bata tine hikim olmuttu. 

K1bllym .llponya sefarL. 
Ia biyik muvaffakiyet, ltub

liyan yiiziinii Japonyaya ~evir· 

mitti. 
. 

- Mo1olistamn, payitahta bun
dan 1onra ~inde olacak. Ceugiz 
HaniD diitiindiiiii (biiyiik Aaya 

·'< 

- Evet;· dedi, oldu. 

Nezahet rahat bir nefes aida: 
- Ben demedim mi? 

- Sevdiji adam kendiaini ale 
dattddau, batka bir kula eY• 

lendikten aonn idi. Biiyiik hw 
yese kapalmiJb. Kendiailli 01-
diirmek iatiyordu. Ben ooa bira• 
kuvvet, metanet vermek fikriDe 

diiftiim. HaliDe pek ac1yordua. 
ltte bu fikirle onunla biraz met
pi oldum. Nihayet aamimiy• 
tiuaiz pek ileri lfitti. Sevittik. 
Kendiaiai sok aevdim. Fakat bu 
afk clevam etmed. Geldi 1~ti. 

F ahri ~uatu. l~deD tat•yordu: 
- Bu kadar derin bir piaiko

loi olchaiumu hen de bilmiyor
dwa, dedi. 

Artlk clili ~llmlfll. Dev .. 
etti: 

- Buaun sa~Juk. 1~ici bir ibti
raa oldaiuau biliyordum. DiiD
yaaa• ba,ka bir taraftada, heni 
bekJiyen bir 1e~ kaz buJUDduia
DU Liaaediyordwn. Bu .endia, 
Nezabet. 

0 iyi kalpli bir ktzdt. Benita 
hiuiyatmu anlay10ca beni aer
bes btrakti, idealime ka VUfDlK 
huauaunda hi~ bir zorluk ~tkar
madJ. ltte hepsi bu kadar. Ra· 
hat ettin mi timdi? 

Fahri sanki bu uydurma hiki
yeyi 'bafka: birinin aizmdan dia
liyormut lfibi, kendi anlatllkla· 
rtna kendi de t•tmtf, gozlerini 
a~ayordu. 

Nezal.et Fahrinin kollar1 ara• 
I IDa atJJdt: 

- Ah aeni o kadar aeviyorum 
ki Fahri, dedi. Goriiyoraun ya, 
na11l hakktm vardt. Her 9eyi iti· 
raf ettikten aonra bak timdi ara· 
muda D&aal karphkb bir itimad 
ve eamiyet hiikiim aiiriiyor. ls
rar etmekte hakk1m yok muymUf ?. 

- Evet, hakkm varm•t··· ~im
di i~lerimiz o kadar rahat ki... 

- Sev1ili F ahricijim, aeni 
~n affettim. $imdi eminim 
ki beni ondan ~ok aeviyoraun. 

••-¥ 
F ahri ile Nezahet evlendiler. 

Fakat Fabri Ne2aheti operken 
isiaden cliitiiniiyor: Ne yap1p ya• 
p1p Suzan ile Nezaheti kart• kar
fiP 1etirmemeli. Ciinkii Suzali 
kana& araauzda bir teY l~me
cliiiai temia edeeek olursa tene 
fU tatb aesinmemiz berbad o1ur, 
lnyametler kopar. Hilt.Gyed 

22221 

imparatorluiu) nu ben kuraca• 
itm. 

Diyerek, payitahll Karakurum• 
dan tiDe nakletmege haztrlanar
kea, buDCian once Japonyada d.: 
taliini denemek iatedi. llkonce 
Moaol donanmaatnt amiral Sulfo 
ile Japon aahillerine ronderdi. 

Japoalar o vakit denizde Mo
tollar kadar ku-netli degillerdL 
Kuhliy bunu sc:zdiii i~in, paill 

birinde kendiaini rahatan: edeeek 
olan biitiin J:spon sahillerini vur
mak ve tine bititik tehirleri al
mak niyetinde idi. 

Fakat, donanma Japon £ahille
riae doiru a~1hr ~~•lmaz, miithit 
bir ftrbna batlad•. Dalgalar, bir
denbire a~tlan ejder aizt gibi, 

~orol remilerini hirer hirer yu
tuyordu. 

Ftrttna cittik~e arttyor, batali 
ve pa~alanan gemilerin say111 
~oiabyordu. 

F1rtaaadan mahvolan gemile
rin tutar1 dort yiizden ~oktu. 

Amiral Sulfo: 
,Arkast var) 
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Ekmek i'i 
(B., tarah 1 ci sahilede) 

abet bulamamJthr. Az mikdarda 
aablan bugday da tiiccar maldtr. 

Bankanan bugday fiatlerini dii-1 
'iirmeai karpatnda buiday tiic
carlara da yavaf, yavaf fiatleri 
k1rmaga batlamttlar ve diin bor
•ada 6 kurut 22 bu~uk ·paraya 
kadar bugday aatmttlardtr. 

Diin boraaya gelen deiirmen
ciler ve bugday tiiccarlan grup, 
grup toplanarak bugday ve un 

aabtlartnm aldtit son vaziyet et
rafmda gorii~meler yapnntlardir. 
Tiiccarlar bankan1n fiatleri bir
denbire dii,iirmeai iizerine piya
samn 2SO bin lira derecesinde 
zarar ettigini iddia etmi,lerdir. 

Piyasaya ~1kanlan banka bui· 
daylanna diin ahc1 ~tkmamast· 
na, tacirlerin bugdaya bankadan 
a~.ag1 bir fiate dii,iirmesi sebep 
gosterilmektedir. 

Halbuki alakadarlar, bu tiic
car bugdaylarmm yiizde 30 • 32 
~avdarh oldugunu, halhuki ban
kamn yedi bu~uk kuru~a sathgt 
l:.ugdaylarda ancak 4 - 5 ~avdar 
bulundugunu soyluyorlar. 

Bugday fiatlerinin 7,5 kuru~.a 

dii~mesinden sonra bankamn pi
yasaya ~1kardrgr bugdaylardan 
ancak 90 tonu scblrm~br. Bir ton 
bu<!daydan vasati 12 ~uval un 
~1khgm1 hesap edecek olursak 
7,5 kuru~a satm ahnan bugdayla 
1080 ~uval un yaptlmt~ttr. Bu un
lar hugiin flrmlara gelmi_.tir. 

Belediyenin sert bugday un 
£Uvallarma 795, yumu,ak bug
day un ~uvallarma da 825 kurut 
narh koydugunu diin yazm1~.hk. 
Yannclail itibaren borsada bu 
fh•.tten daha yiiksege un sattlmt· 
yacakhr. Fakat una konulan 
n .. rh ti.iccarlarca malum olduiu 
J. :le diin borsada 750 kuru,Ia 
900 1,,.ru~ arasmda ekmeklik un 
sa· , ~t•r. 

;kinci nevi ekmek 
Yukanda soyledigimiz gibi i

kinci nevi ekmekle ftrancala fiat· 
Ieri degi~memi~tir. 

lkinci nevi ekmek on bir kurut 
otuz paraya sahldtgma gore, bi
l':nci nevi ckmek ilc aralarmda 
yirrni parnhk bir fark vard1r. Bu 
ba~nmdan ikinci nevi ekmek sar
fiya hmn azalacaga ve gelecek 
hafta birinci nevi ekmek fiatleri 
biraz daha dii~erse ikinci nevi ek
megin tabiatile ortadan kalkaca-

gJ muhakkak goriiliiyor. Bu vaziyet 
gelecek hafta aydmlanacakhr. 

8tle~iyenin b:r tavzihi 
Istanbul belediyesinden: 
Ziraat bankasmm bugday sab

~· fiatlarma istinaden ekmeklik 
una konan azami fiat hakkmda 
gazetelerle yaptlan ilanm bazt 
yanlt, anlayJ,Iara sebebiyet ver
digi haber almmtthr, 

Una narh konulma.st mevzuu· 
bahis olmay1p yalmz seksen ran
dimanh ~ehrin ekmeklik ununa 
Jimdili.k azami bir fiat konulmut

tur. Bu nevi unlarm bundan afA• 
gt sablmast caiz oldugu gibi diger 
unlarm da piyasaya gore a&hfla
rt tamamen serbesttir. Gerek aza· 

mi fiata tabi olan ve gerek tama
men serbest bulunan un ahtverit· 
lerine ait muamelabn kemaki.n 

ve tamamen borsada cereyan ede. 
cegi ve bunun haricinde muamele
ye miisaade olunmtyarak ta.kibatt 
kanuniyede bulunulacag1 tavzihen 
ilan olunur. 

. Zayi -Istanbul Liman daire.sind;;;i. 
mtt~ oldugum kamarot ciizdammt ka.za· 
~n kaybettim. Y enisini alacag1mdan es· 
kisinin degeri yoktur. 

Denizyollan idaresinde kamarot GuL 
cemal vapurunda ibrahim. 

Kanunaevvel 1935 ,... AK$AM 

Cephelerde miihim 1

·--------------· 

bir hareket olmad1 
(Bat taraft 1 inci sahifede) 

Resmt ltalyan tebligi 
Roma 30 - 59 numarah rea

mi tebliidir: Maretal Badogliyo 
telgrafla bildiriyor: 

Birinci ordu cepheainde Lon- · 
barbi bOlgesinde temizleme ame
liyesi ile Eritre hududunda Tem· 
hiende askeri harekat devam 
ediyor. 

Gebanin garbinde kollartmtz 
miisellih Habetlilerle temasa gel
mitler, Habet.liler 10 olii btra
karak geri ~ekilmitlerdir. 

Somalide ~ebeli bolgesi tef
lerinden Abdullah ile Ogaden· 
den bazt riiesa ve e,raf, siyaai 
makamahm1za miiracaatla deha
let etmitler ve maiyetlerile be
raber Habet hiikUm.etine karfl 
harp etmegi teklif eylemi,.lerdir. 
Somalide Gorahaideki yeni us:ut 
meydanmdan u~an tayyareleri
m•z, miistahkem Dagabur mev
kiini yeniden bombardtman et
mi~lerdir. 

Eritre cephesinde tayyareleri
miz, mutad uc;utlanna devam edi • 
yorlar. 

Mare,al Badoglionun beyanata 
Asmara 30 (A.A.) - italya· 

nm dogu Afrikast yiiksek ko
miseri maretal Badoglio, diin hu· 

radan hareket etmit ve aakeri 
hareketlerin idareaini deruhde et
mek iizere, umumi karargi.ha 
gitmittir. 

Maretal Badoglio, gazetecile
re, ltalyanm en biiyiik kolayhk
lart goaterecegini soylemit ve 
tunlart ilave etmi,.ti: 

<eMaretal de Bono, burada 
miikemmel i,Ier gormii,tiir. Bii
yiik degi,iklikler yapmak niye
tinde degilim. Bugiine kadar it· 
gal edilen biitiin kasaba ve koy· 
Jeri ziyaret edecegim.» 

Bazt gazetecilerin verdigi ma· 
lumata gore, mare,.al Badoglio, 
Eritreden gonderilecek biitiin 
haberleri s1k1 bir tarzda kontrol 
etmek aruzusundadtr. 

Habel ordusu ne kadar? 
Roma 30 (A.A.) - Eryhtre- · 

nin ilbay1, Corrado Zolinin tah
minine gore, Habet ordusunun 
mevcudu, yar1s1 Tigre, yar111 da 
Somalide olmak iizere 220,000 
ki,idir. 

Habei ~etelerile GBfPIImalar 
Adigrat 30 (A.A.) - halyan 

kuvvetleri, Ras Seyyumun katala· 
rm1 ka~maga icbar ederek Tem• 
bienin daghk bolgesine girmitler· 
dir. 

Maigohar yakmlannda halyan 
miifrezeleri Habet muhariplerini 
dagilmttlardir. Goharo nehri bo
yunca ltalyan kttalan bir s:ok Ha· 
bet eairleri almitlardtr, 

Sah ve c;artamba giinleri ya .. 
gan yagmurlar ve ~dean ftrbna: 
Adua bolgeaindeki yollar1 boz. 
mu,tur. htihkim miifrezeleri yol· 
lart miistacelen tamir etmitlerdir. 

· Zayi - Galata lthal&t giimriigiiniin 
9411 numarah 15/11 / 934 tarihli birin• 
ci niisha beyanname zayi ettigimizden 
yenisini alacaK'tm1.~dan e.lciainin degeri 
yolr.tur. Mareno B. Samuel 

Kulak, bogu:, burun miitehauiai 

Doktor 

ihya Salih 
Gagaloglu : Hamam esraaini:la 

24 nu.marada • Pazardan ba,ka 
her gijn • ogleden eonra eaat 
15 ten itibaren hastalanns g .. 
bul eder. 

Mevsimin en biiyiik 
SUMER BANK 

f1rsat1 

·Yerli Mallar 
l 'i kin c i k an u n dan 

ikramiyeli sab§lara 
itib .aren 
ba§ltyor 

Istanbul - Beyoglu - Karakoy maga
zalarinda her ay1n 3 iinde biitiin 
sat1~lar mii~terilere e§ya olarak 

ofo yiiz bedava lade e d II e c e k t I r. 

Be~ para 
her 

iSTANBUL 

Umum Manifatura ve 
Tuhafiyeciler ll~ilerl 

CEMlYETtNDEN: 

ldare heyetimizce goriilen luzum uze
rine tahsildanmtz Bay Hamdinin vazi. 
feaine nihayet veraldigini ve cemiyeti· 
mizle hie; bir alika111 kaJmadtgl ilan olu. 
nur. 

Istanbul yedinci ~era memurlugundan: 
Y eminli lie; ehli vukuf tarafmdan ta· 

mamma 560 lira ]uymert: tak.dir edilen 
Beyoglunda F erikoyiinde Kuyulubag on 
ve Simens sokagmda eski 72 yen.i 122 
No, lu maa bahtWe bir ah,ap hanenin 
tamamile yine yeminli lie; ehli vuhtf 
tarafmdan tamamma 1200 lira ktymet 
takdir edilen F erikoyiinde Simens soke.· 
gmda e.ski 3 yeni 77 No. 1u maa bah~e 
bir hanenin tamamlan atWtk arttmnaya. 
vazedilmi~tir. Birinci arthrmo.lan 8/ 1/ 
936 tarihine miisadif t;a~amba gunii sa
at 14 den 16 ya ka.dar da.irede icra edi. 
leoektir. Ar.thrma bedeli ktymeti mu
hamminelerinin % de 75 ini buldugu 
takdirde mii~tersi uzerinde btraktlacak. 
tJT. Aksi takdirde en eon al'tttramn taah· 
hiidii baki kalmak iizere artttrrna 15 
giin miiddetle temdit edilerek 23/1/936 
tarihine miisadif pervembe giinii saat 
14 den 16 ya k.adar dairede icra edile· 
cek ikinci arthrma neticesinde arttuma 
bed eli ktymeti muhamminesinin % 7 S 
~ni bulmadtgl takdirde sah~ 2280 No. 
lu kanuna tevfikan geri btrakthr. Saht~ 
p~indir, artt1rmaya i~tirak etmek iste· 
yenlerin ktymeti muhamminerun % 
7 5 ~i nisbetinde pey ak~esi veya milli 
bir bankanm teminat mektubunu hamit 
bulunmalan laztmdtr. Haklan tapu si-
ciliyle sabit olmayan apotekli alacaklar· 
]a diger alaka.daramn ve irt.ifak hakkt 
sahiplerinin bu hnldannt ve hususile fa· 
iz ve masarife dair olan iddinlannt evra· 
kt musbitelerile birlilcte ilan tarihinden 
itibaren nihayet 20 gun zarfanda birlilr.. 
te dairemize bildirmeleri laztmdtr. Akai 
takdirde hnklan tapu siciliyle aarut o}. 
mayanlar sattt~ bedelinin payla~masmdan 
haric kal~rlar. Muterakim vergi, tenviri. 
ye, tanzifiyod.en miitevellit helediye rii· 
sumu mu,ter.i:ye aittr. Oaha fazla mahi· 
mat almak isteyenler 16/ 12/ 935 tari· 
hinden itiharen herkesin gorebilme.si i~in 
dairede a~tk bulundurulacak arttmna 
t'Srt.namesile 933/ 1993 No. lu dosyaya 
miiracaatla mezkur dosyada mevcut ve
uiki gorebilecokleri :ilan olunur. M. 496 

UmumEmlak 
Acentesi 

Bab~ekapa TA$HAN No. 29 

EHVEN $ERAITLE 

EMLiK iDARESi 
KiRALIK APARTIMAN 

EMLAK 
ALIM ve SA TIMI 

TELEFON: 20307 

vermeden istediginiz 
alabilirsiniz 

Lise haz1rhk s1n1f1 
Muntazam bir tahsil takip etmeksizin Lise smtf bitirme ve ol· 

gunluk smavlarma hari~ten girecek gen~leri bu smavlara haztrla· 
mak iizere (Yuca Olkii) Lisesinde bir(Haztrhk smth) a~tlmtfhr. 

Ogrem saatleri, if sahiplerinin de bu ogremleri takip etmeleri· 
ne miisaade edecek fekilde tesbit olunmu,tur. 

Uiretmenleri en kuvvetli Lise ogretmenleridir. 
Kaytt ve kabul ,artlarml oirenmek, kaytt olunmak i~in her guO 

(15,30) dan sonra Yuca Olkii Liseai muameli.t biirosuna ba• vu· 
rulabilir. 

Uaremlere Birincikanunun besinc; pers.embe giinii baslanacakhr. 
D • ' • ,.,..., 

Daktilo al1nacak 
Ankara Dil, T arih ve Cografya 

Fakiiltesi Dekaniiglndan: 
Ankara Dil, Tarib .. ve Cografya Faki.iltesi i~in mUsabaka ile t,;r 

Daktilo uhnacakttr. Ucret ayda 100 liradrr. 
~artlar. 
1 - Makine ile yanh,saz ve ~abuk yazmak, 
2 - TUrk~e ve Almancayt iyi bilrnek, 
3 - MUsavi vaziyette olanlar arasmda ikinci bir ecnebi lis •11 

olarak Fransazca veya lngilizce bilenler tercih edilecektir. Miis • 
baka Ankarada Evkaf Aparbmamndaki Fakiiltede 9/12/1935 p ... 
zartesi iDnU saat 10 da yap1bcakhr. 

lstekliler istidalaram mUsabaka giiniine kadar Fakiilte idaresi 1e 
vermi~ veya gondermi~ olmahdarlar. MUsabakaya gireceklerin cer· 
heden ahnm1~ fotograflarile birlikte saat 9 da fakiiltede bulun:na· 
lara lizamdar. (3500) (7569) 

lnhisarlar U. Miidiirliitdinden: I 
1daremiz ihtiyac1 i~in niimune ve ~artnamesi mucibince 9600 metre 

Beyaz yagb kanave~e pazarhkla satm ahnacaktar. Vermek isteyen· 
lerin niimune ve oartnamesini gormek i~in her gUn pazarhk i~in { e 
18/12/935 tarihine rastlayan ~artamba gUnii saat 14 de 0/ 0 7,5 te: 
minat paraaile birlikte Kabata~ta levaztm ve miibayaat §Ubesinder'1 

ahm komisyonuna aelmeleri. "7553, 

• 80,000 kilo 91 m/m selleloz paket beyaz kigada 
70,000 " 114 , ,. beyaz roz bobini 

Yukarada lami ve miktarlara yazala kagatlar pazarhkl.t sabn ahna" 
cakbr. Vermek isteyeolerin niimuoe ve tartnameyi gormek Ozere 
her glln, pazarbk i~in de 20XII/935 taribioe raatlayan Cuma guoil 
.. at 14 de 0/ 1 7,5 temioat parasite birlikte Kahata§ta Levazam •' 
Mlibayaat tubesindeki abm komisyonuna gelmeleri. (7596) 

Tiirk Hava Kurumunun 
BOylik Piyangosu 

$1mdlye kadar blnlerce kh;lyl 
zengln etml,tlr 

2. ci ke,ide 11 1. ci Kanun 1935 tedir 

Biiyiik ikramiye: 30.000 Liradtr 
Ayraca: 15.000, 12.000, 10.000 llrallk 

ll~ramlyelerle 20.000 llrahk blr 
mUkltat vardar. 
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niz yo I n 
lfLETPI ESt 

.4.untelerf: Xaratoy • KCprt'kfl 
l'tL 4 2862 - Slrktc1 l.bt.rtlars&de 

Han 'f 1: 2iUO 

T:RABZON YOLU 
GOlCEMAL vapuru 1 Birincl 
I<Ao'un P AZAR gUotl aaat 
20 de R1ZE'ye kadar. 

•'7568" 

MERSIN YOLU 
MERS1N vapuru 1 Birinci kA· 
nun P AZAR gUnU aaat onda 
MERSlN'e kadar. u7599, 

ISKENDERIYE YOLU 
EGE vapuru .3 birinci Ki· 

11

1 
un SALI aUnll aaat 11 de 
SKENDERlYE'YE kodar. 

(7600) 

ME RIC 
If. ~hippinr ana Trading Co. 
J.'~ - Araboilu n teriki AmericaD 
-POrt Linea The Export Steamaip 

Corporation NEW - YORK 
~er on giinde bir Nevyork ile lima• 

~ araamda muntazam pasta: 
l" ~.er ayzn I 0, ve 25 jnci gunleri New· 

or_,'dan hareket. -
Clu )'I aksnda New-Yorkdan geleeek T&• 

r ar: tarch vnpuru 23 lkinci t~rine dogru 
ifo· lllnelia vapuru 6 birinci kanuna 

Rru. 
~0~ona vapuru 18 birinci kanuna 

,ru, 
b Yakanda Nev • York, Fladelfiya ve 
,t•tona ic;in yolcu ve et~yays ticariye 
~ hareket edecek vapurlu. 
~ ch vapuru 4 Birinc.i kii.nuna dogru 

'lfo• lllnelia vapuru 12 Birinci .kanuna 
Rru. 

do~ona ve1puru 21 birinci kanuna 
iru, 

d~U.rnpanya, miitt~rilerinin menafiinc 
~t iy! hizmet ve fevkalade aeri poata· 
til}' l61t!nn emelile lskenderiye veya Mar• 
tilllllda aktarma auretile ve dogru kono· 
llrdtnto ile Nevyork ic;in mezkur Jjman• 
tt'ilan rnuayyen tarihlerde hareket eden 
)a.)'' re~ ve liiks vapurlarma yolcu ve et· B tseariyc kabul edecektir. 
hut .. u. vapurlar Amerikanm dahili ve 
~tk~ vilayetleri ile Kanada, Golf, 
tj~ 81h ve Loa Angelos ile San Fran· 
d0 •

0 Seattle veaaire biitiin limanlar i~in 
hurru Kon,mento ile eD'ays ticariye ka-

eder 
Gc;[a.~~a .tafsilat ic;in Galata·da. Tahir han 
t'tlii nc:.u kat H:1yri - Araboglu ve 'eriki 
~at Tel: 44991-2-3 ( 134S 1) 

))';.oM;h~:d Aul 
h ldra r yollart 
astahklart motehasstSl. Koprohal'lt 

~inono han Tel: 2HH5 

Terzi 

UK ' ,. 
fORK ANONlM $1RKET1 

latanbul Acentaht& 

Llman b-.o, T elefoo: 22925 .. 
Galata §Ubeai Tel: 436'63 

TRABZON YOLU 
AKSU vapuru 3 Birinci 

kinun. SAL I · giinii saat 20 de 

RIZE'ye kadar. 

3 gOn zarf1nda 
Bu giize11ik tedbirini 

T ecriibe ediniz. 

Hergiin bir sinema y1ldJzmm yiiziinii 
gordiigiiniiz zaman, cild ve teninin 
aehhar giizell igi adi bir te!!<tdi~fiin tesirj 

degildir. Onun giizelliginrleki .mn, siz:n 
de olabil.ir. Cildinizin, onun gibi Iatif 
ve nermin olmass i~n · yalmz 3 giin J..j. 
fayet eder. ~imdi, Tokalon kreminin 
terkibindeki tazc krema vc musaffa 
yet:in yag1 ile bera'ber k1ymotli cevher 
ler vardu. Beyaz rcngindw (yagatz) 
yeni Tokalon krcminin gunde bir veya 

iki defa istimali ile cild:: y~r.i bir hayat 
vermekte beyazlatmakta ve kuvvetlen· 
dirmektedir. Ayni zamanda siyah ben~ 
Jeri, ktrmszJhklan ve lenin biitiin gayri 
saf maddelerini izale eder -,e :niinbesit 
mesamah audattlnr. 

T eni biitiin giin ter ve ta2e tutar. 
Hemen bugiinden bu fayam hayret gli· 
zellik tedbirini tecrube e.:iiniz. Ve cildi

nizi ainema yJfdszlannrn cildlerile mu~ 
kayese etmekten r,;ekinmeyiniz. 

ac.·t Ozbey DERMOJEN yalnlZ krem degil tam 
4 manasile cildin dt!vasJdsr. Her nevi eg-

ll~ra .Minister Akademlslnden mezuc zamalar, yaralar, bere!er, c;ntlakhklar, 
.oeyo~lu, lsliklAI caddesl Saray ~vilceler, ustura ynralan yamklarda 

~emast yamnda No. ] /1 birebirdir. 40 kuru~a her eczanede 
~ bulunur. 

Istanbul 4 iincf1 lcra Memurlugundan: 

h·. Emniye Sa d1g1 a 
t ltanci derecede ipotekli olup yeminli ii~ ehli vukuf tarafandan 
~lllarnana 8454 lira krymet takdir edilen Erenkoyunde Snhrayacedit 
3 :hallesinde 1stasyon caddesinde yeui 30, 30 3011 30/2 30/3 No. lu 
141~kkan ve bah~esi olan ko~k a~ak arthrmaya v~zedilmi~ oldugundan 
hi • 1936 taribine miisadif Sah giinii saat 14 ten 16 ya kadar dairede 
ltl tincf rthrmasa icra edilecektir. Arttarma bedeli kaymeti 
b Uharnrninenin °/0 75 ni buldugu taktirde rnii~terisi Uzerinde 
b trkkalacakbr. Aksi takdirde en son nrtbramn taabbiidU 
2; I kalmak iizere artbrma 15 gUn milddetle temdid edilerek 
k 111936 tarihine miisadif <;ar~amba gUnli saat 14 ten 16 ya kadar 
b e~ft dairemizde yaptlacak ikinci a~ak artbrmasmda arthrma 
~8 eli luymeti muhamminenin % 75 ini bulmadaga takdirde salt~ 
lle ~ ~umarab kanun abkamma tevfikan geri brrakdu. Sah~ 
'I~ Sdli'.Artbrmaya ittirak etmek istiyenlerin kaymeti muhamminenin 
~0 ~ nisbetinde pey ak~esi veya milli bir bankamn teminat 
C)} e tubunu hamil bulunmalarJ lizamd1r. Haklan tapu sicilli ile sa bit 
,._~•Yan ipotekli alacakhlarla diger alakadaramn ve irbfak hakk1 
t, 1Plerinin bu haklar1m ve hususile faiz ve masarife dair olan iddia· 
lb~lll evrak• mUsbitelerile birlikte ilin tarihinden itibaren nihayet 20 
~ilkllarfmda birlikde dairemize bildi.rmeleri liz•mdrr. Aksi takdirde 
~' . ar1 tapu sicilli He sabit olmayanlar sab~ bedelinin payla~masmdan 
~e~~~. kahrlar. Miitera~im vergi, teoviriye, tanzifiyeden mutevellit 
a)tl ~daye rusumu ve valof icaresi bedeli .muzayededen tenzil 
t,.,~~r. Daha fazla maliimat . almak lsteyenler 16/12/935 
I.taknden itibaren herkesin garebilmesi i~in dairede a~ak bulunduru• 
~t k" artbrma ~artnamesi ile 934/1089 No. h dosyaya mUracaatla 

t ur dosyada mevcut vesaiki iorebilecekleri iliip olunur. (7676) 

AK$AM Sahife 11 

11 A $AM'1 FAYD L N 
$1mdiye kadar ,u glizel kitaplart ~1kard1 : 

Bu kitaplar1 gordOniiz mU? Bir defa gorOrseniz bir alle kiitiip-
haneai i~in s:ok degerli olduklartnl siz de taadik edeceksiniz. 

HAVVANLA " 

Y azan: F aik Sabri Duran 

150 kuru~ 

LEMi 

Yer iizii GOkyiizii 
Y azan: F aik Sabri Duran · 

150 kuru~ 

lstanbuldan Londraya ~ileple 
Bir Yoculuk 

Y azan: F aik Sabri Duran 

75 kuru¥ 

_ Bir Tiirk K1zmm Amerika YolculuOu 
Y azan: F aik Sabri Duran 

75 kuru1 

Nereden Geliyoruz 
Y azan: F aik Sabri Duran 

40 kuruf 

1spanyol Edebiyab Pierre Bentt'oln en gllzel eseri 

eocuk analafl,;babalart : 
. " Yavruma ne nediye verece
gim ... ., dige grt1k dii~iinme
giniz. i#e em;,£~eife se~ebile-
ceglniz giizel hedtp,eler ~unlar: 

COGRAFVADA 
IL ADI 

Y a%an: F aik Sabri Duran 
I "> 

50 kuru~ 

(:ocuklara sGografya 
Ktraatleri 

Y azan: F aik rsabri Duran 

50 kuru1 

. Tarlh Ogrenlyorum 
Yazan: Ahmet Relik 

30 kuru~ 

Bii.tiin diinya dillerine 
~efJrilmi$ bir kitap 

Ciiceler ve Devler 
memleketinde 

GUlliver'in Seyahatleri 
Tii.rk,ege ,eviren : 
Ercilment Ekrem 

75 kurU§ 

<;ok merakh bir fenni 
olmez eseri DEVLER 

roman 

JJ. Cervantes KALDIRIMI Jnl Ycrn 

ARZIN MERKEZiNE Don Ki§ot Tiirk,ege ''"iren : Halit Fahri SEYAHAT 
25 kuru!J 75 kurut 25 kurutl 

'' 

AK~AM NE~RiY ATI- Ak1am Matbaast • Posta kutusu: 2911stanbul 
Bu kitaplar i~in posta paras1 almmaz • Mektup loinde pul da gtinderebilirsiniz. 

... , . 
CAy (iUV.[.N<;. <llOC.GIO£ 

Al. TIN <:ahDI. 

ve 

Bel gevfiekligine 

HOR OBiN 
'l'afsil!t: Galata Posta kutusu 1255 

Istanbul Asliye altmcs hukuk mahke.. 
mesinden: 

Nuriye tarofmdan kocass Samatya eau
caktar HnyreLtin ma:hnllesi Pamuk~ 
sokak 32 No. da Hali! aleyhine a~tlan 
bo~anmn <lavasmda miiddoeaaleyhin ikn~ 
metgahs me~hul oldugu teblig vnrnka· 
sma miibn,ir tanfmdan verilen me~ru~ 
hattan anlntslnu~ ve dava arzubalirun on 
bet~ giin miiddetle ilnnen tebligine kaTar 
verilmi~ ve arzuhalin bir niishass da 
mahkeme divanhanesine asslm1~ bulun~ 
dugundnn !ilim tarihjnden itibaTen 
9.35/1717 No. lite on €\in ~nde cevap 
verilmesi liizumu tebl.ig yerinde H.Un 
olWlur. ~f. 497 

istanbul Milli Emlak Miidiirlii 
Muhammen degeri 

Lira 
ROSTEMP A~A : Uzun~ar§t caddesi eski 24·26, yeni 393 

sayah diikk4nm tamam1. 3000 
ED1RNEKAPI Haca hyas Mumbane caddesi eski yeni 

1 say1h evin 1/2 payl. 150 
EMINONO ~eyh GeylAoi Arabacalar aokak eski39 

yeni 33 SBYJh dUkkin ve odanan 
100/1440 paya. 938 

MERCAN \ Rizapa!ja mahallesi Fincancdar yoku§u 
eski 41, yeni 22 1ayah diikkanm 3/4 
payr. 1500 

TOPHANE Hoca Ali mahallesi Hoca Ali aokaga yeni 
35 sayalt evin 1/3 pay1. 626 

BOYOK<;AR~I : Ressam Basmac1lar 1okag1 yeni 49 sayah 
diikkanm tamamt. 188 

Yukarada yazlla mallar 10/12/935 Sab 2Unft aaat 12,30 da as:ak 
artbrma ve miibadil lkinci tertib tasfiye vesikasile sn~.:acakhr. 
1stekUlerin Dfo de yedi bu~uk pey ak~elerini saat 12 den evvel ya· 
tararak ldarede mnte~ekkil sab§ komisyonuna miiracaatlan (B.) (7422) 

" 
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Diinya Radyo Sanayiini 
felce ugratan yeni bir ke§if 

• 

Radyo Limbalari ..• 

. C. 1936 odeli 'f L i K ambalar n 
devrini a~tyor. 

--------

CELiK lamba yann1n lambas1dtr ve Radyo tel<niginin 
en son ke~fidir. (:elik Itunba biitun ne~riyatt KAT'i 
bir sadakatle zapteder, ptiriiz ve parazitleri ortadan 
kald1nr ve sesin canh ahengini aynen muhafaza eder. 
CELiK lamba 1936 ~1odeli R. C. A. R:-1dyosunu 
GOZLU ve BEYiNLI bir isnan haline sokn1u~tur. 
1636 l\lodeli CELIK lan1bah R. C. A. J~adyosunu 
i~ittiginiz andan itibaren ba~ka Radyoyu dinlen1ege 
tahamtniil cdemiyeceksiniz. 

kar,•sanda 

T • 
I I 

• 

SENE B1R <;OK K1MSELERE ZENGlN lKRAMlYELER DAGITAN 
Tilrk Maarif Cemiyetinin 

13 ncu y11 
1 Birincikanunda her yerde araytntz Biiyiik Bttya Piya:n.gosa 

r 
6/12/935 de ~eklllyor. 

e • • 1 • 
BIR BlLET BiR LIRADIR. BOTON PlY ANGO SA TICILARINDA BULUNUR. 

I:: I Istanbul belediyesl llinlar1 I • I 
Findiklida 13 iincii mektebin 

bah~esine dikilecek antt 
Keoif bedeli 2462 lira 24 kuru~ olan Fmdaklada 13 UncU mekte• 

bin bah~esine dikilecek aott in~asa a~ak eksiltmeye konulmu~· 
tur. Ke~if evraka ~artnamesl ve bu ite ait diger evrak Levazam 
mUdilrlUglinde gorlilUr. Eksiltmeye girmek iatiyeoler 1.)00 lirahk 
buoa benzer it yapbgana dair Istanbul Bayandarbk direktorlugUoden 
tasdik ettirilmiJ ehliyet vesikasa ve 185 lirahk muvakkat teminat 
makbuz veya mektubile beraber 6/12/935 Cuma gUnU aaat 15 te 
Daimi encllmende bulunmahdar. (76 94) 

* Istanbul Belediyesindeo: Motorlli nakU vaaatalaraoan mutat olaa 
senellk muayenelerloi vaktlnde yapbrmayan kimaelerin cezalaodan• 
lacaklarma dair Daimi encllmenca karar altana ahnan Belediye ten• 
bibi a§agaya yazalma,br. flin olunur. 

Tenbibi beledi : Motorlll naldl vasatalaranan fennl muayenelerl f~lo 
her sene Belediyece tt:abit edilecek Kiialerde aablbl bulunduklara 
vasatalara muayeoe ettirmek Uzere mUracaat etmiyenler umuru be· 
lediyeye mUteallik ahkama cezaiye kanunu muclbince cezalandanla· 
caklard&r. (B.) (7619) 

Haydarpa~a Lisesinden: 
Yah talebemizin 2 ci taksit odeme taribi 1 Birinci kinun 935 

dir. Taksitlerin o z.amana kadar yabralmas1 llan olunw. "7426 .. 

Ku~ttlyOnl\n kilosu 7 5 kuru~ 
Ku~tnyn yashk 7 5 , 

~ilte, yorgan, yashk tat1m1 25liradlr. 
Ku~tnyu kuma~larunn her rengi bulu· 
nur. c;akmak<iilar, SandalyaCJlar sokak 

• No. 18 ----• 

Herkese liz1m olan luzumlu maJumat, takvlm, muhbra 
'rAKV!l!t RAGIP'm malumat ktsm1 en son lstatistikleri ve 110n nnrus 
sa):tmt ~eticesinl, miihim kanunlart, s1hhi uilgilerl ve posta, tren, vapur 
tanfelenni ihtiva etmesl dolay1sile koc;nk uir ansiklopedi mabiyetindedir. 

Arabi ay hatlang•~Jan, dini glinler ve namaz vakitlerlni en 
. dogru olarak gosterir. Fiyab ciltsiz 25, ciltli 35 kuruttur. 
Ta~raya 10 kuru~ posta Ucreti IJAve olunur. 

u ••• , istanbul: KANAAT KiTABEVI .a a-
PAK VA Cl 

S. HAY L 0 6 L U 
Istanbul Bahkpazar caddesi No. 10 

TELEFON: 21530 
Yat meselesl halfedllmlttft· 

. .. Ticarethanemde satalan biiCunum mal: 
lann pak ve hile$iz olduiunu auretl 
kat'iyyede temin ederim. 

1 Kammuevvel 935 den itibaren h•• 
lihaz:trdaki fiatlere zam yapmaksaZin ~ 
10 tenzilit yapacaguru arz ile bir def' 

~ te,rifleri menfaatleri iktizasmdand•r;_../ 

Harb Akademisi Sattnalma 
Komisyonu Ba,kaniJ~ndan: 

Harb Akademisl erattnaD k&thk ihtiyaca olaD atat&da clot fl 

miktar Ye muhammtn fiab yazab ya1 aebze a~tk akalltme II• 111°4 
nakasaya kooulmu~tur. Muhammen flab 34 liradtr. MOnaka•• •. 1 
Blrlncl kinun 955 <;artamba gUnQ saat 15 te Harb akadeP'"' 
SatJnalma komisyonunda yap&lacaktar. 1steklilerin §artnameyl g6f' 
mek Uzere her gUn saat 14 den 17 ye kadar Akademl satanal111

1 

komiayonuna gelmeleri bildirilir. (7340) 
Kilo Cioai Mu:~ammen fiab 
3000 .. Lahana 2,50 
5000 Parasa 2,50 ~ 
5000 lspanak 5 ~ 

llllmllllllllllllllllll~III~IIIUIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIII•IIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRIIJ!tllliiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIJIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInl l!lllllll1~~~JS 
Sah1b1 i Nc~medd1o Sad1k. Umumi neeriyat miidiirii: Eni• 1 

Akeam matbaa•t 


