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Sulha dogru mu gidiyoruz? 
Bu haftcl ~i~inde belli olacak 
lalya, petrola ambargo konmas1n1 dii§manca bir hareket 
saymaktan vaz ge~ti. Frans1z gazeteleri Habe~istan1n 

teklifleri kabul edecegini zannetmiyorlar 

Yenl ltalyan ha1 lcamandanr mart~al Badotll~ 
Asmarada kumandanlar arasrncla 

1
•
1 
Paris 1 - Habet ifinin sulh yo

~ e hal~ i~in Pariate lngiliz dtt 
-kanhg1 Habet itleri miiteha ... t• 

'' M. Peterson ile Franatz del-• .. -· 
' arastnda yaptlan konutma neti• 
~tainde lbir plan hazU'Ianmifb. 
.... ~ansa bu plam ltalyaya bildir
""'' t' b ' •r. italyamn cevabt bekleni• 
JOt, 

t lia.~ulanan plan ge~en birincl 
~eftinde haz1rlanan plimn hemeo 

erne n aymdtr. 0 zaman bu pli· 
;• ne Milletler cemiyeti, ne ltal
ttt~' ~e de Habetistan kabul etme
'\t fh. Bu defa Milletler cemiyeti 
l~e ~talya plim kabul et&eler bi· 
t .... abctistanm kabul edip etmiye. 
egl b 'I' 1 •nemiyor. 

~ ~iitehassislartn teklifine gore 
ttt~~de~ halyaya verilecek, buna 
h. ah•l Habesistan denizde bir 
""llb . 
~ te~ alacakhr. Orta Habetia-

na " T' t
1 

e tgreye dokunulm•yacaJc .. 

~iu lia9etiatanm yukselmesi i~in 
tit, etier cemiyeti yard1m edecek· 

F' 
to" tanst~ ga~eteleri Habesistanin 

... tak · 
)~ \'ermek suretile anlatma· 

l Yanatma .. h I' .. .. -t b· sm1 fUP e 1 goruyor-
• 01 1_ 

t~11 •• r I(JStm gazeteler Habetis-

atm bile ileri ailriiyorlar. ~u ga
zeteler: «Habetiatan ~ok mane
VI yard1m gordii» diyorlar. 

italya petrol ambargosunu 
dU1manoa muamele aaymayacak 

Pari.. 1 - ltalyanm petrola 
ambargo konur.a bunu diifmanca 
muamele aayacait haklnnJalti. 
haberler 'doira degildir. ltalya 
bunu .adece dostluga mugayir bir 
hareket telcikki edecektir. Frctn~~Z 
malUJiili bu izahattan memnun 
olmufluT. 

Paris 1 - ltalyantn Paria tefi
ri, M. Lavali ziyaret ederek pet
rol ambargoaunun yapacag1 teair .. 

lerden bahsetmittir. Fransa bu 
ambargonun oniine g~mege ~It'.. 
fiyor. Bunun i~in on aekizler ko
mitesi toplanmazdan evvel bir an• 
latma olmas1m istiyor. 

Londra 1 - Londra politika 
mahfelleri yeni haftantn Habet 
itinde bir doneme~ tetkil etmeai 
ihtimali oldugunu ~yliiyor. M. 
Musolininin son tekliflere cevabt 
ahndaktan sonra vaziyet ayd1nla· 
nacakhr. Ya bir anlatma olacak, 
yahut yeni zecri tedbirlere batla· 
nacakhr. 

lllerind b' 'k I e Ir tazyJ yapl ma- [D~vam• 4 Undl ..hifede] 

Define aramak· merakd 
l<u$adas1nda bir·evin bah~esini 

altiist etmi~ler! 
IC"tada -.---------

4,11 11 1 Defme arama · Diyerek her taraf1 kazmaia 
"' tnt hurad d b · .. · b .1 I d Jolt, 8 a . a &f gostermtt· a~amlf ar 1r. Bunu hiikfunet 
't~til) ~ ~iizde~ Serince fcoyiinde memurlar1 haber alm•tlar ve ve te F'l 1~ had1ae olmuttur. Koy· eve kotmutlar, iki ~ukur a~1t. 

'dan O~tnah Alinin evine ii~ dtgmt gormiitlerdir. Cukurlarm 
t nusafir gelmi,Ierdir birinde i~i bof hir kiip bulun .. 

h· .., •ahi 1 · • · 
lt P en btr arahk civarda mu,tur. Bu kiipte para olduan 
I Yere k d .... 

0 t'Jt~. 1 a ar gitmege mecbur ve paTalarm hafriyatl yapanlar 
~ f\lrtr • f' I lfla.rd ' Dltsa 1r er evde kal- tarafmdan almd1g1 iddia edil-
n Ir, mektedir. 

t ~nun .. . 
'le"lle u~er1ne 3 misafir kadm Ali evine gelaigi zaman 

......_ ~ h~h~eye ko~mu,Iar: hah~esini delik de~ik ve misafir-
u ah~ede define var.. leri de gitmif bulmuttur. 

1 Almanya Millet
fer cemiyetine 
donecek mi? 

Bu hususta konu~ma)ar 
yapJlmastna ba§lan1yor 

Londra 1 - lngiliz d'f ba
kam sir Hoar yaktnda M. La
val ile gorii1ecek ve petrol am
bargom ifinde el birligile ha
reket edilmesini konufaca.kttr. 

Havas ajansrnrn Londra mu· 
habirinin ogrendigine gore Al
manyanm Milletler cemiyetine 
clonmen ve iki taralla hava mi
saklar' meseleleri de gori.i,Ule
cektir. 

Almanya hiikumeti ile te
masta bulunmak iizere lngiliz 
dlf bakanl1g1 taralrndan Ber
line gonderilmil olan lngiliz 
memuru hCila Berlinde bulun
maktadrr. 

Ankara agzr ceza 
mahkemesi 

Ikinci bir mahkeme kuru
lacag. haberi dogru deA-il 

Ankara 1 (Telefonla). - Agtr 

ceza mahkemesindeki itlerin ~ok· 
luiu dolay1sile, Ankarada ikinci 
bir agtr cezanm kurulmas1 yolun· 
daki miitalealar iizerine vaziyeti 

tahkik ettim. Alakadarlar bu net· 
riyat iizerine Ankara agtr cezasi· 
nin elindeki dava aay'Isinl tetki.K 
etmittir. Memleketin muhtelif 
yerlerindeki agu ceza mahkeme

lerinde ayni derecede it olduiun
dan, Ankarada yeniden bir mah
keme ihdastna liizum goriilme
mektedir. 

Esasen lUzumu kadar aaliye 
mahkemeai tesisi miimkiinae de, 

ikinci bir ag1r cezanm kurulmaai 
i~in kamutaydan bir kanun layi
hasi ge~irmek iktiza eder. Alaka
llarlar boyle bir tey diitiiniilmedi-

iini de soylediler. 

Yunanlstan m1s1r alaoak 
Ankara 1 - Yunan hiikUme

~ince kabul edilen bir karama· 
meye gore Yunanistanda Claghlt 

yerlerlle oturao halkm ihtiyaci 
i~in 30 ton m111r ahnacakbr. Bu 
mtstrlardan ~ogunun Tiirkiyeden 
almacait haber alinmifbr. 

AKSA . 
. Al\fA TDRLER I~IN 
Daimi ve hediyeli bir lotog

ral miisabakast aftyor ... Buna dair tafsilat bugi.in 
13 iinci.i sahifam1zda 

T elefonun satin alma 
mukavelesi imzalan1yor 
·verilecek para i~in yiizde yedi bu~uk 

faizli bono ~Jkar1lacak 

Istanbul telefon ltfaresl 
Eski telefon tirketi itletme Borcumuza mukabil ~kanla-

imtiyazmi satm almak iizere ya- cak tahviller yiizde 7,5 faizli ola-
ptlan protokolda odenecek pa- cak ve Odeyecegimiz senelik 
ra i~in bono veya tahvil ~1kar- taksit, faiz de dahil oldugu hal-
mak hususunda bir karar veril- de 40,000 ingiliz lirasmdan iba-
dikten aonra as1l mukavelenin ret bulunacakhr. 
imzalanacag1 yaz1lmt,h. Tahvil feklinin faydast tudur: 

Bu meseleyi halletmek maksa- Hiikumet borcu, miiddet dolma-
dile iki tarafiD muvafakatile se- dan odemek istedigi takdirde faia 
~ilen hakem raporunu haztrlamtt vermege liizum kalm1yacak, boy· 
ve hiikUmete bildirmi'-tir. Ieee bor~ mikdan hayli hafif

Hakem, telefon borcu i~in tah
vil ~1karmak laz1m geldigi mii· 
talnasmda bulunmuttur. 

Hakemin karan kati oldugun· 
Clan arttk mukavelenin imzalan
maama hi~ bir engel kalmam•t· 
br. Zaten bu it bir formaliteden 
ibarettir. ~iinku protokol muka-

lemit olacakhr. 
Halbuki bono ~tkanlsaydt faiz 

ayrtlmtyacagmdan bu istifade
ye imkin kalmtyacakh. 

Milli idare, protokol imzalan
dtktan sonra telefon i~.lerini ele 
almtftl. Ancak bunun resmilet
mesi i~in astl mukavelenin im
ZQlanmasi laz1m geliyor. 

vele hiikmiindedir. [D 4 .. .. ah'f-~ J eYanu uncu s 1 eoe 
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lta1yan • Habef haberlcrini okumaya mcrakh bir adam111 b~ma gelenlerl.. 



Sahife Z 

Ba~bakan Sipahi 
ocag1nda 

n., bakanJ, diin ba,bakanl 
ziyaret etti 

Batbakan Jamet tnonii diin aa• 
bah Sipahi ocagma giderek bir 
aaat kadar kalmtttir. Batbakan 
bir miiddet binit talimleri yapmlf
br. Jamet Jnonii evelki akfADl 
~ir tiyatrosunda Saz - Caz 
operetinin temsilinde bulunmuf, 
diin de f.ehirde bir gezinti yap
mtthr. 

Diin lstanbula gelen d1f baka· 
nt Tevfik Riittii Aras, batbakan 
lamet lnoniinii ziyaret etmittir. 

Pamuklar1 1slah 
Yiiksek cins pamuk 
tohumu dag1bhyor 

Ankara 1 (Telefonla)- Ziraat 
Bakanhgr, Adana mmtakastnda, 
yeni ekim mevsimi i~in yiiluek ka· 
liteli pamuk tohumlan yetittirmit· 
tir. Bu tohumlann s:ift~ilere dait· 

Alt~AM 

( Ba ) 
Habe§lerin haztrltklart 

T aarruz i~in iki cepheye de yeni 
kuvvetler ve top gOnderdiler 

Londra 1 - Asmara ve Ma· 
blleden gelen haberlere gore 
Habetler Tigre cepheainde bii· 
yiik hazultk yaptyorlar. Raa Se· 
yumun ordusuna menaup miifre· 
zeler taarruzlarmt atklatllnDif• 
lardu. Bunlar Adua ile Makalle 
araamdaki yollara kadar tarkt• 
yorlar. 

Bu yiizden ltalyanlann iate 
kollari aik atk vurulmaktadtr. Tig
re cepbeaine yeni kuvvetler ron
derilmittir. 

ltalyan membalanndan gelen 
haberlere gore Hahetler Overi 
Te Takase nehirlerinin birlettiii 

yerde iatihkamlar yap1yorlar. Ak· 
aumun rarhinde de tiddetli mu
harebeler olmuttur. ltalyanlar 
Habetlerin taarruzunu piiskiirt· 
~lerini bildiriyorlar. 

Ogaden cephesinde yeni bir 
hadiae yoktur. ltalyanlarm ileri 
hareketi burada tamamen dur· 
muttur. Bunun bir aebebi de ra• 
mazandtr. Bu cephedeki ltalyan 
yerli aakererinin ~oiu miialiiman• 
dtr. Bunlar eakiai gibi ileri ha· 
reketi yapumyorlar. 

Ogaden cepheslnde 
Paris 1 - FranslZ cazeteleri

nin aldddar1 haberlere gore Ha-

Letlerin Ogaden cepheainCio bU. 
yiik bir taarruzu bekleniyor, Ha
bet askerlerini U%';1D miiddet ai-
perler i~inde ~tmakla hunlarm 
hiicum haaaalannt kaybetmele
rinden korkuluyor. Bu cephede 
Habefler adet~e iistiin oldukla• 
rindan taarruza re~meie karal 
vermitlerdir. 

lmparatorun Adia Abahadan 
tayyare ile Harrara ritmeai bu 
taarruzun teferriiabni kararla,. 
t1rmak i~indir. Harrara .on za• 
manlarda yeni kuvvetler ve top, 
mitralyoz gonderilmittir. 

Z Kmunuevvel 1935 

Denizyollarz 
idaresinde zslahat 
Ya1lanmt§ gemiler yerine 

yenileri ahnacak 
Ankara 1 (Telefonla) - De

nizyollan itletmesinin telmik ve 
idari bakundan daha muntazalll 
yiJriimeai yolundaki tetkiklere de
•am ediliyor. Tetki1der neticesin· 
de miihim deiitiklikler yaptlmast 
kuvvetli bir ihtimal dahilindedir. 
Yatlanmlf gemilerin, yenilerile 
deiittirilmeai eaas itibarile takar• 
riir etmittir. Y eni almacak gerni~ 
ler ikiter pervaneli olacaklard1r. 

Canakkale yolunda taftt ktri~ 
fan Canakkale vapurunda fenni 
tetkiklere batlandtgt hakkmds 
haberler geldi. Bizzat Ekonorni 
Bakanmtn emrile bu tetkiklere 
memur edilen, bakanhk deniz fetl 
beyetinden iki zat lstanbulda ~·· 
htmaya batlaDUflardar. 

~irkin bir hadise 
Diin ak,am Giine§ kliibil 

ta§land1 

blmaama batlanmltbr. Bakanh- .-.-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••]' Diink.ii futbol ma~mdan son~ 
im Adana mtntakaamdaki ~aht- [ Son ·•-elgra~ llaberler1· bazJ Galatasarayhlar Takairndr 
ma plant oniimiizdelti ytl tama· & ki Giinet klubii online giderel' 
men tatbik edilecek ve takip edi· .... _.. tezahiiratta bulunmutlardJr. J.!,~ 
len gaye tahakkuk edecektir. Is- s k e ee •• h b strada kimin tarafmdan abld1i1 
lah~thk teknigi baktmtndan Iii- e IZ gun suren mu are e belli olnnyan bir iki laf ablnuft 
zumlu olan kanuni miieyyedeler kliipte birka~ cam klrtlmttllt• 
de, kamutaya verilmit olan pa- Hadiae olduiu eanada Galata••~ 

muk kanunu ile temin ediliyor. H b I b• It I k I b •• •• k ray edebiyet hoca11 Ismail tJa~ 
Ege ve Eskitehir. Sakarya a e§ er, If a yan 0 unu uyu hip taraftndan Giine, kliibiind' 

mmtakalarmdaki planh ~ahtma· b I bir konferans veriliyordu. Atthalt 
lar da ilerlemektedir. 937 ytlm- zayJ•atla rJ•cata mec ur etmiQ er tatJardan bir gen~ goziinden Y'.-
da, bu mmtakalarm pamuk zira· "1f ralanmlthr. Giinet kJiihii Taksiat' 
ati de diitiiniilen deiitikliii ala- aahiyeaine miiracaatla •ikayet eCW 

Berlin 2 (Aktam) - Adia zaph iizerine ltalyanlarm Makal- rm biiyiik zayiata ugriyaralt T 
cakhr. mittir. .. 

Ababada bulunan Alman istih- leden s:ekildikleri haberi ortaya Aduaya dogru ricat ettikleri bil- &· 
Bu suretle, milli dokuma fah· barat dairesi muhabirinin bildir- ~tkmtttir. Clirilmektedir. Diier taraftadn fGliinetdkliibLii!tf~ 

rikalaTJmtz, istedikleri kallteden digine gore Makallenin timalin· Addia _ Ababa 1 (A.A.) _ Ha· lataaaray mii a i erin en u et' 

pamuklart tamamen yurd i~inden de Aharo ge~idinde Hahetler bet kaynaklanndan verilen ha· Canup 1ephesinde hlllrflk ain kaaden hir tekme atarak J1l ~ 
temin etmi• olacaklard_Ir. b (A.A. C kez miihacimleri Melihin has~ 

T ltalyanlara hiicum etmitlerdir. Bu- berlere gore, Abaro antlannda Addis • Aha a 1 ) - e- 1d' 
rada aekiz giin aiiren tiddetli bir ka~ giindenberi miithit mu· nup mmtakaamda raa Deata kuv- lanmasma sehep oldugunu bi .; 6D~men Kurtulu1 

Edime 1 - Buraya Bulgaria
tandan, Eski Cumadan gene bir 
muhacir kafileai gelmittir. Kafi
lenin ic;inde bulunan Muharre
min gene; kar1a1 Fatma tUrk top
ragma ayak baaar baunaz bir ~o
cuk dogurmuttur. 

Kii~iik g~mene «G~men Kur
tulut» ada verilmittir. 

KU~iik haberler 
Yeni ktrk para, bet ve .on 

kurutluklar ay sonunda piyaaaya 
s:Ikanlacakttr. * Portakal ihract haklunda 
bir nizamname haztrlamyor 

* lzmir liaesinden yetiten 
genc;ler diin ~ehzadebatmda Ege 
yurdunda ytlhk kongrelerini yap
mttlardtr. 

* Fransada hir tren kazasm
da oJdiig\inij teessiir}e yazdiglmlZ 
Sayan Zehranm cenazeai dun ls
tanhula getirilmittir. Cenaze bu· 
run ~itli Sthhat yurdundan leal· 
danlacakbr. Cenazeye bir ~ok ~e· 
lenkler gonderilmittir. 

* Bayburtlu cirit~iler diin 
Giilcemal vapurile ve Trabzon 
yolile memleketlerine hareket et
mitlerdir. 

* ~afh ku1lan (;anakkale va· 
puru diin havuza ~ekilmit ve ilk 
tetkikler yapdmitllr. 

* Namtk Kemalin oliimiiniin 
yildoniimii miinasebetile bu ak
tam aaat on yedide Oniveraite 
konferans aalonunda Edebiyat 
fakiiltesi taleb~i tarafmdan bir 
toplanh yapalacakbr. * Denizyollan idaresinde ya
ptlacak t~ilat i~in bir ecnebi 

muharebeler olmu•tur. ltalyanlar harebeler olmaktadtr. ~__ 1 d D 1 rerek hundan da tikayet etnlJ L ,. vetlerinin 'UU un uju o o m1n• lerdir. Melih Alman hastanetr 
biiyiik zayiata ugrami.flar ve ~e- Aharo atrtlan, Makallenin 65 takasmda faaliyet yeniden bat-
kilmitlerdir. Ge~id Hahetlerin kilometre timalinde yani ltalyan De kaldJrllmtt.hr. 

lamttbr, L• J elindedir. hatlannm arkaatnda hulunmak· 1gv mar ar1 
Aharo, Adua • Makalle yo- tadtr. Hahetler, bu auretle ltal- Harrar 1 -Habet kJtalanmn ~ 

lu iizerinde oldugundan ~ok mii· yan hatlarmm muvasalasmt kes• ltalyan Somalisindeki Amara Ankara ve lzmirdekl 
him bir mevkidir. Burasmtn mek istemektedirler. ltalyanla- tehrini it~al ettikJeri aoyleniyor. ma~lann netice)eri . 

Oniversite rslah 
edilecek 

lki ytlda dort milyon lira 
sarfedilecek 

Ankara 1 - Istanbul Oniveni· 
tesi i~in iki ytlda 4 milyon lira 

aarfedilerek yeni binalar yapb· 
rtlacak, yeni aletler, kitaplar ge
tirtilecektir. Bot olan profesor
liilder ic;in Avrupadan profeaorler 
getirilecektir. 

Oniveraitede timdiki hoca kad
rosu tudur: 

44 Turk, 44 garph profesor, 
102 D~ent, 140 Asiatan, 41 yar
dtmcl. Bu kadro kafi gelmedigin
den kuvvetlendirilecektir. D~ent· 
ler yaktnda imtihan edilecekler· 
clir, 

UzOm safl§lan lyl 
Ankara 1 - (Aktam)- Ege 

mmtakaamda uzum piyasasmm 
aailam olduiu bildiriliyor. Mev
aim batlangtcmdanheri 60 milyon 
kiloya yakm iiziim aablmltllr. Zi· 
raat ve It bankalartnm iiziim ku
nrmu da piyasaya ~tktagt tarihten 

timdiye kadar 3 hu£uk milyon 
kilo kadar iiziim satm almathr. n., piyaaalar da kuvvetlidir. 

Hamburgda fiatler yiikaelmif, 
lzmir lngiltereden de 

lmar plan1 
Miitehassts ~1. Prost 

lstanbula davet edildi 
~ehir medisi aon taplanbun

da latanbul imar plant i~in Gazi 
kopriisii ihalesinden artan para· 
dan allmtf bin lira tahsisat ka
bul etmitti. Bunun iizerine Is
tanbul plamm yapacak Frannz 
miitehasstsl M. Proste latanbu
la davet edilmitti. Miitehassts ya· 
kmda t-ehrimize gelecek ve ~aht
maga bathyacakttr. 

Belediye imar ~uhesi, altt ay
dan beri lstanhulun muhtelif 
semtlerine ait yapttgi etiidleri 
miitehasstsa verecektir • 

MiiehMsll, lstanhulda mey· 
Clanlann, caddelerin iatikametle
rini tayin edeceginden belediye 
intaat ve tamirat i~in miitehas
sum miitalaamt alara.k izin vere
cektir. 

Y eni yapalar kanunu ~ikltktan 
•onra belediyece bina intaat ta• 
limatnamesi yaptlmith. Burada· 
ki kayttlarin ihtiyaca uygun olup 
olmadddan da miitehassasm dii
tiincesi ahndtktan aonra anlatt· 
lacak, liizum g&iiliirae talimat• 
namede degi,.iklik yaptlacakbr, 

Hava lodoslad1 
Bu sahah tiddetli bir lodos es

mege hatlanu~hr. Bu yiizden 
Ada vapurlar1 gii£liikle sefer 

Amerikada 
bir hadise 

Bir polis, otomobilinl 
htzb aiirdiigii i~in Iran 

el~isinl tevkif etti 
Vafoington 1 (A.A.) - Iran 

el~iai Gaffar Celil, d•t itleri ha· 
kanhgma miiracaat ederek ken
diaini otomobilini aiiratli aevk 
ediyor diye tevkif etmit ve tev
kifi protesto eyledigi auada el
lerine kele~e vunnut olan Elk
ton isminde bir polis memuru
nun cezalandartlma.stm istemittir. 

B. Hull, bu badiseden dolayt 
el~iye Birletik Amerikanm te
essiiflerini beyan ebnit ve etraf
h tahkikat yaptlacagt vadinde bu-
lunmu.tur. • 

Iran el~iai, Amerika dt, itleri 
bakanhgmdan B. Hulliin ver· 

mit olduiu izahat ve beyan: et· 
mit olduiu teeasiirlerden mut
main olduiu halde ayrilm•tbr. 

ProfeaGr Yansen Meralnde 
Merain 1 - Menin, Adana ve 

Tarauaun pli.ntnl yapacak olan 
~ircilik uzmani profesor ~an
sen Adanadan tehrimize gelmi~ 
tir. Yanaen dun beraberinde 
belediye mimar1 olduiu halde 
tehrin muhtelif yerlerini gezereli 
etiidlerde bulunmuttur. 

Buradaki etiidierini bitirdik-

''fl Ankara 1 (A.A.) - Bugi.l 
tehrimizde yapalan Iii ma~Iar~ 
da Gen~lerbirligi, Demirspor ge 
mediginden aeremoni yaprDd~ 
Muhaftzgiicii Altmordu ma~tn 
Muhaftzgiicii 3 - 1 galip ge}Jllir 

~r. f 
lzmir 1 - (A.A.) - Lik ~dl• 

Ianna bugiin de devam edtl 
Ilk kallfllatmayl Buca ile ~a~ 
apor yaphlar. Buca iistiin btr ti 
yunla 3 • 1 galip geldi. Bund', 
aonra yaptlan Goztepe- Born~, 
marmt da 6 • 3 Goztepe kaza 

3" , •• 

Son m~ Altay - K. ~· K .• a~ 
alnda oldu, Altay K. ~· K. t 
yendi. 

Yunanistanda af 
M. Venizelos ta aft8ll 

istifade ediyor 
t 

Atina 2 (Aktam) - UJJ1UJS'Jl'' 
af hakkmdaki kanun layihasl 'd•' 
mttbr. Afdan M. Venizelos ta. t~ 
hil olmak iizere biitiiD ~fler '' f 
fade ec!eceklerdir. Bunlanll .-.t
tedilen miilkleri de verilece~ 
Yalntz mahkeme kararile ,,.,.-

C:Iilenler miiateanadtr, J/1. 
Afdan 750 kiti istifade ede~ 

~ir. Bunlarm iki yiizii yab 
memleketlerdedir. · ..,;tJ 

Kabine genit bir it progr" 
mecliain oniine ~tkacakttr· 't'il 

Yeni batvekil M. J)errt•~ 
1876 da dogmuttur. Hukuk ~ 
soriidiir. Bir ka~ defa aazat 
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AK~AMDAN AK.,AMA 

IVIesu "yet mefhumu 
Ekonon~ \·ekilligine candaa, 

fonnJ den ~ok bUyUk bir te~ek .. 
'-re bo. ~luyum. Beni bir hasre

ti4. kavu§turdu. Bu memlekette 
bir mesuliyet mefhumu olduguna, 
llazariyeden, ve daha doiJ'usu, 
bo~ bir IMtan ibaret kalmaYJp 
latbika d kondugunu g6z0mle 
tordnm. I~te ekonomi vekiletine 
lllinnettarbgtm, bunu bana naalb 
tltiginden dolayuhr. Bizim Iata~a-
~~1 belediyesinfn fJierJ hakkmda 
uq atltunlarda belld bin defa 
t.•~dam yakddam. Meauliyet preo
liploi kabul ve tatbik etmeclikten 
~nra, nafile yoruluyoraunuz, de
l 1lll. (:unkil bizim beJediye sdot-
1k~a ya eskilere ilaveten yeni bir 
talirnat yapar, ya tesiraiz kahmt 
b';birlerine ve tamimlerine zeylen 

Ir tamim ~1karar. Fa kat kimae 
jld~r·.~ etmez. <;iinkU kimse vazi· 
es1n1 yapmad1gmdan dolayt bir 
lne~uliyete ugrayacagam a kim a bile 
lttirmez. 

I ~a kat bu sefer, ekonomi vekA
J3.ltne aid bir i~te boyle olmad1. 
'Mlr vapurun yolda fafb kmldJ. 
t utad laktrdiinrJ, basma kahb 
dekerlemeleri bu muoasebetle de 
Uyduk. Bu ehemmiyetsiz bir Yak· 

~da~, olagan f~eydir, dediler. Ga· 
c: ~~ar, bizde mesuliyeti icab ede-
e.: bir vaka ~akb m1, mesul ol· 
~alara icab edenlerden ~~ tahkl· 
.: ~alkaraz! Miifetti~ler i§e kan~· 
le bale, meseleyi dost~a halleder
L r. Hastla, ortada hi~bir kaba• 
t •tte hi~bir mesul meydana ~akJp 
tta gormez. 
~anakkale vapurunuD tafh me

~tesinde de aym g~renegin tat
b~ attna fahid oluyorduk. Fakat, 
k•rdenbire ekonomi vekiJeti i1e 
tJ arl§h. Kendisine bagh miitehas
) s gonderdi; derbal tahkikabn1 
h~Ph ve kanunun hUkmiinll tat• 

•k etti: Y ani mesul olmalarl lA· 
tun gelenleri i§inden ~akarda. 
& ~esuliyet, yalmz kimsesizlere, 
J) Clz ve zay1fJara tatbik edilir bir 
tireusip halinde kahrsa, kabaha• 
h~ nsd yatagana gidilmezse 
l~r zu1um makioesi haline gellr. 
k aremizl dnzeltecek ve memle
lte~e- zarar veren bir~ok ibmal· 
):·~ anunu alacak fey, mesuli· . 
hilta· yukar1 tabaka memur)ara da, 
~ i1stisna, derhnl tatbik etmek 
~~e~sipinin kabuliindeo ibarettir. 
i .. z e eskiden kalma ki>tO bir 
lborenek daha vardar 1 Mesul ol· 
ti:sa icab edenleri becayit ede· 
l'l ' Yahut sessizce i§inden ~akan• 
.. :· liem bu da aradan bilmem 
lrtfi kadar zaman ge~tikten sonra. 
It Salin mahiyeti hakktnda da 
b:hat vermeyiz. Boyle bir meau• 
~· et ha olmu~, ha olmama,, hep 
~~dir.. ~Un~U ' asal ~hemmiyet, 
dt tssar btr abret te,kd etmesin• 
~ ' lllemurlaran gozii onUnde bir 

Ork d I U ya~atmasmda Jr. 

~ dare i_~lerine hatrr glSnUI, ab• 
tll 'Phk ve teldifsizlik, aldan~ et· 
b etbe:dik girdi mi idaresizlik 
ld~larnr~ demcktir. Bizim ban 
-~d r; §ubelerimizin ~oktan bu bali 
~i 'ga inkar kabul etmez. Ekono• 
~a Vekaletinin ~u son ciddi ornegl 
lttt~b dinlemi~ kulaklarda bile bir 
dilld a~ ogultusu canlandmr limi· 
~· Ak~amcr 

400 
Belediyeler ban
kasl ~imdilik bu 

kadar horf verigor 
Istanbul belediyesinin belediye

ler bankasnulan almak istedigi 
yedi yiiz elli bin lirahk bol'CA ait 
muamele bitmiflir. Banka bu pa· 
ranm yalmz dort yiiz bin lirasm1 

vennegi kabul etmiftir. Buna ait 
muamele dahiliye vekaletince ne
ticelendirilmektedir. 

Bugiinlerde para belediyece ah· 
nacakhr. 0~ yiiz bin lira, batla• 
nan i~ler ilerledikten sonra veri· 
lecektir. 

Buyiikadaya su getirilmesi i~in 
istenilen yiiz elli bin lirahk horca 
ait muamele aynca yap1hyor. 

Bir i§QI tugla ta§trken 
dOftD, y~ralandl 

Cihangir tnrafmda bir binada 
~ahtan Haydar ad.mda bir it.~i 
11rtmda tugla yiiklii oldugu hal
de tahta iskeleye ~rkarken aya· 
g1 kaymtt ve yiikile heraber is
keleden diitmii~tiir. 

Yiizii koyun yuvarlanan Hay· 
dar afagJdaki tugla YJgmlarma 
~arparak batmdan ve hir~ok yer· 
lerinden tehlikeli surette yaralan· 
mtthr. 

Go~menler . 
Son kafile iskan 

mantakalar1na gonderiliyor 
Naztm vapurile gelen 1700 

go~menin iskfm mmtakalarma 
sevklerine ba,Ianmt~hr. Sevkiya
tm yarm arkas1 almacakttr, 

Naz1m vapuru Kostencede bek
liyen diger go~men kafilesini al
maga gitmi,tir. 

Bursa vapurile gelen g~men
lerin burada kontrollan yaptl· 
mif ve vapur go~menleri ~·kar
mak iizere Geliboluya gitmi~tir. 
Go~menlerden bir ktsmt Gelibo
luya jska.n edilecek, bir k1sm1 da 
<;anakkaleye yerle,tirilecektir. 

Bursa vapuru go!fmenleri ho
••lbr bof.Bltmaz dogruca Kos
tenceye gidecektir. 

Bir marangoz dUkkanmdan 
yangm ~tktl 

Galatada Kalafat yerinde bir 
marangoz imalathanesinden dun 

yang1n ~tkmtf., imalathanenin bir 
ktsmt yand th:tan sonra atet son
diiriilmii~ti.ir. 

Yaptlan tahkikatta imalatha
nede yatan bek~i Alinin yatar
iken yakhgt bir kibriti sondiir
medc•! atmas1 yv~iinden tala,la
rm tu\.:f\·dugu ve yangm ~aktJg1 
anlatrlm~~tu. Bek~i Ali yakalan
mJttrr. 

-
'AIC$AM 'Saliire S 

ISTANBUL HAYAT:l -114 BRLBRI u $1mdl 6yle dolma 
yutacak kalmadtl .. 

Iki kaza 
Bir ~~~i bacaganJ, bir ~~~ide 
kolunu makineye kaphrdt 

Vanikoyiinde bir fabrikada it" 
~i Nuri admda bir adam fabri· 
kanm makine dairesinde dol.,. 
'1rken ayag1 kaytp diitmiittiir. 
Bu diitmede Nurinin sag bacaii 
yan tarafta i~emekte olan maki· 
nelere ~arpm1~hr. ~arhlar Nuri• 
nin bacagm1 ~ekerek kemiklerini 
par~lamtthr. 

Si.iratle i~liyen makineler Nuri· 
nin viicudunu da ~ekmege batla· 
mt~, adamcagJZ can aciSile bag1ra· 

rak imdad istemi~tir. Sesleri duyup 

yetiten i~iler makineleri durdu· 
rarak Nuriyi tamamile ezilip pa• 
~lanmaktan kurtamu~ardtr. Nu
ri haygm bir halde hastaneye kal· 
dirtlmt~br. 

{:ayubatl civannda bir fabri· 
kada ~ah~an Safer admda bir 
if~i de makineleri yaglarken ko
lunu ~arhlara kapbrnntbr. Sa· 
ferin kol kemikleri par!ralan· 
mlfhr. 

. H1rs1z misafirler 
Halt, sema veri yiiklenip 

gitmi~ler 

Beyaz1d civarmda oturan Ahi· 
dinin odasma diin eski tamduda
rmdan Saidtka admda hir 
kadmla ktzl Miinevver mi
safir gitmitlerdir. Abidin mi· 

safirlerine iftarhk hazulamak 
iizere dt~arrya ~JkmiJ, hi· 
raz sonra. dondiigii zaman SJddi
ka ile ktzimn evden gitmit- ol
duklarlm gormii~tiir. 

Stddtka ile k1z1 Miinevver oda· 
y1 bof buluca Abidinin halt, se

ma ver ve sa ire gibi bir~ok e~ya· 
sm1 da beraber ahp savu~mut
mu,lardJr. 

Abidin i~in farkma varmca po
lise haber vermif., S1d1ka ile krza 
Miinevver yakalanarak tahkikata 

giri~ilmi,tir. 

Mezarltga tecavoz eden 
tugla harmanlart 

Biiyiikderedeki tugla harman· 
larmm tiirk mezarhgt arsastna 

dogru uzand1g1 ve mezarhk ar· 
sasmdan istifade eitikleri hele

diyece iddia edilmit ve lugla 
harmanlan sahipleri aleyhine bir 
dava actlmtshr. 

~ . 
Belediye, ~i~li dr!i-mda Zincir

likuyu mezarhgmdan sonra Bii
yi.ikderedeki bu mezarhgt da 

muntazam bir hale koymak isle· 

diginden mezarhgm bududuna 

bi.iyuk bir ehemmiyet veriyor. 

Buna dair tapudan kaytt ~rka

rrlmt~hr. 

Ba,. Amca.ya gore ... 

l Kuduza kar,l 
Agzzlzkszz 

biitiin kopekler 
o!diiriilecekler 
Belediye risligi tarafmdan ve

rilen s1k1 bir emir iizerine bele
diye tuhelerinde toplanan hirer 
komisyan :kendi mtntakalarmda 
tesadiif edilen biitiin kopekleri 
toplatmaga ba,Iamif!liT. Sokak
larda raslanan kopekler, sahibi 
olsun olmasm, tasmas1z ve ag1z .. 
hkstz iseler hemen oldiiriilecek· 
lerdir. 

Belediye reisligi birinci kanu
nun sonuna kadar 1stanbulda ha
'1 bot kopek hualulmamastnl 
ernretmi~tir. 

~ehre koylerden bir hayli kO
pek geldigine gore koylerde de 
miicadele yaptlacakhr. 

Balik bolluDu 
Son giinler zarfmda bahk ~ok 

bollanmJtbr. Uskumru 15, kth~ 
30, liifer 25, kef~l 25 • 30 kuru· 
f& sabhyor. Son senelerde bahk 
fiatinin bu kadar dii~gii goriil· 
memitti. 

Buna mukabil tavuk, hindi gi· 
bi kanath hayvanlar bu sene pa
hahdir. Et fiatleri de ge~en se
nelere nisbetle yiiksektir. 

Y emek paras1 
~Jrak, paray1 vermiyen 

mu~teriyi yara lad! 
Y edikule civarmda bir fahri· 

kada ~ah~an Hakk1 admda bir 
adam ah~1 Cemilin diikkamnda 
veresiye yemek yemit, paras1m 
vermemittir. 

Haldn evvelki giin tekrar ,·e· 
res1ye yemek yemek iizere Ce
milin diikkanma gittigi zaman ~· 
rak Mehmed kendisinden para
larl istemi"' Hakk1 sonra verece· 
gini soyleyince Mehmed iizerine 
ahlarak adam1 fena halde dogiip 
hir~ok yerlerinden yaralamttltr. 
Hakkt tedavi dtma ahnmtf, ~
rak Mehmed yakalanarak tahki· 
kata giritilmittir. 

-
6Undeligi payla§trken kavga 

Qlktt, bir kiti } aralanda 
Kabata~ civarmda bir depa.. 

da ~ahtan Esad ve Ahmed ad
lar~na iki kiti ogle paydosuna 
~rktJklart strada ald1klan giinde
ligi payla~mak yiiziinden lcav· 
ga etmi~lerdir. Diger it~iler ara· 
ya girmi,lerse de kavgactlarl 
ay1rmak kabil olamamJ,br. 

Bunlardan Esad yantnda ta· 
,JdJgt bt~akla Ahmedi gogsiinden 
tehlikeli surette yaralamt,tJr. Va
ka polise haber virilmit, Ahmed 
oliirn halinde hastaneye kaldln· 
larak Esad yakalanmt,br. 

Beyaz1d camiinin avlusund~ 
gene kocaman bir n.mazan pa_4 

zan !kuruldu. ~adiJ'Vallm etraf1n" 
daki genit aetler iizerine stra, sirf 

tahta barakalar ~abld1. Giilla~ 
desteleri, ekmek kaday1flan, Yl"" 

g1n y1grn kater peynirleri, du~ 
iiziim, erik, elma kurular1... Hel 

kafadan bir ses ~tloyor, kubbe
ler ~mhyor: 

«- Haydi, bayanlar, baylar
lftarhk r~ellerimiz tazedir. Sa• 
hurluk hotaflar, halis yumurtali 
makarnalar. Agzmm tadmr bi· 
len, oru~ta zahmet ~ekmek iste· 
miyen bizim diikkana gelsin. Bu 
malla.r1 almtyanm ya akh yok· 
tur, ya parast.» Kar~t ko~ede onif 
camekfmh hir bara'kaya yana~lr· 
ken bayilhcl l·okulardan insamn 
nefesi tikamyor. trili, ufakh esans1 

yag titeleri, boy boy tesbihler. 
Yiyecek, i~ecek sahc1lartmn 

arasmda bir ~ok a~1k gozler de 
yer kapmttlar, ~orap, mendil sa· 
byorlar. · Bunlarm tela~lara hep
sinden fazla. Bir ~ocuk eline des
teledigi ~oraplan gelip ge~enle
rin burunlarma kadar uzatarati 
bagrnyor: 

«- Baylar, bayanlar. Akhmz 
varsa timdiden bayramhgmtzi 
ahntz. Bayramda bu fiatler iki 
kat artacak. Parasma ac1yan, 
akh olan bu ftnab kapnnasm.» 

Y amndaki mendilci sesleni· 
yor: 

«- Bof yere gtrtlagmi yorma 
oglum. ~imdi oyle dolma yuta 
cak enayi kalmadJ.» 

Mahalle aralarmda kocamati 
davullar1 kucaklamlf. hek~iler, 
etraflarmda siirii siirii ~ocuklat 
sokak sokak dolattyorlar. Fakat 
inat~1 yagmur da ayak diredi. 
Hepsinin tadrm bozuyor. - C. R. 

Bir otomobil bir ~ocuQa 
~arpt1, yaralad1 

~ofor Saimin otomobili dun 
Tepebatl caddesinden ge~erken 
yolun kartt tarafma ko~mak is

tiyen Zeki admda yedi ya~arm-
da bir ~ocuga ~arptnlfhr. · 

Bir ~ok yerlerinden agrr suret• 
te yaralanan kii!riik Zeki hasta• 
neye kaldinlmi!, zab1ta ,ofor 
Saimi yakahyarak tahkikata bat
lam•tbr 

Eczah pamuk dlye sattlan 
ldt pamuklar 

t>tede heride baz1 kimaeleriq 
adi yatak pamuklanm kii~iik, 

siislii paket balinde ve serilize ;>a• 
muk diye halka sattJ.klan goriil· 
miit-tiir. 

S1hhate muzur oldugu gibi ki
losu on bet, yinni liraya gelen 
bu pamuklar alakadarlann naza• 
rt dikkatini celbetmif, gerek za· 
b1ta ve gerekse 11hhiye dludiir· 

{ liigii tahkikata batlamtfbr. 

[Sorulmadan betka yere bu1lamaz buka dile c:evrilC~DML [ 
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~Alman muhacirler 
Nazi idaresi kuruldugun

danberi 100 bin ki§i 
hicret etmi~ 

Cenevre 1 (A.A.) - Alman 
muhacirleri heyeti iiyelerinden 
B. Georges Bernhard beynelmi
lel miiltecilere yardtm komisyo
nunda Hitler rejiminin kurulu
tundan beri takriben 100,000 
Almamn ditartya hicret et~i~ ol
duklanm soylemittir. 

Mumaileyhin ifadesine gore 
bunlardan 40,000 i Fransaya, 
10,000 i ~ekoslovakyaya hicret 
etmitler ve 40,000 i de Filistin
de yerleimitlerdir. Muhacirlerin 
bak1yesi, diger memleketlere ve 
bu arada bilhassa Italy« ve ce· 
nubi Amerikaya gitmitlerdir. 

B. Bernard, muhacirlerin yiiz
de yirmisinin yahudi olmad1gt· 
m kaydetmi~.tir. Mumaileyh, ye
ni Alman neslinin de Almanya
da hayatlarm1 kazanamamak yii
ziinden hicret mecburiyetinde 
lcalacaklarm• ilave eylemif ve de
mittir ki: 

<<Bu .hal, Alman muhacirleri
nin mikdanm 200,000 e kadar 
~1karacakbr. » 

fugoslavyada intizam1 muhafaza 
i~in tedbirler 

Prag 1 (A.A.) - BakanJar B. 
Vargasm ba~kanlrgm da yapml!f 
olduklan bir toplanbda kanuni 
intizamm muhafazasm1 temin i~in 
kabulil muvaftk tedbirler ve son 
lsyan harekabna i~tirak ctmi!} 
olanlara verilecek cezalar tetkik 
etmi~lerdir. -----

Brezilyada mUfritlere kar§l 
tedbirler 

Rio-de-Janeiro 1 (A.A)- DUn 
parJamentoya bir kanun layihas1 
tevdi edilmi,tir. Bu kanun, icra 
komitesine munhas1ran miifritle• 
rin harekahm tenkil maksadiyle 
90 giin i~inde kararnameler ne,. 
retmek hakkma vermektedir. 

Almanyada uyu§turucu 
maddelerle mUcadele 

Berlin, 1 (A.A.) - Almanya 
I~ i§leri bakam B. Frick uyuflu· 
rucu maddeler sui istimaline kar.§l 
mUcadele edecek merkezi bir ofis 
vucuda getirmi§tir. Bu ofisiu ga· 
yesi, zab1tamn biitiin istihba..- 'm1 
merkezleo~tirmek ve Almanya s1h· 
hat ofisi ile i~ birligi yaparak 
~ah~maktar. 

Selumi lzzet Kayacan 

TIY A TRO SANA Tl 

Bu kltap tflrk~emfzde tiyatro 
ll.akkmda vukuf ve ehliyetle vaZll
m~ birictk eserdir. Bu kitabl allp 
okumavan edebl'vat te tiyatro se
verler bflgi hamulelerlnde doldu
rulma2 blr noksan kaldtQma emin 
olsunlar. -

Her kitapc1da bulunur. 

Flyetl: 7 a kuru,tur 

Telefonun sat1n 
alma mukavelesi 

(B., tuah 1 c:i aabifede) 
Mukavele bugiinlerde Ankara-

da imzalanacak ve bunu yeni 
idarenin ilk biiyiik icraab olarak 
telefon ve tesisat iicretlerinin 
indirilmesi takip edecektir. 

Diger taraftan telefon idaresi 
memurlar1 eski ,irketten ikrami
ye haklanm almak i~in te,ebbiis· 
lere devam ediyorlar. ikramiye 
memurlarm k1demlerine gore ii~ 
be' ayhga kadar olmak laz1m ge
liyor ve 150,000 lira tutuyor. 

Eski ~irket direktorii Ander
son Londraya gitmi,tir. ~irketin 

ikramiyeleri ne zaman verecegi 
heniiz kestirilemiyor. ~iinkii f.ir· 
ket delegesinin vadinden batka 
ortada bir hareket yoktur. 

$irketin abone hesaplanndan 
hiikumete vermesi icap eden 
114,000 lira da heniiz tesviye 
edilmemiftir. 

Bu hususta eski ~irkete tebli
gat yap1larak taahhiidlerini yeri
ne getirmesi ihtar edilmi,tir. 

Sulha dogru mu 
gidiyoruz? 

(B&J tarah 1 c:i sahilede)' 

ltalyanlar Avusfurya hududun-
da~i askerlerl niGin ~ekmi1ler? 

Paris 1 (A.A.) -Son zaman
larda ltalyada yapilmif olan esra
rengiz siiel hareketler hakkmda 
itimada deger bir kaynaktan ata· 
gtdaki izahat verilmektedir. 

Biitiin Alp bolgelerinde bulu
nan k1talarm yani son manevra· 
lar miinasebetile Brennerde tah· 
tid ediJmi~ olan 500,000 e yakm 
askerin k•t garnizonlarma gonde
rilmesi zaruri idi. 

Brennerde kif mevsiminin ~oli 
sert oldugu ve bu kllalardan ba· 
z1larmm orada hiikiim siirmekte 
olan soguga oyle kolay kolay mu
kavemet edemiyecegi kaydedil
mektedir. Diger taraftan, Fransa 
hududunda ltalyanlar tarafmdan 
anormal asker tahtidi yaptlmif ol
duguna dair hi~ bir haber yoktur. 

Temizlile rlayet etmeyen 
oteller kapafllacak 

Miitterilerin otellerde kullan· 
dtklarl havlu, ~artaf ve sair etya
nm sUe: stk degittirilmesi, hele 
miitteri deiittik~e yeni mu,teri
ye yikanmtf, iitiilenmit efya "veril

mesi laz•m geldigi halde baz1 oo 
tellerde buna riayet edilmedigi 
yap1lan teftitler neticesinde anla
filmitllr. 

Sagltk balummdan miihim go
riilen bu liizuma riayet etmiyen 
otel idarelerine siddetli cezalar . 
verilecek ve temizlige riayet et-
memekte urar eden oteller bir 
miiddet i~n kapablacakt1r. 

Susaiarhktaki temsil kolu bftylik blr canhhk 
aon · rol 

• Yukanda 

2 Kanunuevvel pazartesi 
Istanbul - 18 Hafif musiki (Plak) 

18,45 Hnberler, 19 Tokathyan otelin· 
den tel$iz caz ork-estrasmm naklii, 20 
Kernan solo - Piynno refakntile, 20,30 
Stiidyo orke!trasJ, 2 I, 30 Son haberler, 
Saat 22 den sonra Anadolu ajansmm 
gazetelere mnhsus ihavadis serv.isi veTi
lecektir. 

Biikres 364 m. - 1 3 - 1 5 Plik ve 
haber s~rvisi, 18 Slav dans havalan 
(Radyo orkestras1 tarafmdan}, 20 Ha"' 
berler, • 20, 1 5 <;ocuk miizigi plaklan, 
20,55 Sozler, 21,15 Org konseri (kili· 
sed en nakil), 22 Kitaplara dair kritik~ 
ler, 22, 1 0 Nikulesko tarafmdan ,arkt. 
lar, 22,30 Haberler, 22,45 Kahvehane. 
den miizik nakli, 23,45 Fr. ve Alman~ 
ca haberler. 

Val}ova 1339 m. - 16,30 Salon 
triosu {Haydn, :\1omrt, $ubert, Mailing 
vs.) 1 7, 4 5 $en ske~, 1 8 Konferans, 
18,20 $ark1h soust konseri, 18,50 Soz~ 
ler, 19, Plak (Frans1z senfonisi}, 19,30 
<;ocuklara, 19,40 Sozler, 19,45 Plak, 
20 Koylii sorgulanna cevap vs., 21 Sii· 
el program, 21,30 Leh llarkJlan, 21,45 
Haberler, 22 Leh mUzigi, 22,45 Ede~ 
biyat, 23, l 5 Lehar - Strauss popurisi, 
24,05 Dans miizigi. 

BudapeJte 550 m. - 1 8 PJyapo kon· 
seri, 18,30 konferans, 19 Bela Balaz.e 
salon orkestrasJ (Keler, Dohnanyi, Le
har, Offenbah), 20 Halk miizigi, 20,30 
P.iyano • ~arkt, 21 cinsanlann trapedi
m:. adh dramatik piyes, 23 Haberler, 
23,20 Plak, 24 Britanya otelinden <;in. 
gene miizigi. 

Hamburg 332 m. - 1 7 Hafif muz.ik, 
18,30 $i..irler, 19 Romantik ressamlar~ 
dan Otto Runge, 19,15 Ske~. 19,45 
Borsa, 19,55 Hava yaporu, 20 Bando 
miizika, 21 Haberler, • 21, I 0 Edebiyat, 
22,30 «Ku~iik, fakat nazib adh pi:yes, 
23 Haberler, 23,25 miizikli program 
arast, 24 Gece miizigi. 

l..iypz.ic 382 m. - 1 8 Hafif miizik, 
19,30 Ogutler, 19,50 Ameleye, 20,10 
Sopran ~arb ile keman, fliit, piyano, 
Gitar konseri, 20, S 5 Aktiialite, haber· 
ler, 21. I 0 Brahms ak~am1, 2 3 Haberler, 
23,30 Hafif miizik {Breslaudan). 

Viyana 517 m. - 18 Konser aka~ 
demisinden nakil, 1 8,20 Plak ~ark1lar, 
18,50 Parazit ilo miicadele, 19,10 Burg· 
hnd aaati (Eisenstaddan nakil), 20, I 0 
Franz joseph heykeli, sozler, 20,40 
Sonradan bildirilecek, 21,1 5 Yayh saz.. 
!aria siiel konser, 22 Bu!} kuarteti, 2 3 
Haberler, 23,10 Eglenceli miizik (Not• 
stand orkestras1), 23,50 Sozler, 24.05 
Hafif miizigin devamJ, 24,40 Carli Ga. 
udrio CRZI. 

Berlin 358 m. - 1 8 Sop ran mugan
n.iye He radyo orkestras1 ( Gmaroz-a, 
mozart, Rossini, Strauss vs.) 19,30 Soz
ler, 19,50 Mar~ ve operalardan parc;a· 
lar, 20,40 Aktiialite, 21.30 cGliickach
miede~ adh miizikli radyo piyesi, 23 
H<lberler, 23,25 Bizi dinleyiniz, 23,40 
Piyano - ,arkt {$ubert). 

Brealau 316 m. - 18 Hafif miizik, 
19,30 Sisli havada koy, 19,50 Sozler, 
20 Yeni eglenceli Alrn.an miizigi, 21 
Haberler, 21, I 0 T renin yiiziincii y1ldo~ 
niimii, 23 Haberler, 23,30 Hafif gece 
miizigi. 

Miinih 405 m. - 18 Ak""m miizigi, 
19,30 Yeni jenerasyon ic;in, 20 Bando 
miizika, 21 Haberler, 21,1 0 cMagda
lenn ndh balk piyesi, 22,40 Koylii i~in, 
23 Haberler, 23,20 Ara, 24 Gecc koy. 
Iii miizigi. 

Langenberg 456 m. - 1 8 Hafif mii
zik, 19,30 Muhtelif, 20 Halk ~rktlau, 
21 Haberler, 21,40 Kii'Wiik radyo or. 
kestras1, 23 Haberler, 23,20 $umamn 
tarlulanndan, 24 Breslaudan nakil. 

Avusturya millsi tensik ediliyor 
Vlyana 1 (A.A.) - Ayusturya 

milisinin tensikine ba~lanm1~br. 
Federal ordunun kurmay ba,kam 
olan Albay Kubitza, yarmdan 
itibaren milisin kurmay ba~kana 
olacaktar. Mumaileyhio maiyetiode 
federal ordunun faaliyet haJinde 
bulunan subaylara bulunacakbr. 

Milisin ba~kumandanhg1, bat· 
bakan muavini prens Starhem· 
bergin fizerlnde kalmaktadtr. 

~ Bugfin 
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V aryete ile beraber miikemmel film
Jere devnm edilmektedir. Bu hafta 
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Mts1rdakl son nOmayltlere aid lkl resim: Yukar1da polis nnma
yl,~ilerl daiJbyor, &faiJda nUmayit~ilerin bir otomobile hiicumlar•· 

Muvaffak1yet, muvaffakayeti takib eder ..• 
Ge~en hafta 10,000 den fazla aeyircinin takdir ahka~larmt tophyan ve 

CHARLES BOYER ve KATHR1NE HEPBURN 
tarafmdan harikulAde bir aurette temsil edilen 

A$K SENFONiSi 
~aheseri 

Y I L D I Z sinemastnda 
Bir hafta daha temdid olundugundan ge~en hafta gibi yine 

10,000 ki1i daha tekrar tekrar gormege gidecektir. 

haveten: FRANZ LITZT ve eserhtri PiYANODA 

YurddaJ, 
Turk topraitmn uatu ve alh de. 

ierli antikiteler, arutlar ve tarihi e
aerlerle doludur. B1mlar, Turk ulu
aunun diinyada ilk kulturii kurdu· 
iunu, ulusumuzun ba,ka ulualara 
kiiltiir onderliii ettiiini biitiin acu• 
na tan1tacak f&hitlerdir. lnaanlak 1 

kiilturiiniin kurulutunda, gelitimin
de ve ilerleyi,inde Turk ulusunun 
yaratJc1 varl1gmt gosteren. bu ata 
andac;lannt korumakla, «Turk Ta
rihi» ni korumu, oluruz. 

Yurddllf, UJu Cwnur Ba,kant• 1 

nuz ATATORK'iin yiice On.derliii I 

albnda cTiirk Tarihi» ni batlanCJ. 1 

cmdan batlayarak incelemekte olan 
ve «Turk Tarihi» nin eskiligini, ge
nitliiini ve yiiksekligini butiin dun. 
yaya tanatmaga ~latan Turk Tarih 
Kurumu, biitiin c;aiJtmalannda tari- ' 
hi eserlere dayanmaktada. Bu eser
ler, hepimizin ulusal. mii,terek ma· 
lmuzdll'. Onun ic;in bu eserleri )'lktl· 
maktan, harap olmaktan, yabanct 
illere ve ellere g~mekten korumak 
her Tiirk i~ ulusal bir odevdir. 
Y urddat, bu Odevi canla, bllfla ye
rine getinnege c;altf. Tarihi eserler 
bulur. bOyle eserlerin yerlerini go· 
riir veya iJitirsen, bu eaerlerin fU· 
nun blDlun eline c~mesine meydan 
vermeden miizelere ve hiikumet 
adamlanna haber ver. Kendi ken. ) 
dine uaulsiiz ve Tarih devirlerini 
altiist edecek toprak kaztlannda 1 
bulunma. Boylelilde define araya
cagun diye, bulacajm eserler ae sa. 
na, ne de tarihe ya.rar. Sana 
atalardan kalnuf veya eline g~miJ 
olan tarihi eserleri de yabata elle-
re kapt1nna. Biitiin bunlan Ulusal 
Kurumlara vennek kutsal amacm 
olsun. 

Tiirk 'tarih kurumu 

Moda ilemlnde 
Beyoglu latiklal caddes.lade Pasaj 

Karlman ustiinde 292 No. da Bayan 
ZOE, Biitiin modellerini 2 Birinci kanun. 
dan itibaren elden ~tkaracag1nt muhte- I 
rem muflerilerine bildirir • 

-

KiRALIK 
GO NUL 

GRETA 

RHNKLi PH~ 
.--all-18•:--• Bugnn T U R K sinemasmda diinyanm en biiyiik • r :isti 

P A U L M U N i en heyecanh filmlerinde 

KA.RA VILGI 
UFA DONYA HAB 
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D0$0NCELER 

lkl okul blrblrlnden 
nas11 ayr1hr? 

Her felsefenin, bele son as1rlar fdse
l ~ia temet sorauau, ana meselesi: Du
~nin, ruhun, varllkla, tabiatla olaD 
~asebetidir. 

Bu sorauya cevap veri,lerine, bu me
teleyi ~ozu,Ierine gore filosoflar ikiye 
lYrtbnt,lardlr. Kim ki: tabiata gore ru· 
"- onceligin.i ileri sunnU,tiir ve boyle
fide f U veya bu bi~imde, f U veya bu 
~ada kainatm yarablmlf oldugunu 
lcabw etmitstir, felsefede idealist oku
~un her hangi bir boiUgundendir. Bu
lla k&Jllltk, kim ki, tabiabn onceligin.i 
ltabul etmi,tir, b oylelikle kiinatm yara.. 
td.nanu, oldugunu ileri surmii,tiir, fel
lefede rnateryalist okulun fU veya bu 
l.otiigiine ginni, demektir. 
~ok eski devirlerde, iruanlar daha 

lte.tdi fizik kurulu,lar~, biinyeleri ha.L 
lnnda tam bir bilgiaizlik i~indeyken, 
~ayYileleri «riiyalarlu kam~1lan•rken 
tOyle bir neticeye "ul&fDUfh)ar: «lnsarun 
diitiincesi ve duygulan kendi govdesi
~ verimi degildir. Bunlar govdenin 
""i'ilde ba,h ba,ma oturan bir ruhun ese
~ ki, bu rub, bu can, oliimle hera
._ govdeden ""1p gic:ler. Ve madem 
lis ~ oliimden sonra da govdeden ayn
... Ya,amaktadtr, oyleyse o ebedidir.» 

'tabiat kuvvetlerinin ph~Sla,bnlmasile 
itlc allahlar doiduktan sonra, uzun bir 
~Oldan ge~ilerek monotheist dinlerin tek 
-n.Juna ul&~JldJ. 

Boylelikle, dufiinceyle varhk, ruhla 
~dde ara.smdaki miina.sebet meselesi
~ ~oklerini ~ok uzak devirlerde bula

rtz. Fakat bu, butiin keskinligi ile 
~C:Ilk b' b • 0 l w , uzun ar orta asu uutiyan 1g1 

ikuaundan uyanan, A vrupa cerniyetin
e Ortaya konmu, tur. 

Bi.zirn siituna 11gacak bir bi~imde 
~llan bu kasacak konu,madan sonra, 

teryaJist ve idealist felaefe okullan. 
~ he))' b 1 :L: b"l~~ -- etafi=-.:•. 'd lli I &f I UU 0 ugu, m 1LU1. J e-
tik z.:n. rnetafizik materyalizm; diyalek
~dealizm, diyalektik materyalism 
) tnda aoz a~maia stra geldi. 0 da 
attn. 

'-- Orha n Selim 

N E.LER OLUYOR? 

Alk1' olcUsU 
lngiltere tiyatro ve varyetelerinde, 

~alk •• " I .. .. b' ~ I k u lma ~ .... o ~UCU» ar IUet u an1 ya ba,-
dit nu, ttr. Bu alet elektrikle i,lemekte-
i\i~·· A.llu,larm ne kadar zaman siirdii
'-a 1.1 ve ne aezonda oldugunu gayet baa-
'- " e kati aurette tesbit etmeldedir. Bu 
-~e, tiyatro sahipleri, muhtelif san
d~ &rtn muhtelif rollerde halkm ne 
tllilldc c:e takdirini kazanm1f olduiunu, kati 
1-tll •rnlar halinde ogrenebiliyor. 

I)·· A.L TINDA MANT AR TARLASI 
hti ~nran•n en buyiik yemeklik mantar 
~' rtlen yeri Pariate, yer alhndad1r. 
•1 " 1

• Yer altmda bir nevi fehir gibi 
l.iJ) iik ..,~· rn emmel bavalandarma tesiaab 
~~ Jr, I 2 kilomrlre uzunlugunda so
laiJcr ~ vardtr. Tabii gece giinduz elek. 

I e •YdJnlattlmaktadar. 
1)~- SENEDE YETI$ EN MEYV A! 

~ ~~Yada en yava, kernale eren mey
..,~ •ndistan cevizi nevinden bir mey. 
.. e tr, Deniz Hindiatan cevizi (Coco 
~ ~r) . • ->'c:h 11ma verilen bu meyva yalmz 
'cflJa ellen adalar~nda yelifmektedir. Bu 
' b r liindistan okyanosundadar. 
lat;~ l'lle)'Valartn her biri 25 kilo aiJr-
~il a olup ancak on senede kemale 

tnektedir. . 
1): ARIM SAA 1TE 3 DAKiKA 

~:~anan tekmil gemi ve gemilerle 
~el .eye memur telaiz i.stasyonlan, 'tt ~lei bir kaideye gore, her yanm 
~-~ 1.1~ dakik" telsiz faaliyetinin kesip, 
ti.-tet lf&retlerini dinlemelde miikellef-

't~t . 
~~e~~ faal.iyetini kesip, imdad i,areti 
~ saar .zarnana, Greenwich zaman ae 
~_..,. •nd on be,inci ve k1rk be,inci da.. 
'd~. n a ba,Ja)'lp ii~ dakika devam 

I)·· BOYOK BfR MAUKANE 
l:t.:-"l.lnyanan b" ,,._ b A • • 

~es · A. en uyua usust araz1 ma-
"~tb 1• VUsturalyada olup (Kidman 
~ye:.•rnind~ir • . Bu arazinin mesahai 
~1 A '39 han nul murabbaJdar ki tek
d. ; "Ustury d . d " tt hi · b · d ~ .. da b" -~ an or e r 011 etin e 
J.1 _ U)'Uk d emektir. 

~danyaya bir amt dikilecek 
~il' Udanya 1 ·_ Mudanyaya 

antt ..l·k'l . 
'tlittir, ""1 1 mesme karar veril-

1\tllt 
cl iki} Curnuriyet rneydamna 
• ecekt' l&Jtel •r. $irnendifcr hath da 
n eye kadar uzahlacaktrr. 

.l u su I 
~ahct .. ret e Mudanya bir kat 

Ruzelletrnif olacakhr. 

Alt$AM Sahife 5 

( iCERDE OLUP BiTENLER) y;;t};;;;ierin ilih1: Ha~-
Kzgm"et takdir! Enciimenlerdeki metiU petrol hazretleri 
ifin nizamname kanun teklifleri 

Bu suretle bir ~ok 
ihtilaflann onii 

ahnacak 
Bina ve arsalara k1ymet kon

masi timdiye kadar muayyen bir 
kaideye tabi degildi. K1ymet tak
diri i,Ierile ugra,anlar lmahke
melere, resmi dairelere ~agtrah
yorlar, bunlar1n takdiri esas olu
yordu. Bu hal bir~ok anlafmaz
hklara yol a~tyordu. 

· Y eni istimlak kanunu bu mah
zurun kumen olsun oniinii al
mlfhr. Fakat istimlak kanununa 
tabi olmakstzm yap1lan ktymet 
tekdirlerinde gene bir esas yoktur. 

. Halbuki Avrupamn bir~ok 
yerlerinde emlik ve erazi kJy
met takdirlerinde · muayyen ve 
riyazi . kaideler vard1r. Bunlar, 
bir kitap halinde tedvin edilmif.
tir. Birka~ sene' ev~el Ni,anta
~nnda vali konagma k1ymet ko
nulurken, memleketimizde ilk 
defa olarak, bu umumi ve bey
nelmilel kaideye riayet edilmitti. 

Haber aldtgtmrza gore k1ymet 
takdirindeki ihtilaflara nihayet 
verilmek iizere A vrupada oldu
gu gibi memleketimizde de bir 
ktymet takdiri nizamnamesi ya
p1lmas1 diitiiniiliiyor. Bunun i~in 
tetkikat yap1lmaga ha,Ianmttbr. 
Yakmda bu nizamnamenin kati 
tekli alacagt umuluyor. 

lzmit liseye mubta~t1r 
lzmit (Aktam) Kiiltiir 

alamnda batta bulunan vilayetle
rimizden biri de Kocaelidir. Vi
layet merkezi olan lzmitte t-im
diye kadar yap1lan temennilere 
ragmen maalesef bir lise a~mak 

imkam bulunamamtthr. 

lzmitte bir orta okul bulun
maktadtr. Buray1 bitiren talebe 
ya lstanbula veya turaya buraya 
~ahsile giderek lzmitten ayrtl

mak mecburiyetindedir. Gelecek 
sene i~in bu orta okulun lise ha-

. line getirilmesi kalktn ba,llca di
lekleri arasmdadtr. 

.Sehir gazinosu 
lzmir belediyesi gnzinoyu 

1slah edecek 
lzmir 1 - Belediye lzmirin 

eglencesiz bir Jehir oldugunu 
nazar1 itibara alarak burada hal
km eglencesini temin i~in bazi 
kararlar vermi,tir. 

Bu meyanda tehir gazinosu
nun ehemmiyetli surette Jslahtna 
karar verilmittir. 

· ~ehir gazinosu asri bir tekle 
aokulacak, burada halkm ucuz
ca eglenmesi ve giizel vakit ge
~irmesi temin edilecektir. 

Gazino i~in biiyiik bir proje 
yapiimtttJr. Bu projeye nazaran 
bir de otel yaptlacakhr. 

Nobet~l eczaneler 
, Bu akfam nobet~i eczaneler funlardu: 

$i~li : .$aTk Merkez, T aksim: Tiinelde 
Matkovi~. lst.ikli.l caddesinde Kemal 
Bebul, Galata: D ogruyald a Merlcez, 
E minonii: Sirkecide Be,ir K-emal, Kll.!1m
pa~a: Y eni Turan, H nskoy: H a ltctoglun· 
da Yeru Tiirkiye, H eybelia.da: Tomad is, 
Bi.iyi.ikada: H alk, Bakarkoy: 1stepan, 
Sanyer: Asaf Behaeddin, Aksamy: Sa
nm. Bel}ikta~: Nail, Cskiidar: Selimiye, 
KadLkoy: 0!;-ler ve Sotiryadis, Fener: 
Hiisameddin, Samaty.n: Em in Rtdvan, 
.$ehremini : A. Hamdi, Karagiimriik : 
M~hmet Fuat, A lemdur: E,ref NCfet, 
Kiic;iikpazar: Yorgi, .$ehzadeba~u: Ham
di, Bey<mt CerniL 

Vekalet miiste§arhldart 
hakk1ndaki layiha da 
bunlarJn arastndadtr 
Ankara 1 (Telefonla) - Ka-

mutaym enciimenler ruznamesin
de miizakeresi heniiz tamamlan
mamtt baz1 kanun teklifleri var
dtr. Bu arada Sabri Toprak (Ma
nisa) nan bakanhklar miiste~ar
larma, maarifc, hususi sthhat 
yurdlara ve hastanelerin himaye
sine dair ii~ kanun teklifi bulunu
yor. 

Miiste,arlar hakkmdaki kanun 
teklifine gore, vekalet miistetar
larJ Biiyiik Millet Meclisi azasm
dan intihap olunacak, her veki
lette idari miislefar yerine hirer 
umumi katip bulunacakhr. Ve u
mumi katip te miiste,ara ti.bi ola
cakbr. Miistetarlar. tamamen ve
killerin emir ve idaresi altmda 
bulunacakhr. !era vekilleri heye
tince miinasip goriilecek heyeti 
vekile i~timalarmda miistetarla
rm hepsi veya bir lnsm1 haz1r bu
lunabilirler. Ba,vekilin verecegi 
itleri goriirler Ancak miizakere
lerde rey vermek hakkm1 haiz de
gildirler. 

Heniiz miizakere edilmemis o-• 
Ian bu teklif te~kilatl esasiye en-
ciimenindedir. Digerleri de maarif 
ve maliye enciimenlerindedir. 

Bolu saylavt !&mail Haklu Uz· 
may tarafmdan verilmit olan av• 
c1hga dair kanun teklifi ziraat ve 
Dahiliye enciimenlerinden g~· 
mif, Adliye enciimenine verilmit
tir. Buna dair kanun layihas• 9 
fasla aynlmathr. Bu fas1llarda 
av avlamak, av hayvanlarm•n ta• 
rifi, av hayvanlarmm taksimi, av 
hayvanlarmm avlanmas1, zama
n•, ve mevkii, av mezuniyeti, av 
itlerinin diizeltilmesi ve bakJmJ, 
muztr av hayvanlarmm imhasi 
yolunda tetvikler, av hayvant ti
careti, faydah av hayvanlannJD 
iiretilmesi, zararhlann1n imhas1, 
cezalar ve diger miiteferrik itler 
haklunda hiikiimler vard1r. 

. Miihim bir i, 
Konya civartnda iki 
batakhk kurutuluyor 
Konya 1 - Konyada biiyiik 

bir «batakhk kurutma» faaliyeti 
ba,Jamathr. 

Saghk bakanhgt Konyanin 85 
hektar biiyiikliigiindeki methur 
«Karadiken» batakhgtnln ku· 
rutma projeaini yaphrm•thr. 

Proje ile beraber bi~k au 
miihendiai 'fehrimize gelerek bu 
11tma yuvas1 batakhgiD kinutul. 
ma ameliyahna batlamatlardir. 

Diger taraftan 4,000 hek.tar 
biiyiikliigiindeki methur Karaaaz 
batakhgmm da kurutulmastna 
batJanmttbr. 

Bu hatakhk i~in liz1m olan 
biiyuk ana kanahn a~tlmui 
bitmittir. 

Konya civarmda blr otomobll 
devrildl, fOfBrO 61d0 

Konya 1 - G~en gi.in, KuiQo 
koy yolunda bir kaza olmuflur. 
Koye bir erkek, iki kadm ve bir 
c;ocuk gotiirmekte olan tofor Ha
samn kullandag1 kapb ka~h yol
da birdenbire devrilmidir. . 

Kaza neticesinde t ofor araba 
altmda kalarak agtr yaralanmlf 
ve aldtgl yaralardan olmiistiir. • 

Askerlik yazartmtzd an: 
ltalyaya mali ambargo koruz 

dediler tmmadt. Mal almay:z 
dediler tmmad1, silah imal'ine 
yarayan baz1 ~eyleri vermeyiz de- ~ 
diler, kth bile ktptrdamadt. Vak
ta ki petrol ambargosu koyar!Z 
dediler, o vakit her braf yer:n
den oynadJ, italya feveran etti. 
Bu harp sebebidir diye bagtrma
ga ba~ladt. Ned en? Eh ~iinl!:ii 
mode rn harp motorlii bir takrm 
vastta ve silahln:-a dayamr. Bun
larstz bugiin harp olmaz. MotO
riin mahdud insan ve hayvan 
kuvvetine faikiyeti o kadar bii
yiik, o kadar a,ikard!r ki bugiin 
mesela motorlii nakliyenin yeri
ni hayvanh nakliye ile tutmanm 
imkam yoktur. 

Bizzat ltalyanlar Habe, diya
rmda 1896 daki gibi yalntz in
sanlar ve esterlerle harbe kal
ktfmt~ olasalardt ,imdi iki ay 
zarfmda gidebilecekleri mesafe 
bir c;uvaldtz boyu yer olurdu. 

Makalleye dogru yaptlan yol
larJn siiratle ilerlemesi bile mo
tiirlii vasttalarla yol yapma sa
yesinde miimkiin oluyor. Kald1 ki 
motorsiiz ne tayyare u~ar, ne de 
otomobil ve tank yiiri.ir. Bu se
bepten oyle bir duruma geliyoruz 
ki bundan sonra ordulan ve 
milletleri: 

A - Petrollu. 
B- Petrolsuz. 
Diye iki k15ma ayirmak kabil 

olacakbr. Bol keseden fUrasma 
veya burasma bakarak falan 
devleti galip, falam maglup ~·
karanlar acaba ltalyanm son du
rumundan bir fey anlayabildi
ler mi? Petrol kesilirse biitiin dep
debeli ger~lere ragmen her te
yin zmk diye duracagmt alulla
n kesti mi? 

Bunun aksini diitiinmek pek 
minaSJZ olur. Bunun i~in bize oy
le geliyor ki bundan sonra her 
devlet harbe kalkmadan evvel ne 
kadar petrol tedarik edebilece
iini hesaba mecbur kalacaktJr, 

Bu gozliikle diinyaya bakmca 
en bahtiyar olarak gorecegimiz 
iki devlet vardll': Amerika ve 
Ruaya, lngiltere bile bol kayna
ia aahip olmakla beraber bunlar 
ana vatan i~inde olmadtit i~in 
bu iki memleket ka'dar b'ahtiyar 
degildir . 

Bunlarm difmda kalan biiyii.k 
devletlerden Fransa ikinci de
recede kaynaklara sahiptir. Al
manya bir siirii k ombinezon ve 
tesisat s<!yesinde 1,5 milyon ton 
ha fif karboran, 2 milyon ton 

Dizel mahruku tedarik edebile
cegi i~in italya kadar gii~ durum
da degild ir. <;iinkii Almanyanm 

bol petrolu yoksa bile hoi lcomiir 
ve liniti vard1r ve bunlar sayesin-

de ersatz ohn karboran tedarik 
edebilir. 

ltalya her ikisinden de mah
rum bulunuyor. Onun i~in petro
lu elinde bulunduran mahdud 
mikdarda devlet isterse ltalyanm 
biitiin harekatm durdurabilirler 
ve general Graziani ras Desta 
elile degil ve fakat Standard 
Ovil elile maglup edilebilir. 

Durumu ltalyaya benziyen bir 
devlet daha vardtr: Japonya: 
Onun da petrolu yoktur ve <;in
de hareki.t yapan Japon tayya
re ve tanklar1 ingiliz veya Rus 
marka&mt tap yan karboran kul
lamrlar. Acaba bir giin bu pet
rol ambargosu ona da tatbik edil
miyecek midir? Uzak farkta 
Japonyanm ilerilemesine endite
siz olarak bakan Amerika - In-
giltere ve son zamanlarda lngi
tere ile anlatmt' goriinen Rus
yamn tasastz bali bu eldeki son 
kozdan ileri gelmiyor mu? Bizce 
bu suallerin cevabt % 90 ihtimal
le miisbettir ve belki yarm i~iD 
ana formiil olarak toyle bir teY 
ortaya konacakttr: 

SaldtrJm i~in petrol laztmd1r. 
Bunu elinde tutanlann miisaade

si olmadak~a kimse yerinden kt
ptrdayamaz. T evekkeli bir sura 

milletler onlarca seneden beri 
hep petrol ,petrol diye bagtrmt• 
yorlardt. 

Bize gelince; biz bu hususta 
hi~ degilse % 50 bahtiyartz, ~im

dilik petrol madenimiz yoksa bi
le komiir ve linitlerimiz boldur. 
Sanayilettik~e Almanyanm du
rumuna benzer bir yere gelece-

giz. Hele ~ok iimid edildigi gi
bi zengin petrol kaynaklara bu-

lunuraa o vakit Tiirkiye diinyania 
hem komiir ve hem de benzin itiba· 
rile zengin ve bahtiyar bir mem· 
leketi olacakhr. M. $evki 

lakenderiye aulannda manevrll yapan lngilir donanmasmdan bir 
dritoottan diger iemilerio gorUou,n. 
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[ hi e111.leke't Daberleri J 
Gaziantepte Ornek 
siitevi Ve fidanl1k 

Siitevi siit~iiliik sanabn1n ilerlemesine 
~ok yard1m ediyor 

Gaziantep omek slltefJtnde siitlerln pastorlu kazamndan rzkanlmasr 
(Ko~ede 

Gaziantep (Aktam) - Bu· 
rada bir omek siit evi a~•lm•t· 

t1r. Ziraat miidiiriimiiz bay Sii
reyya Tiiziin hu it i~in ~ok ug
ra~mttbr. Ziraat miidiiriinii go· 
rerek siit evi ve ziraat itleri hali
kmda malumat istedim. Bana fU 
izahah verdi: 

- omek siit evinin tesisinde
ki gaye; aiit~iiliik sanahnm iler
lemesine hizmettir. Burada bi
linmeyen beyaz salamura peynirl, 
kahvaltthk tereyag•, yogurt imal 
ediliyor. Abonelerine pastori:ze 
edilmifl siit veriliyor. Halldan 
her miiracaat edene siit mamu· 
latmm nalll haztrlandigml og
retmege ~ahtthyor. 

Hmek siit evi a~IImazdan ev· 
vel burada Mersinden gelen ve 
Edime peyniri nam1 altmda sa
blan beyaz salamura peynirinin 
kiloau 125 kuruta verilmekte iken 
bugiin bunlardan ~ok daha ne-
fis mahalli siitlerden yaptlmtt 
peynirler piyasaya ~lkmtt ve bun
larm kirk kuruta sablmaSI te· 
min olunmuttur. Bu peynirleri 
imal eden mandtralarm a~tlmast 
niimune siithanesinin omeklik 
odevini yaphgma de1alet eder. 

Siit evinden ba,ka bir de or· 
nek fidanhgt yaptlmtf.hr. Fidan-

ASKIN 
Yazan: M. Uggar; 

- Beni dinleyiniz ... Siz ~ok 

kolayhkla giizel sozler soyleyebi
liyorsunuz. Size ~er~ekten hay
ran kahyorum. Bu iki manah 
sozleri soylerken biiyiik bir ma
rifet gosteriyorsunuz. Sizinle ko
nu;.urken, bazan gayet iyi bir ak
torle kart•latmttim gibi bir hisse 
kaptldtgun oluyor. 

- Garip tey. lkimizin de ay
ni hissi duymam1z ger~ekten fA· 
,tlacak bir tesadiiftiir. 

- Hab, itte derhal taarruza 
g~tiniz... Ben bu teaadiifii pek 
tabii goriiriim. Burada batbata 
o kadar zamanlar g~iriyoruz ki 
konutmaktan ba.tka bir tey yap
m•yoruz. Soyleyiniz bakayun ba· 
na, ~Ok kadm aevdiniz mi? 

- Evet, kadmlarm ho~na 

gitmek i~in icap eden vastflara 
malik biitiin erkekler gibi, ben 
de pek ~ok kadm tan1d1m. 

- Nedir bu vas1flar, meseli?. 

ziraat mildunl Siiregga Tiiziin} 
bk ge~en sene ~.if~iye on bet bi
ne yakm muhtelif fidan vermif• 
tir. Bu y1l da atth meyva ve mey
vaslZ aga~ fidam olmak iizere 
on aekiz bin: fidan yeti~tirmittir. 
Bu fidanlar daimi enciimenin 
takdir edeceii kii~iik bir iicr~t 
mukabilinde ~if~iye verilecektir. 
Ge~en sene batka ba,ka viii· 

yetlere otuz be~ binden fazla fu
tak att kalemi gonderilmi,tir. 
Bu ytl kn·k bin kalem verebile
cek vaziyete gelmi~tir. 

Ftshk aga~laTI birka~ senedir 
pek az mahsul veriyor. Bunun 
sebeplerini aratbrmak iizere zi
raat vekaletince Ankara yi.ikse'k 
tarim enstitiisii profesorlerinden 
Vaysberg gonderilmit ve incele
melerde bulundurulmu~tur. 

Muhtelif zirai mahsulat yeti~.
tiren vilayetimiz bu sene bakan
hk~a pamuk mmtaka!;ma ithal 
edilerek hastahkh mahallerden 
pamuk ithali menedilmittir. Ay
nca bir pamuk tecriibe tarlast 
tesis edilecek ve en uygun pa
mugun intihabt i~in b~ muhte .. 
lif varyete iizerinde tecriibeler 
yap•lmtt ve ahnan sonu<_: bakan
hga bildirilmi~tir. 

Pamuk ziraatine ~if~i pek he
veskardJr. 

CiLTY.~.~i ] 
- lyi bir aileden olmak, ~ok 

paras1 bulunmak, hiraz serbes 
ve likayt davranmak:-.. 

- Bunlar her zaman kafi ge· 
lir kanaatmda miStniz? 

- Her halde, kadm kalhi de· 
nilen diinyaya dalmak i~in bun
larm kafi gelecegine eminim. 

- Ey, bu tanidtgmJz kadmlar
dan ~ogunu sevdiniz mi? 

- Haytr, sevmek hay1r. Na
sil baz1 insanlar ~i~ekleri sever· 
lene ben de kadmlan severim 
oyle. Onlan dikmek, oktamak, 
bu emek mukabilinde onlartn ko
kularma alma.k ~ok ho,uma gitti. 

Bir kadmda ihtimalki en iyi 
,eyin bir kokudan ibaret oldu· 
iuna i~imde kanaat vard1. Maa· 
mafih, kalbimde duydugum his· 
ae biiyiik bir ehemmiyet ve k•y· 
met vermek hi~ bir vakit akl1ma 
gelm.edi. Size batka bir fey da
ha aoyleyim. Batka adamlara 

Su baskznzndan 
sonra 

Urfantn Jkl yerinde eakl 
eserler bulundu 

.Urfa .(Aktam). - On liet 
aiin evel tehri basan aeller Clur• 
~uktan sonra Halepli bah~e c[. 
Yannda miladm ikinci. anmCia 
lbnidessan namtnda biri tarafan· 
dan tesis edilen bir mabet hara• 
besi ve Urfanm tarkmda Bam· 
ya suyu mevkiinde genit bir sa• 
hay1 tutan. mozayikler meydana 
~Ikmitbr. 

Her iki yerde kaz1lma yap1lda· 
g1 takdirde ~ok ktymetli eserle
rin ~·kacagt muhakkakbr. Bunun 
i~in laz1m gelen miiracaatlar ya· 
ptlmi,hr. 

Samson ftrtnctlart 
Ara1artnda bir1ik bozuldu, 

serbest ~ah~tyorlar 
Samsun (Ak~am) - Bir ka~ 

aydanberl, hlr birlik halinde ~·· 
latmakta olan Samsun fmncalara, 
tekrar birlikten aynlmata ve ser· 
best ~ah~maga ha~lama§lardtr. 
Samson farancalara birlik halinde 
~ah§maga ba~larken, pi~irme ma~
raflarana azaltmak, li\zumsuz re• 
kabetln enUne ge~mek g&yesile 
lte ba~lad1klanna ilerf sUrmU~
lerdi. Ekmek fiatleri artbg-& 11rada 
Samsun halk1 birligfn daha Jyi 
ekmek ~akaracagtnl Umld ediyor
du. Fakat evvelce l§leyen 47 hnn 
yerine 22 fum i~leten hirlik 33000 
nUfuslu bir tebrio ekmek ibtiyacma 
temin edehilmek i~in, gUnde blr 
ka~ defa fmn yakmaga ve itina 
adilmedigi i~in lyi pi~memit ek· 
mek ~akarmaga ba~lad1. 

Bu vaziyet balkan tikiyetinJ 
mucip oluyordu. Belediye bu du· 
rum kar~1smda, 11k stk hnnlar1 
teftl~ etmega, noksan ve iyi pif• 
memi1 ekmekleri mtisadere et· 
mege ba§lad1. BeJediyenln ve vi· 
llyetin ~ok 11k1 tedbirleri k1sa 
bir zamanda iyi bir tesir g6ster· 
di. Samaun halka bugUn ekmek 
vaziyetinden memnundur. 

Urfada gece okulu 
Urfa (Aktam) - Halke--

vi dershaneler kolu iki "Stmfh bir 
gece okulu aQmaga karar vermi,. 
tir. Okumaga ay ba,mdan itiha
ren ba,Iamlacakhr. Ayr1ca bir de 
franstzca kursu a~IIacakllr. 

atk oyununu pek cazip gosteren 
bir his bende hi~ yoktur. insan
da hazan bir heves uyamr, izzeti 
nefis meselesi neticesinde hir ih
tiras tututur, inad ve mukave
met eden kadmlar behemehal 
ele ge~irmek istenir. Bende boy
le bir teyden eser goremezsiniz. 
Yiiziime kapanan bir kapmm 
karflsmda hi~ bir zaman uzun 
miiddet beklemedim. Ba,ka ta
rafa gittim. Ac;•lan kaptlar diin
yada o kadar ~ok ki .. . • 

0 , anla,dmaz bir tebessiimle 
hafif~e giildii. Elini duvardaki 
kadm resimlerine dogru kaldJr
(h, sonra bir ~er~eveyi ifaret 
etti: 

- Mesela, fU kadm? dedi. 
Ben de goziimii o tarafa ~evir· 

dim. Sa.kin aakin cevap verdim: 
- Evet, o da, daha baf.ka ha· 

tJrhyamad1g1m bir ~oklan da heP. 
bu dedigim gibi oldu. 

- Siz, i~ aikinhSI hiasettiginiz: 
bir giinde Don Juan gibi IOZ soy• 
liiyorsunuz. 

- Y ok! Bu alaymiz beni ya• 
ralamtyor. C.iinkii yolumun Gzo-

'I 
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Dil tetkikleri 

I k i n d i, a s 1 r 
'' Iklndl, lklndly, ve "aa1r, aozlerinln etimoloji, 

morfoloji, fonetlk bak1m1ndan analizl 
IKINDI 

Kelimenin etimoloji)( tekli f'Uro 
aur: 

rine bir~ok kurbanlar serdigime 
lcatiyen ihtimal vermiyorum. Vic
damm gayet rahatt1r. Bir~ok 

kadm tamd1m. i~lerinden baz1la
rm1 seviyorum zennettim. Fakat 
aonra onlan hi~ sevmemi' oldu
gumun farkma vard1m. ltte bu· 
nun i~indir ki kendilerinden si
ze ne~esiz, keyifsiz bir surette 
bahsedebiliyorum. 

K1ymetsiz hahralardan, sevilen 
anlardan, ku~lardan bahseder 
gibi... 

Bu diinyada gaye bir~ok ihti· 
aas duymakbr. Bunlar sonra hep 
biribirlerine karlftyorlarsa, ne 
zarar? lhtisas insamn ta ruhuna 
kadar iner, onun i~ine girmezse 
de etrafiDi aarar. Bundan C:lo
layl daha Iatif gelir. lnsana azap 
vermeden bir nevi sarhotluk teo 
min eder. Baz1 o kadar kuvvetli 
kokular varchr ki ideta bir lez .. 
zetleri var zannedilir. ltte ihtt
aas b'una benzer. Bu oyle bir ko
kudur ki size bir •eyin biitiin ru.. 
hunu getirir ve Clerin bi~ hi• 
gibi sizi miiteheyyi~ e'der. 

Bazan: aci bir istihza, H%an 

IUD, C•nakkalede de vera'ya(airl)) 
cegin» diyorlar. 
elkin», «oiiin ( + mek).» [31• 
caim» [4], «akan>) [5] aozleri 
hep, «lafan, seyelan eden, akan» 
manalarmadtr. 

«Seyelan» manasma olan (it 
kmh) [6] sozii ile (ikinti - ikin ... 
di) soziiniin her ikisi birdir. Bi• 
rincisinden «su» anlat•hyorsa 
ikincisinden de «giinetin tuagla• 
ri» anlat•hr. 

ASIR 
(lkindig) ile (Asu) kelimele

rinin etimolojik bakundan fark• 
lar1: 

ikindig: (ik + in + id + ig) 
A sir : ( ag + ts + tr + .)' \ 
Her iki kelimede kokler (ig• 

• ag), giine~in stcakhgi anlaminl 
gosterir. Birincide mehfum, ken~ 
dine bititik olan yakm (. + n), 
sahasma ta,mt~tlr; halbuki ikin• 
cide, olduk~a uzak bir sahaya, 
(. + s) ye, yay1lmt~br. Buna na" 
:zaran (a sir) noktas1, ( ikindiy )• 
den daha ileridedir. (ikindiy) i, 
{as1r) a yana,tlrmak i~in:, kelinte" 
yi son ekle, yani (ig) ile, bagla'" 
madan once ona (. + 1) eki vasi~ 
tasiyle bir uzakhk anlam1 katroak 
laztmdu: 

(I kind + il + ey = ikindiley) -;e 

(ikindileyin) sozleri kurulntUf 
olur. 

(As1r) kelimcsi, ( asr) telaffuz1l 
ile arap~ada «ikindi vakti» ne dt' 
nildigi gibi «giindiiz» ve «gece»" 
ye de denir. [7] 

Not: - (As1r) kelimesinin kD
kii olan (ag) zaman ve mesafe 
manasma ahnmca, (. + s) ekinil1 
olduk~a geni~ bir sahaya intitat 
ve (. + r) ekinin de temerkiiz ,e 
takarriir ifade etmelerine gore, 
(ASlr) olduk~a uzun bir zarrtal1 
devresi demek olur ki asrm za• 
man anlam1 da bu yolda izah t/' 

dilmif o1ur. 

[ 11 Radlof. Ill. «Altay, Lebed• 
Kiierik leh~cleri» ; Tuhfet - iiz. zekiy}'~ 

[2 ] Biiylik T iirk lugati c.O srnatl. 
leh~esi) ; Kamusu T iirki; SamhatJ Se! 
rani ; Elferecii Bad • e~ - $idde T ereil' 
mest. 

[3 ] 
[4] 
(5] 
[6 ] 
[7) 

Kamu! T erciimesi 
Karayim Metinleri 
Katmusu T iirki 
Kamusu Tiirki 
Kamus Tercumesi. 

Dalgm, cevap verdi: 
- Ben mi? Bilmem. 
- Y oksa biraz evvelki ciiJl'lle' 

yi tekrar mt edeceksiniz? 
- Bir aktorsiiniiz, mii diyec~ 

gim? Evet, belki de oyle. f~t 
kat bir komedi, oynamasinl g~ 
yet iyi bilen biri i~in hayat d 
mektir. 

Sonra ~ehresinin ifadesi d.~g~ 
ti. Ku~iik bir ma,amn onu11 • 

parhyan kutuyu itaret eclerelc:"" 
• J1of 

- Bana bir dgara ver111 

Cledi. 
It 

Yiizii ates gibi ktrm121 .z&Jl
11fli 

l.u.nabilirdi. Fakat eli, ilk d~ 
otel odasmda optiigiim zaiJJll 
gibi aakindi. 

11 

Elena benim havasmu bir tift' 
Iii rahat btrakmJyordu. t): 

(Arkast ,a 
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Habe~istanda iki ordunun da 
en biiyiik dii~mant timsahlardtr 

Tigre cephesinde 3000 kitilik bir 
Habet kolile timsahlar arastnda 

miithi§ bir bogu§ma 
Habetistnnda muharebe bir · 

~ok noktadan gu~tur:. Memleke
tin, Avrupahlar i~in tahammw 
edilemiyecek bir iklimi vardtr, 
'Y ol hemen yok gibidir. Afrikaya ' 
'lllahsus bir cok hastalaklar bura
da hu!d.im sUrer. Su, yiyecek te
dariki son derece mii~kiildiir. 

Buti.in bu gi.i!;liiklerden hatka 
liabe~istanda hareketi tehlikeli 
hir ~elde sokan daha bir 'ey var
dtr ki o da timsahlardtr. 

Habe;;ittamn hemen her tara· 
ft timsahla doludur. Biraz yag
tnur yagarak ortalak batakhk bir 
hal ald1 mt timsahlar otlar, ~ah
lar nrasmda saklan1rlar ve ilk ftr 
•zo.tta gordi.ikleri insan veya hay- , 
\'anlum iizerine ahhrlar . ' 

Son ltalynn tebligi Ogaden 
C(!phesinde ltalyanlarm, kendile
tini cevirmcge kalk1~an Habes-
J .. r 1 Am ·1· d: k"" ' ... e tnrH as1 tn 1 mev nne 
tonder,dikleri kuvvetlerin yolda 
ti~sa.hlardan ~ok gi.i~li.ik ~ektigi .. 
'tlt hildiriyordu. 

Bir Franstz gazetesi de Tigre 
ceph::s1nde bir Habet kolile tim· 
~ahlnr arasmda miithi~ bir bo
iU,rnayt bildiriyor. 

Mubabir diyor ki: 
iigre cephesinde ltalyanlar, 

~akalleyi aldtktan sonra, ras Kas
•antn ordusuna mensub bazt Ha
bet kuvvetleri ltalyan sag cenaht· 
llt Yandan vurmak icin Setit neh
~ni gec;mege te~ebbUs etmitlerdi. 

U kolun gc~irdigi feci sergi.izett 
t._f,ilah ancak 'imdi ogrenilmittir. 

Ras Kassa, ltalyan sag cenaht· 
'ttl ~evirme ile tehdid ederek ileri 
~riiyi.i=tiinii durdurmak ic;in Ar· 

3 
YYum isminde bir :kumandant 

It OOo kitilik bir kuvvetle ibir bas-
In yapmaga memur etmitti. 

Arbayyum, son s;istem silahlar 
~~ on mitralyozle mi.icehhez 3000 
h •tilik kuvvetle geceleyin Albiden 

"reket etmi~tir. Kol, geceleyin 

~&.tn altt saat yuri.imiif, fafak sO. 
f erken ltalyan tayyareleri tara
llltdan gorunmemek ic;in ~ahhk· 
t"r ve aga~lar altmda saklanmtf
~r. liabe, kolu, butun giin istira
lt at ettikten sonra ortahk karar1r 
)~rarrnaz Setit trmagma dogru 
lltiiyii~iine dcvam etmittir. 

d liabe, kolu, uehrin ote taraftn
h l. bulunan ltalyan kuvvetlerine 

«l&lttn · · c_ • • "" ~ tc;tn .-x:btt ge~mege mee-
t.' U~du. Setit tnnagt derin degildir. 
-.; ~t bu mewimde genitliii 2000 
,._~gt buluyor. Setit muthit tim
.. 

1
1arla doludur. Bunun ic;in ge

'"e e}ti k d n ervanlar, Setit trmagtn• 
l "n gec;tikleri zaman biiyiik meta· 
eler k 'Sak Ya arlar. Timsahlar, atetten 

t._ lc:orkarlar. Bu sebeble umak
,,~ gec;en heyvan ve insanlara 

trlllaga cesaret edemezler. 

,..._: alc~t halyanlara bir baakm 
ti lllaga giden Arbayyum kolu, 
h. ~&ahlarm hiicumuna ugrama· 
"lllllt • • 
)' k 1SlD metale yakamazdt. 
f 1:d ltrsa, de~hal ltalyanlar tara· 
li; l\n goriilecek ve baskmt ~ok 
.. tr la . I A. Ytat a akim kalacakatt. 
~aF/bay-yum ikolu, maksadma mu· 

Ilk olm k · .... · te~ . a c;m trmagt,sesstz 
tltelt ve ac; ve miithit timsahla-

Blr tlmsah stJrlbil 

rmsaldtntlanna gogus germeli 
idi. 

Bereket verain ki Bu Habet ko
lu, Setitin timaahlarla dolu oldu· 
gunu bilmiyen Gozzian eyaleti 
muhariblerinden miirekepti. Tim· 
sah tehlikesini yalntz Arbayyum 
ile erkam harbiyeai biliyorlar ve 
tabiatile aakerlerine ifta etme
mitJerdi. 

Son giinlerde yagmit olan tid
detli yagmurlarm, bu mi.ithit ca· 
navarlart, tikar bulmak iimidile 
daha cenublara siiriiklemit oldu· 
gunu umuyorlarda. 

Gece saat on birde Habet kolu, 
trmaim ·sag ktylSlna vardt. Irma· 

i•n sulara, bi.iyuk bir firtlh ile 
aktyorladt. Y orgunluktan ve au· 
suzluktan bitab bir hale gelen Ha· 

bet askerleri, biraz serinlemek 
iimidile derhal armaga abldJlar ve 

kartt yakaya yava~ yavat ge~me
ge batladtlar. 

Habet askerleri, silahlartnt 11• 

latmamak ~in yukanda tutuyor
lar ve beygirine binmit olarak 

onde giden kumandanlarmln ar· 
kumdan gidiyorlardt. 

Arbayyum hakikaten Setitin 
kartt yakasma ge~ti ve ge~er ge~· 
mez, askerlerinin ge~itine nezaret 

etmek i~in durakladt. Ilk zaman
larda her teY yolunda gidiyordu. 

Fakat trmagiD ortastnda miithit 
feryadlar yiikselmege batladJ. 
Timsahlartn hiicumuna ugnyan 

Habet aakerleri, can acuile bagtrt· 
yorlar, hayktrtyorlarda. Timsah· 

lar tarafmdan par~alanan asker
lerin boguk boguk iniltileri gece 

nin derin aiikutunu bozuyordu. 

0 strada bulutlar arasmdan sty· 
rtlan mehtabm trmaga akseden 

l~tklart, timsahlarm korkun~ hat· 
lartm aydmlath. Timsahlar, ir
maktan ge~mege ~ahtan askerlere 

rniitemadiyen saldtnyorlardl. Ha· 
bet kolunun ancak iic;te ikisi kar,i 

yakaya ge~mitti. Heni.iz trmagtn 

i~inde bulunan bin Habesli tim· 
' 

sahlarla boiutuyorlardt. Arbay-

yum, derhal mitralyozlerin kuru· 

larak atet a~tlmasmt emretti. Ku

mandan timsahlann mitralyoz gii-

riiltiiaiinden korkarak ka~acakla
rtnl umuyordu. Fakat timsahlar, 
mitralyozlerin sealerinden hi~ iirk· 
mediler ve inna.kta bulunan asker
Jere daha biiyiik bir htzla aaldtr
dtlar. 

Bu esnada Setitin ortasinda bu 
miithit facianm korkunc; rsahneleri 

cereyan ediyordu. lrmakta bulu 
nan askerler, kartt aahile ka~maga 
hatladtlar. Fakat bunlardan pek 

az1 kurtulabildi, bir~oklar1 ya tim· 
sahlar tarafmdan par~alanarak 

yenildiler, mutebaki ktsmt da kor· 
!kularmdan Jrmakta boguldular. 

Karfl yakaya ge~en askerler, 
timsahlara atetc ba,Iadtlar. Faka1 

kurtunlar, canavarlarm kahn aut· 
lartnt delemedigi i~in tesiraiz ka· 
ltyordu. 

Son sahile ge~en askerler, tim

aahlann arkadatlarm hiicumu

nu gorur gormez, dagtldtlar. Ar
bayyumun yamnda ii~ bin aaker-

den ancak bef yiiz kiti kalmtfh. 
Bu suretle Setit 1rmag1 timsah

lart, canki Jtalyanlarla ittifak et· 

mitlermit gibi, ltalyan sag cena

hma kartt haz1rlanan baskin ha· 
reketini akim buakttrdiiar. 

Ankarada ber dilde gazete 
mecmua ve kitaplar1 bntnn 
mektep kitaplar1 ve ktrtasiyeyi 
ucuz olarak A K B A mDesse· 
aelerinde tedarik edebilirsiniz. 

Telefon : 3377 

Salaife 7 

Ziraat it~ileri i~i~ de 
bir kanun liZ1m 

Amelenin i~ bulma tarzt ~ok iptidaidir, ~ah~ma saatl 
fazladu, sthhi §artlar iyi degildir, mesken 

meselesi heniiz halledilmemi§tir 

Ankaradan gelen ikii~iik bir 
telgraf haberinde, Ziraat amele
ai i~in it kanunu yaptlacagmdan 
bahsedilmekteydi. Ekonomi ba
kanhgt tarafmdan haztrlanan ve 
kamutaya verilen it kanunu, en· 
diistri amelesinin hayabm tanzim 
edecektir. Halbuki Tiirkiyede en· 
diiatri amelesinden daha ziyade 
toprak amelesi vardtr. Toprak 6a· 
hiplerile toprak amelesi arasmda 
'da bir it kanununa ihtiya~ oldu· 
iu zaman zaman ortaya ahlmtf 
bir fikirdir. 

925 senesinde, Adanada ilk 
defa olarak bir pamuk~uluk kon· 
greai yaptlmtfb. Adana valisi 
Hilmi, pamuk amelesi hakkmda 
haztrlad•i• hir raporu kongreye 
vermitti. Kongrede, bu rapor iize
rine ~ok miinakafalar olmu,tu. 

Bay Hilmi, raporunda Adana 
pamuk amelesi meselesinin git
tikc;e ehemmiyet peyda ettigini 
yazdtktan sonra bu adamlarm ha
yat tartlarmm acmacak bir halde 
oldugunu anlatmaktadtr. Rapor
C:Ia, amelenin yatacak yeri olma
d•i•, her sene ~ark ve cenup vila· 
yetlerinden, Adanaya 30 bin ka
dar amele geldigi, bunlarm Ada· 
na mezarhklarmda yathgt yaztl· 
maktadtr. 

Koyiinde ge~inemiyen ve bir 
ka~ kUJ'llf almak i~in, Adana pa· 
muk tarlalarma giden bu i~siz 
kafileyle, toprak sahipleri arasm· 
da mutavassttlar vardtr. Bunlara 
Adanada el~iba~t derler. El~iba· 
ttlarm rolu rniihimdir. Bunlar, 
toprak sahiplerine amele bulur
lar. Bu yiizden hem toprak sahi
binden para ahrlar, hem de a· 
meleden... Amele, kazancmdan 
.bir miktarmt, el~ibattya verme
ge mahkumdur. Aym zamanda 
el~ibattlar arasmda, ameleye agu 
faizlerle bor~ para verenler 
'de vardtr. Bu suretle amele 
aldtgt paranm miihim bir Jus· 
mm1 da elc;ibattya l(aphrd•k· 
tan aonra koyi.ine hemen hemen 
eli bot olarak doner. 

Kongrede bu bahisler ge~mit
tir. Soz alan murahhaslar, arne
lenin bu halile alakadar olmut
lar, bir r, kanunu ~tkartlmasma 

karar vermitlerdi. 
929 da Ankarada Ziraat kon· 

gresi toplanmt~h. Kongrede mub
telif meseleler goriiti.ilmii,tii. Aza 
arasmda, amele meselesini konu
tanlar olmuttu. Gene bu kongre· 
'de, ziraat amelesi ic;in bir kanun 
yaptlmastna ihtiya~ olduiu tasdik 
edilmitti. Hatta, boyle bir kanun 
~tkartlmaat i~in hiikumet nezdin
C:Ie tetehbiisatta bulunulmastna 
karar verilmi,ti. 

Kongreye, Maniaa Ziraat mii
'diiriiniin verdigi bir raporoa, bai· 
lardaki amelenin vaziyetinden 
babsedilmit, bunlar1n yatacak ye
ri olmadtgl bildirilmi,ti, 

Yukartda hulasa halinde yazdt
gtmtz raporlardan anlatthyor ki, 
Tiirkiyede, ziraat ameleainin it 
bulma, ve ~ahtma ,artlart pek 
.iptidaidir. Ziraat amelesinin en 
kesif bulundugu Adana mmtaka
ainda, amelenin if bulma tartlart, 
teamiillerle idare edilmektedir. 
El~ibattlarm, bir siiri.i balindeki 
ameleyi, toprak sahibine tamthr· 
masma Te bu arada zengin olma
aina nihayet vcrmek zamant gel
mi~tir. 

Ziraat amelesinin ~ahtma tart· 
lar1 pek agtrdtr. 925 te Adana 
valisi bulunan Hilmi raporunda, 
~ahtma tarzlarmdan da bahsediyor, 
~ahtma saati, giinc,in dogmasm· 
dan batmasma .kadar devam eder. 
Arada kii9ik bazt fastlalar vardtr. 

Bundan ba~ka Adanada amele
nin sthhi baktmstzl:gt da, kongre· 
deki doktorlar tarafmdan ileriye 
surulmiittiir. Bilhassa sthhiye mi.i· 
diiri.i, trahom hast~hgmdan bah
:setmittir. Adana memleket hasta· 
nesinin ameleye kafi gelmedigini, 
amele i~in sthhi te~kilata ihtiya~ 
oldugunu izaha c;ahfmtfb. 

Kongre zabttlarmdan anhyo
ruz ki, vaktile muhtelif kongre
lerde, top•·ak amclesinin vaziyeti 
~ok dii,unulmu~tiir. Bilhassa dok· 
torlar bu meselc ile ~ok 2.lakadar 
olmu,lardtr. Hatta bir doktor a
melenin tarlalarda, renldi gozluk
le ve gunefe tahn.mmiil edebilecek 
bir tapkayla ~ah;masmt tcklif 
etmittir. 

Buraya kadar yazdtklanmtzt 
bir daha fU suretle tekrar edebili
rtz: 

1 - Amelenin it bulma mese
lesi iptidaidir. 

2 - ~alt~ma saati pek fazla
dtr. 

3 - Sthhi terail iyi degildir. 

4 - Mesken meselesi heniiz 
,halledilmemistir. 

' 
Ekonomi bakanhgt, it bi.irosu 

heniiz kurulmu~tur. Bi.ironun ba
tmda bir Alman mutehassts ta 
bulunmaktadtr. ~imdiye kadar, bii· 
ro hazJrladlgt i;. kanununda, yalmz 
endiistri amelesinin hayatile ugrat
b. Hatta geceleri, kadmlarm fab· 
rikalarda c;ahthrtlmamast 1~1n 

kanuna bir madde konuldu. Biitiin 
bunlarm dii~i.ini.Hdi.igii bir strada 
toprak amelesinin hayatmt hi~ 

degilse kanuni hiikiimlerle tanzim 
etmek laztmdt. Her teyden evvel, 
ziraat amelesinin kesif bulundu
iu yerlerde, ameleyi barmdtracak 
amele evleri yaphrmak icap eder. 
Adana pamuk amelesinin geceleri 
mezarhklarda sefalet i~inde yat· 
mas1, hi~ te ho~ goriiliir bir man· 
zara degildir. 

Mesken meselesinden ba,ka, 
toprak sahiplerile amele arasm- o\ 

daki muta vasSitlart ortadan kal· ' 
dtrmak lazJmdtr. Amele itlerinin 
tanzim edildigi memleketlerde, it 
biirolart vardtr. It aramaga gelen, 
itc;i aramak istiyen, herhangi 
bir adam, bu biiroya mi.iracaat 
eder. Biiro, it verenle it alan 
arastnda mutavasstt bir rol oy
nar. Bu suretle koylii amele, mu
tavauttlarm zararlt tesirlerinden 
kurtulur . 

Yeni yap1lacak ziraat ameleal· 
ne mahsus iJ kanununda, bu d· 
hete ~ok ehemmiyet verilecegine 
eminiz. - H. A. 

-IIIIIIUIIIDIIIIIIIJttittUIIIIIIJiftltnfllllflJUIUIIHIUIIt"IIIIUIIIIItiiiU. 

ANTlKA E~Y A ARIYORLAR 
Kiit.bya, Saksunya, Viya:na eski kah

ve fiacanlan, zarflan, 5ityl, kahve ibrigl 
ile Beyko:z Pa~n, Kalemtrllf, Maida, 
~bUk ve her nevi Turk eserleri anyor
lar. 

Satmak isteycnler, her g;in 11 - 12 
arasmda Galatada Si&"orta hanmda 3 
i.incii katta Bay S1mya miiracaat etsin· 
ler. 

2 
llkkAnun 

1~36 

YUn orgtisU 
i§leri 

mn<labaka kuponu ' 

No. 

13 

• 
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Se~i be~ goren1er 
- Yahu durma, kalk gidelim artak.. Bak saat " 0 ,. yu " N " 

ge~iyor!. 

Bilenler 
Bir vergi ka~ak~1hgmdan do

lay! muhakemesi oldugunu duy
dum, gittim. Katibi: 

- Yok, dedi. 
- Nc zaman gelir! 
- Arhk orasm1 miistantikle 

tevkifhane miidiirii bilir. 

Everybody's • Londra • 

apacag1 
- Sen hus1zlara yatakhk edi

yorsun. .. ~u kiipeleri ahrken, 
hus1zhk mal oldugunu biliyor
muf.SUD .. . 

- Bilmiyordum, eger bilsey
dim bef lira verir miydim, bir iki 

. liraya naSJl olsa kapabrdtm! ... 

BALODA 
Herkes dunna-

dan dans ederken 
iki bayan b&Jbata 
venni,Ier nskos ya
p•yorlard•. f•sko
sun mukemmel de. 
dikodu, ahbab c;e
ki,tirmek oldu
iunu anladmiZ. 

Biri elile iJaret 
etti: 

- Sunun tuva
letindeki dantelle. 
re bak. 

- Ne var. 
- <;ok eski dan-

ltalyan berber - Musolinl bata on ediyor 
dediniz? •• 

tel.. . Belki elli se
nelik ... 

- Oyleyse cen~
li;inde kend.isi i~le. 
mi,tir! 

MU~teri - Hay1r, haytr, fikrimi degi1tirdim! •• 
Humorist· Londra • 

Kitap 
Hem ~ok ttk, hem ~ok zarif 

bir bayand1. Arnma kocasmdan 
,ikayet ediyordu: 

- Kocam beni anlamtyor ... 

Bulsam da kendime ~. 
Ruhuma olmaz giine~ .. 
Bugiinii gonli.imde kursa, 
Yann yak1c1 oa.te~ ... 

AK.~AM 

Bunla,r yeni 
llahi vaiz. hoca, ne merak edi

yorsun. Hasta tsen vatz.tnt radyo 
ile vcr ... 

:(.:(.:(. 

Krzrnr kendi keyline brrakma, 
ya cazctya vartr ya sinemaczya. 

Jj.:(.:(. 

Aglamayan ~ocuga meme ver
mez.lcrmif... <;ocukluk ka~ yafl· 
na kadar siiriiyor dersiniz.? 

. 
: i 
1 

- Buraya geldigim zaman bir 
gomlegim vardt. Bugiin bir mil-
:·~num var ... · 

N . ? - e 1~e yanyor .... 
\Vochenschau - Essen -

- Ugur getirir diye kapmm 
iistiine ~u nah mthlarken elini ya
raladt ... Everybodys • Londra -

MANtLER 

CoLleri al.ev alev, 
Dedi bana haydi sev .•• 
Yaimzken gonlum ciice, 
)'anmdaysa aank:i dev .•• 
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Derd liter yurdu 
- Havdi bay Olgun Kara, ~u piyanonun 

§ey bt~kir!.. 
ba~ma ge~ de bize bir 

-
B'.redi 

-· Bir elbise 1smarhyacagtm, 
benimle beraber gelsene ... 

- Geleyim, fakat elbise inti
habmda zevkim seninkinden faz
la degildir. 

- Malum, fakat kredin fnzla
du, bunun i~in gel diyorum!. 

KAR~ILIK 

Bayan ofkeliydi, 
kocasma hayk•n-
yor, fakat bay 
orah olmuyordu. 

Nihayet ken-
dini tutamadr, bii-
tun erkeklere bir
den hiicum etti: 
, - Erkek degil 
nllSlnlZ, dedi, say. 
Jenilen laf bir ku
laim•zdan girer, o• 
bur kulagJ.ruzdan c;•· 
kar. 

Bay giildii: 

Marianne · Pnric; • $flll 

Bi iyo1• 
- Vah vah... Yaramz agtl'• 

ca ... Neden laarruza ugradmtz? 
-- Para yuzunden. 
- Ki::nin taarru~una ugrad1g1• 

mzt biliyor musunuz? 
- Tabii. insan kartsmt bilme~ ., 

m1 .. .. 

- Siz de kacim 
deirl misiniz, soy
lenilen laf iki ku
lairmzdan girer ai
zm•zdan c;1kar. 

- Bale dansozil mii oldun ? 
- Ne yapayJm, kocamm onlardan ba~kaslDI 

sevdigi yok !.. 

-- - - _ic:iAci _ _ _ - - =~= ~""-- ·=- ,_ 

Balkondaki gelincik, 
Cana yakm minicik, 
Sa~lan ondi.ileli, 
Kendisi ho~. oincecik, 

Humorist · Londra • 

Yenenler 
-A birader, durmadan para• 

s1zhktan ~ikayet ediyorsun. Hal• 
buki duyduguma gore bir mira• 
yemi~sin, haber bile vermedin. 

Halbuki bir erkek ya,adtgl ka
dmt bir kitap gibi okuyup an
lamah ... 

~ --· ·-- $!!!!!£..-._ f!!3?E e u u .. £ ·-=· ·= ± _ w =-9 .SE-E£- }U. - ·~ ,.._.,. 

- Ne haber vereyim, o mira•1 

ben degil alacakhlanm yedi! 

- c;ldini seyretmekten i~ini 
a~maga vakit bulamtyor olmah ... 

Sebebi 
- On sene oturdugun yerden 

neye ~·ktm? .. 
-- Ben ~tkmadtm, aff1 umumi 

slkardt! ... ---
Temizlik 

- Sen temizligi gel de bizim 
hizmet~ide gor ... Alh ayda bir 
kere gomlek degi~tiriyor!. .• 

Ge9imsizler 
Bayan: 
- Bir kere Parise gideyim, 

sonra oleyim .•• 
Bay: 

...:.:. Hemen bu aktamki trenle h~ .. 
reliet et oyleyae ... 

~--------~···--------J 

- Bir aai ayak kunduran tut· 
tum, sol ayak bir tiirlii oltaya 

1 • ' ge m1yor ••.• 

Sogukkanb 
Alacaklasma •okakta rculaym

ca hemen boynuna sanldt: 
- Ver paraltrum? ... 
H alk yav~ yava, etrallanna 

toplanryordu: 
- SenJe hi~ atkalma yok mu?. 

Ver fU paralart! ... 
i:Jteki, aanki kenJisine anlalt· 

lan bir hadiseyi dinliyormuf gi
bi aoguk kanlzltkla sordu: 

- Ya ... Demek boyle yaptm?. 
0 ne yaptt? ... 

19i 
Derdletiyorlardt: 
-Benim hatun hi~ giizel de

iildir amma, i~i giizeldir ... 
- Uyleyse sen fU hatunun i~i

ni dttma ~evirmenin bir kolayt .. 
ni bul!. .. 

.. 

- Bugiinliik yetitir kocactgtm, 
zavalh hayvancagtzl ~ok yor
'-' ' uun .... 

Le Rire • Paris -

Tuvalet 
- Bu ktt baloya gitmek i~i• 

fantezi bir elhise yaphm amrnat 
kocam giydirmiyor. 

- Neye? 
- Fantezisi ~ok, ~lbisesi a~ 

dedi... 

Yok 
- Kendini miidafaa edecek hi4 

bir 'eyin yok mu? 
-- y ok ya, hapse girerken ul'" 

tiimden biitiin silahlartmt ald1lat• 

Uykusuz 
- Kanm sabahlara kara uY"' 

muyor ... 
- Neden? 
- Benim eve gelmemi beklr 

yor!. .. 

-- ~eye aThk yuzi.ime 
bakrruyorsun ... 

- Kim demit~ sana bu- l - Demek ~ i~bi se- - Demek bnna a~lksm ?. I Dilnyadn herkesten 
- Elbette... fazla beni mi sevjyorsun ~ 

- Beni ge~en haftadan 
da.ha ~ok mu -seviyorsun?. 

- Evet ... 

S . b' . seni• - em ter 1y.es:z ftlt 
demek beni ge~en h~ .• 
daha az seviyordun hd · • 

Humodst - Lon ra 

nu ~... viyorsun L .. 
- Ta.bii ... - Muhakkak ... 
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Son zamanlarda yeni bathyan hareketler dolay1ailo Habetiatana r6aterir kabartma harita 

Italyada madenJ efya toplanma dalreaine ,ocuklar madent 

etyalanna tealim ediyorlar 

Mare§al de Bono Asmaradan aynlmazdao evvel 

ask~r~ v~da ed,yor. 

Hay•anlan zehirli gnden koru• 
mak l~in gaz maskeleri haz1rla• 
Dlyor. Yukar1da Pragda a~tlan 
sergide atlar ve k6peklere mah· 
1111 mtakclcr a«SrQaUyor. 

Evvelki giin top~u ah~ mektebinde ata} talimleti yaptlmJ~trr. 
Talimler ~ok muvaffaktyetli netice vermi~tir. Vu'canda bir tano;s 1) 
mnhnlli, 1 ir top•,., ntr~a ve ah,.tan sonra harltd iizt:r.ndc •z. t 
terilwesi iorun~yor. 
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Galatasaray 6 -Giine~ 2 
Ma~ ~ok sinirli ve sert bir hava i~inde cereyan etti. ·Fener
bah~e Anadoluyu 7-0, Be§ikta§ Beykozu 6-0 yendi. V efa, 

Siileymaniye ile, Istanbulspor Eyiip ile berabere kald1 
Dun ,ehrin ii~ stadmda birinci -

tak1mlar arasmda lig ma~larma 7 

devam edildi. Sabahleyin Ortakoy 
ve ~itli tak1mlara hususi bir ma~ 
yaphlar ve 2-2 ye berabere kald1· 
lar. 

Hafi~ 3 - ARadoluhlsar 0 
Bundan sonra resmi Iii ma~Ia· 

rma ba~land1 ve ilk rna~ Hali~ ile 
Anadoluhisar arasmda oynand1. 
~imdiye kadar ikiuci kiime tak1mla• 
rile yapbg1 ma~larda iyi neticeler 
alan Anadoluhisar tak1m1, diin 
agtr hir magluhiyete ugradt ve 
Hali~e ,,.3 yenildi. Mamafih Ana· 
doluhisar tak1m1 noksan bir tak1m 
ile oynada. 

Vefa 3 • SUieymanlya 3 
ikinci rna~ Vefa Siileymaniye 

birinci takimlarl arasmda yap1ldJ.. 
Vefa tak1m1 Muhte{em, Gazi ve 
Enver gihi ii~ k1ymetli oyuncusun• 

dan mahrum bulunuyordu. Oyun 
car~Ilakh akmlarla ha,Iandi. Fakat 
dakikalar ge~tik~e Vefa ag1r bas. 
mnga ve Siileyrnaniyeyi s•k•thr· 

rnaga batladi. SUleymaniye kaie
cisi ~ok giizel kurtaritlar yapiyol\ 
du. Fakat Vefahlar evveli. Muata• 
fanm, sonra da Liitfiiniin ayagile 
arka arkaya iki gol yaphlar. Ilk 
dcvrenin sonlarma dogru, Siiley· 
rnaniyeli Dogan, giizel bir akm ile 
bir gol ~a.kard1. Ve ilk devre Ve
fanm 2-1 galihiyetile bitti. 

lkinci devreye giizel bir oyunla 
ha,Iadtlar. Siileymaniyeliler arka 
arkaya iki gol ka~1rd1ktan sonra 
~ck s1k1 bir akmla ikinci gollerini 
yapblar. Dort het dakika Vefa 
kalesi bir panik ge~irdi. Otuzuncu 

dakikada Vefahlar penalhdan U. 
~iincii gollerini yaphlar. Fakat 
Siileymaniyeliler, son dakikalara 
dogru soldan yaphklari s1k1 bir 
abnla bu gole mukahele ettiler 
ve hu rna!rl (3-3) e herabere bitir· 
'diler. Siileymaniyeliler bilhasaa 
ikinci devrede ~ok giizel oynadi· 
lar. Siileymaniye kaleciai miikem· 
mel ikurtan,lar yaph. 

BDyUk ma~tan evvel 
ayva fash 

S1ra giiniin miihim rna~ma, Ga· 
latasaray • Giinet kartilatrnasiDa 
gelmitti. Ma~ saati geldigi zaman 
stadm iki hiiyiik tribiinii hmcabiD~ 

diihuliye taraf1 da yar1 yar1ya dol· 
muttu. Galataaaray trihiiniine ge
lenlerin elinde hirer ikiter ayva 
Lulunmast nazan dikkati celhedi· 
yor merak1 mucib oluyordu. 

Nihayet Giinet takimi, sahaya 
~tkhi• zarnan bu ayvalarm hikme
ti mevcudiyeti aniattldi.. Koyu 
Galatasarayhlar ayaga kalkarak 

ellerindeki ayvalarr :aallayarak: 
«yuha, yuha, ayva, ayva:t diye ba· 
ixnyorlar ve ellerindeki ayvalari 
'Sahaya atlyorlardt. 

_ Galatasarayin sahaya ~1kmasl 
miithi, bir alktf tufanile ve «Y&fa 
ynfa cim cim born bomlar» ile kar· 

,tiandi ve bu tezahiirah Giinetli
Icr aleyhine bir ,arkl takib etti. 

Ga!ataseray 6 .. 6Dne~ 2 
N:hC~.yet tak:rn!ar sahaya dizil

dilcr. ! !.: kern B. Nt:ri idi. 

YukartJa Gilne1 • Gt~latasarag, ortt1.Ja Vela • Siilegmanlg• ma(:rnJan 
hegtcanlr lki 'oriinii1, t1.ltta Galatasaraglrlar sahaga tzgf1a 

allgorlar "' atllan agflalar toplanrgor 
Galatasaray: : hit bir tezahiirle selarnladtlar. 35 

Avni nci dakikada Giinete frikik oldu. 
Oaman Li.itfii 0 k k I 

Kadri Niha.t Fahir smamn ~e tigi s1k1 'iitii a eci 
Kemal Selahacklin Giindiiz Faz1l Danyal Safa tulmUf iken elinden ka~Irdt. 

Giinet talum1: Galatasaray saga~1g1 yetiterek 
Sefa ikinci defa topu Giinet ailarma 

Selahaclclin 1-Luan 
Miinir Rc,ad Ismail 

T evhid Mehmod Melih Hiritto Kema.l 
Sefik 

Oyun ~ok ainirli bir hava i~in· 
de hatladt. 

Ilk dakikalarda Giinetli Kemal 
$efik Galataaaray kalesi oniinde 
ufak bir terecldiit yiiziinden mii· 
kernel bir f1rsat ka~1rd1. 

Bundan aonra Galataaarayhlar, 
tiddetli biicumlara batladtlar. 
Makaadiarl Giinep yiikaek bir sa· 
YI ile yenmek idi. 

Betinci dakikada Giindiiz, Gii· 
net kaleciaile karfi karttya kaidi
i• balde iki metre mesafeden topu 
havaland1rarak avuta ath. 

Giinetliler, bu s1k1 Galataaaray 
alunlan araamda bir f1rsahru bu· 
larak Galataaaray kalesine kadar 
aktiiar, fakat yine beceriksizlik 
yiiziinden bir f•rsat daha ka~Irdi
lar. 

Oyun ilerledik~e, Galatasarayh
lar tek kale oynamaga batladiiar. 
30 ncu dakikada Giinef sol miida· 
fii, ceza ~izgisi i~inde Galataaaray 
saga~Igma stki bir .,arj yapb, Hi· 
kern bu hareketi penalh ile ceza· 
land1rdt. 

Osrnamn s1k1 hir •iitii Galatasa· 
raya ilk golii kazandud1. Gala
tasarayh seyirciler bu goiii miit· 

I 

takti. 

Haftay1mm hitmesine 2-3 da· 
kika kalmifb. Galatasaray aola~I· 
g1 Danyal, topu siirerek kaleye 
yaklafirken kaleci Safa bu aktnl 
kesmek i~in kaleden ditarl f•rlar
ken top ta kendiliginden ii~iincii 
defa Giinet aglanna girdi ve ilk 
devre 3-0 Gaiatasaraym lehine bit· 
ti. 

lk lncl devre 
lkinci devre yine 11k1 Galatasaray 

hiicumlarile batladi. S nci dakika 
sagi~ Selahaddin Giindiiziin yerinde 
bir pasile dordiincii golii yapt1. 

Altmc1 dakikada Giinet merkez 
miihacirni Melih topu siirerken, La· 
tiften yecligi tekme yiiziinden ba
yildi. Arkadatlara Melihi beygm 
bir halde sahadan ditan ~tkardt
lar. Bu suretle Giinef]iler geri ka
lan k1rk dakikayt on kiti olarak 
oynadtlar. 

17 nci dakikada hakem, Gala
tasaray aleyhine penalh cezas1 ver· 

di. Rtadm s1k1 futu, Giinete birinci 
sayrsmt kazand1rdt, Ondan sonra 
oyun Galatasarayhlarm tekrar sevk 
ve idaresi altma girdi. 

32 nci dakikada Kadri Galatasa· 
raym betinci, iki dakika sonra da 
Giindiiz altmci goliinii yaphlar. 
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Sofga mektuplarl 
. -----------------------------y eni bulgar kabinesi 

programtnt netretti 
Komtularla iyi ge~inilecek, ordunun 

kuvvetlendirilmesine ~alJ~tlacak 
Sofya 29 (Aktam) - Kabi

ne, yeni hiikumetin programmi 
haznlamak i~in birka~ toplanti 
yapb, uzun konutmalar yap1ld1. 
Bu konuf111alardan aonra yeni hii· 
lrumetin takip e'decegi faaliyet 

program1 hak1nnda bir beyannarne 
netredildi. 

Beyannamede ezciirnle denili· 
yor ki: 

«Hiikumet; kanuni ve yara· 
tict bir idare ile vaziyetin nor
mal bir hal almasini ve memie-

ketin iktiaaden, aiyaaeten yiik- v , b b k I ~ .~ d 
. • . 1enz a1 a an 11 str1 a e en 

aelmes1ru temme ~ah,acakbr. Bu· M. Hose fflanof M. To~e/ 
nun i~in, 21 nisanda netredilen I H lk 1.. ku 1· "re . • a In ma 1 vve me go 
krahn beyannamesmdek1 esaslar b"t · b. tt t · di· •· · d .. .. k . u ~e, yem Ir sure e anz1m e 
uzenn e yurunece br. . . . 

H
!!'-"- h lk lecek; mernlekettekt agtr tktua· 
UAumet, a m, memleket d.. d d · 'b 1 .d . . . ~•- • ururn a nazar1 1h ara a 1· 

1 arestne Ifbru etrnesi imkin· 
lannt 'da inceliyecektir. 

Y eni hiikiimet, Milletler Ce
miyetine baglanarak bartt yo
lunda, biitiin hiikiimetlerle a~1k 
bir politika takip edecektir. Kar· 
def Yugoslavya ile yakmlatrna 
ve diger kom"ularile- de dostluk 
ve aniatma politikasrna devam 
edecektir. 

Hiikumet, i~ itleri siyasetinde 
vatanm yiiksek menfaatleri na· 
mma memleketin biitiin saglam 
milli kuvvetlerini birleJ.tirmege 
ve memleketin aiikununu temine 
~ah,acakbr. Mernurlarm vaziyet· 
lerinden emin olmalari da tet
kik edilecektir. 

narak vergi tSisterni de hasitlet· 
tirilecek, c.Hh·iz miivazencsi te
rnin edilecektir,,. 

Bundan sonra beyannarnede 
memleketin imar edilcceginden 
zirai itlerinden ve saireden uzun 
boylu babsedilmektedir. 

Y eni hiikumet, suikasd i,ini 
de bir an evvel halledecektir. Di .. 
vam harp miiddeiumumisi, sui· 
kasclcilerin cezalandtrrlrnalat1 

hakkmda iddianamesini baztrla· 
Mlfhr. Yakmda bunlarm muha· 
kernelerine batlanacakhr. Hali 
suikasd organizatorlerinin idattt· 
Ian istenmektedir. 

Y eni finans bakam K. GunefiO 
beyanahna gore, yeni bLit~e, Y11 
ba~.ma kadar tanzirn cdilccek 
ve eski hiikiirnetler zame.nmda 

Kiiltiir sahasmda hiikiimet, ye
ni nesli, s1k1 disiplin altmda ve 
milli ruba gore yeti,tirecektir. 
Mektep haricindeki !kiiltiir de kiil- muntazarnan rnaa,Ianm a1ant1• 

tiir cerniyetleri tarafmdan tan· yan memurlar, bundan sonra 
zim edilecektir. aym 29 unda maa,Iarmt alacak· 

Buigariatanm, itaat etmege lardtr. 
bor~lu oldugu beynelmilel taah· Bathakan Koseivanof, gazete-
hUdler haricine ~tkmamakla be- cilere, rnemurlarm, degi~tiril· 
raber, ordunun maddeten tenzi- miyerek yerli yerinde kalacakla· 
mi ve ailahlarinm aarilettiril- rm1 hildirmittir. 
mesi i~in tedhir ahnacakbr. Y eni i~ ifleri bakam G. SapOf 

Yeni hiikurnet, ekonomi vazi- gazetecilere <ebundan aonra al 
yetinin de iyiietmesi i~in ~ahta- soylenecek ve ~ok ~aht•lacak' 
cak, Bulgar ihraca~hlarina pa· demis.tir. 
zar bulmaga temin edecek, bii· Kr~l, evvelki giin huzurunda 
tiin sanatlarl ve mesaiyi hima· bakanlar1 kabul ederek bunla,.-
ye edecektir. talimat vermit ve eski bafbak•11 

Mali itlerde hiikumet, makul T Ofefi de birinci derece S~· 
tarzda yap1lacak ekonomilerie Alekaandr nitanile taltif etmittJt• 
:biit~e a~ddarm1 kapatacak ve di- ·Y eni kabinede harbiye, i~ ~~ 
ger bazt mali teclhirler alarak kiiltiir bakaniarmm ihtiyat gene-
memleketin ekonorni durumunun rallerden .e~ilmeleri, bu biik& 
iyiletmesi ve hiikiimet maliye- metin de askeri oidugunu ~ 
ainin aagiamlatmaai i~in de ~a- kral tarafmdan kuruldugunu go~' 
htacakhr. tennektedir. 

DIUIIIIIImiiiiiiiWIIIUUJIIIIIIUIIIIIUIWIIIIIIIIIIUIIIDIUIHJUUIIIIIIIIIIIIIIWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRUNIIIUIIIIRIIIJIUIJIIIIIliiiiiiiUURIUIIJIIIIIIIIII,......, 

Oyun hakemin revtekliii yii- lstanbulspor 3 • EyDb 3 
yiiziinden sert bir tekil aldt. 40 S J t b 1 E ··b .t\ . on rna~ san u spor. yu 
nc1 dalukada Galatasarayh Kadri tak I d I 1tttt• •m art araam a yap1 rn 
hakern tarafmdan oyundan ~tka· G h ft G 1 1 bet,.. 

~en a a a atasaray a 
nld1 ve rna~ 6-2 Galatasaraym ga- b k I k "k b. o~ . . . . . ere a an ve ~o enerJI 1r 
hb1yetiie b1th. .. t . I I b I r bd gos ermts o an stan u spo ' 
Baylerbeyl 2 • Kas1mpa1a 0 hafta ay~i enerii ile oynayalll". 
Fenerbah~e stadiDda Iii ma~lan- mlf ve Eyiib ile (3-3) e beraber' 

na devam edilmit, "lk ma~ta Bey- kalmifhr. 

lerbeyi tak~mt giizel .bi~ oyunla BeRiktBI & • Be koz 0 
K.astrnpafayl 2-0 yenmifllr. V y Set• 

Fenerbahr!e 1 . Anadolu 0 ~er~~ st~dinda Be,iktat ve ;~· 
• • Y koz bu1nci talumlan ma!rl Set. 

tkmc1 ma~ Fenerbah~e Anadu· t 6-0 l'h' .1 b't .... itll'' a,In ga 1 1yet1 e 1 .u• 
lu A tak•mlart arasmda oynand1 . . lAir' 

F b h ak'h' · 7 0 'h" Besiktatm alb golden ikistnl tl ve ener a ~e r 1 1m - g1 1 • • 1..1~o1" 

k · · 1. • f k'l d' zaffer, ii~iinii Hakk1, birin1 P 
~o eziCI 'olr aayt ar 1 e yen 1. 
0 b t b F . h k' atrn1tlard1r. O yun at an ata enerm a l· k 
miyeti altmda cereyan etrni~tir. Altmordu 1 - KaragDmrU il~ 
Fener muhacimleri oyun ba~lar Be,iktat stadmda Alhnord\l _ 

I .~ 111"' 
ba,Iamaz yedi dakika i~inde ar· Karagiimriik arasmdaki IS . tit• 
ka arkaya dort gol yapm•,lardir. crmda Altmordu 1-0 galib ge•';llf 



Faydalz 
reportaj lar 

Reportaj deyince memleketi
lllizde eazetednin her hangi 
bir yerdeki intibalart habra ge
lir. Halbuki radyodan istifade 
etmesini bilen memleketlerde re
portajlar radyolarla yaptlmak
tadtr. 

Radyo reportajlart muhtelif 
f,ekillerde olabilir. Bunlarm en 
basiti araura istanbul radyosu 
tarafmdan yaptldtgt gibi bir fut· 
bol ma~mt veya sinema miizigini 
¥aymaktJr. 

Avrupa radyolannda yaptlan 
nakil ve reportajlarm ba,ka tiir
liileri, ~ok cazip ve merakhlan
na her va1dt raslanz. Bunlan 
dinlemek zevkli oldugu kadar 
lllerakh ve heyecanltdtr. 

Bir devlet batkanmm bir yer
den batka bir yere gittiginde 
"Veya bir misafir devlet adammm 
hir yere geli,inde istasyondan 
lc:arttlanlf.l mikrofonla oyle ya,a
hhr ki reportaj dinleyenler ken
dilerini ideta karttlaytf tore· 
ninin ortastn<la zannederler. 

Ulusal giinlerde yaptlan me· 
l'asimler, alaylar yalntz bir mik
l"ofon ile yaptlmaz. Boyle za
rnanlarda alaym ge~tiii bir~ok 

Yerlere mikrofon tesisatt yaptla
tak faal spikerler memleketin 
heyecantni, kutluladtklan bayra
lllt biitiin teferriiatile gordiikleri 
Ribi biitiin diinyaya yayarlar. 

$imdi Avrupa ve Amerikada
ki radyolarda giinliik aktiialite 
\'e haberler biriktirildikten b&f· 
lc:a. otomobillere yerlettirilen sey
Yar radyo postalarile elde edi
len haftanm en cazip ve miihim 
hadiseleri de sesli filimlerde ol
dugu gibi teritler iizerine zapte
dilerek bazan, bir kac; giinde bir, 
ha.zan da hafta sonlartnda nes-• 
~'edilmektedir. 

Bu aktiiel reportajlar ekseriya 
orijinalitelerini muhafaza eder
ler. Meseli bir devlet adammm 
aoylediklerini aynen duymak 
llliimkiin • olahilir. 

Bir ulusun kiiltiiriinii ve varlt
Ctnt bildiren reportajlar da ~ok 
lni.ihimdir. 

Son zamanlarda fabrikalarla 
ha~ka it yerlerinde c;ahtma sis
ternini, memleketin goriilmege 
deger yerlerini ve bilhassa 'Dlii· 
~elerde mikrofon gezintileri ya
lltlarak buralarda bulunan eski 
~serleri anlatarak diinyaya tamt
tnak bir teamiil halini almifhr. 

Gene mikrofon ile seyyah ~ek
?tek reportajlarm bir memleket 
'<rin gelir getirir yeniliklerden bi
tidir. 

Memleketimizde diinyada eti 
hutunmayan cazip ve giizel man
~a.ralar, k1ymetli ve c;ok zengin 
tk'tiizeler olduguna gore bunlarm 
tadyo reportajlan yaptlmak iize-
t~~tiirk radyo sosyetesinin bir ecne

' 1 sirketile anta,mast karh bir 
1
' degil midir? ANTEN 

Paris radyosunda arapva 
J.C1sa dalgah radyo istasyonla

~tltn ~oiunda yabanct dillerde 
'vadisler yaythr ve konferan& 

;er~lerek propagandalar yap1hr. 
~ 'ru radyoaunda altt, yedi dille 
~herler netredilmektedir. Son 
~ fta ara~a havadis yayi.Dllarma 

1
' batlanmtf,hr. Her aktam 
9,68 metrelik Paris posta.smda 

''-at 18,15 te bir ~eyrek siiren 
·-a haberler duyuluyor. 

TEKNIK KlJ$E 

Orta dalgalar 
200 iii 600 metre1erde bugiin o ka. 

dat: ~ok radyo poatasa ~alttJr ki bunlar· 
dan bir ~:oklan biribirini taciz edecek 
derecede yalun dalgalarla netriyat yap• 
mak mecburiyetindedirler. Bo dalplar
da baddi utmda ancak 100 posta ~aLta• 
bilmeai limn eelmekte iken meaafece bi
ribirinden uzak postalar aynl dalga uzun• 
)uklanndan iatifade ederek 150 den 
fazla iatasyon ~alrtbnhyor. 

Tabii bunlardan u~, hatta dordiinun 
birdeu ayna dalga uzunlugu ile ~alttbiJ 
da vakidir. Fakat bunlar ancak kendi 
muhitlerinden dogru durust dinlenebi· 
Jen zaytf anten enerjili postalardtr. 

Belli, bllfla iatasyon1ardan bazan iyi 
ifitilemiyenleri Kahire, Senferopol ( KJ· 
nm). Tuluz ve Londra istasyonland1r. 
Kahireyi arasara ayna dalgada n~riyat 
yapan Briiksel, Senferopo1u Strasbure 
Tuluzu Dniepropetroo&k (Sovyet) pos· 
talan iz'a~ etmddedir. 

Roma da ekseriya Stokholmun din. 
lenmesine mani oluyor. 

Bunlardan ba,ka orta dalgalarda bi
n"birinin din]enmesine engel olan istas• 
yon yok gibidir. Yalmz 200 metrelere 
yakm olan k•s•mlarda bir miktar zayrl 
antea. enerjili merke:der aynlam1yacak 
kadar yakm dalga uzunluklarile yay1m 
yapar!aJ'. Bun1ar da herhangi bir kuvvet• 
1i. postaDm yardtmct istasyonlart oldu· 
iundaa ayna program kuvvetli merkez· 
den takip edilebilir. 

Orta dalgalarda dinlenen yaynnlar 
ses ib"ban1e yUkseklere nazaran daha 
temiz ve parlakhr. Uzun dalgalt bir poa-
tanm yayum hi!t bir zaman orta dalga· 
lardakiler kadar net gelmez. Dalgalar 
lmaldlk~a, aes te o n.isbette temiz gelir. 

Y almz orta dalgala postal ann uzak. 
lardan i,ililifi uzunlardan biraz farkbd1r. 
$Qyle ki anten enerjisi 50 kilovattan 
apga bulunan orta dalgah bir poata 
Jrijniin her aaatinde ~ok uzak yerlerden 
almamu. Roma. Tu1U% gibi 50 veya 
llllmltar kilovatllk orta dalgah postalar 
giindiizleri memleketimizden dinleneme:z.. 
ken ayn1 kuvvetteki y\iksek dalgal1 is.. 
tuyonlar bunlara nazaran daha uzak 
olduklan halde ~ok iyi ititilirler. 

Bu aokaanhk nazan itibare altnarak 
iki aenedenberi yapa1mtf olan orta dal
cah poatalann anten enerjileri yiiz kilo. 
vattan apit degildir. Evvelee yapt\nut 
ve enerjileri 50 kilovattan fazla bulun· 
mayan Roma, TuiU% ve bir ~ok Franatz 
iatasyonlan da anten kudretlerini yuz 
kilovata ~tkartmaktadarlar. Bu enerji ile , ••. ,an iataayonlann sabahlan ve musa
it bavalarda ogleden aonra erken aaat
lcrde de i,itildiii anla,dmJfbr. ~u hal
de timdi orta dalgalann uzaktan. ititil• 
1ne kabiliyeti yiikaeklerden farkh olma.. 
makla beraber aes temiz]iginde yiikaek· 
leri ~ geride bn-akmifltr. 

Avrupa konseri 
Biitiin radyolarda 

aynt muzik 

Y arm ak,am sa am 22 de han1i 
radyo istasyonunu bulursamz ay· 
ni aenfonik konserle kart-data· 
cakstn1z. Bu konser Vartova rad
yosunun senfonik orkestra ta
ki.Dlldtr. Biitiin radyo postalan• 
nm nakledecekleri bu konse~ 
Polonyanm en tanmmtf orkestra 
teflerinden Gr. Fitelberg tarafm• 
dan idare edilecektir. 

Boyle bir yerde verilip diger 
bir~ok yabanct postalar taraftn;. 
dan nakledilen yaytmlara «.Av
rupa konseri» denir. Bunlarm ya 
ulusal miizik veya diinyaca ta
nmmtt ko-mpozitorlerin eaerlerin;. 
den olman gerektir. Bu Clefa din
letilecek eserJe.r Lehli kompozi- · 
torlerin bestelerine haaredil· 
mittir. 

Komere tamnm•t aoliatlerCien 
aantor Szlemimka, piyaniat 
Sztompka ve viyolonut \Umina
ka ittirik edeceklerdir. 

Dinletilecek par~alar Vartova 
programmda gosterilmit oldu
gundan burada ayr1ca izahata 
liizum gormiiyoruz. 

Sa bah jimnastigi 
ve konser 

Vakti miisaid olanlara sabah 
kon•erlerini dinlemelerini tani
ye ederiz. Orta dalgalarda veri· 
len 1abah konserleri ttpkt gece 
netriyab kadar iyi i~dilmekte
dir. Konserlerin ~oiu oat yedi 
ile aekiz araJtnda verilmekte ve 
ekseriyetle hafif miizik ile oy
nak havalar dinletilmektedir. Bu 
konserlerin en iyileri Alman pos
talartncla olmakla beraber diger· 
lerinde de gayet iyi konserlere 
raslamr. 

Avrupa radyo ista.syonlar1 •a· 
bah gayet erken saatlerde ~aht· 
m1ya hatlarlar. Ilk yayim jimnas
tik derslerile ·~•hr. Jimnastik 
dersleri klsmen yalmz piyano ve 
ktsmen de bir orkestra refakati
le yapbrthr. Her Avrupahnm 
biiyuk bir zevkle takip ettiii bu 
jimnastik derslerinden biz de pek 
ala istifade edebiliriz. 

Elde ettigimiz programlarda 
biitiin giiniin yay1mlan goateril
diii halde program sahifemiz 
bunlartn hepsini gostermege yet
mediginden bu zengin programt 
olduiu gibi okuyucularimtza bil
dirememekteyiz. Makat 'l&bah 
konserlerile jimnastik Clenleri 
atait yukart her giin ayni saat
lerde verildigi i~in bunlara &fail· 
ya yaZ!yoruz: 

Jimnutik den1eri 
Viyana = S..at 8, Berlin = S. 7, 10 

Budapefte = 7,45. Prag = 7. t 5. Bre&. 
lau = 1. Ham\,urg .:: 7. Uypzig = 1. 
Konigaberg = 7.05. Miinih = 7. 

Sabah konserleri 
Vartova = 7.50. Pxag = 8.30, 

Hamburg = 7.30, l.Aypzig = 7.30, 
Breal.au = 7.30, Budapefte = 8, Ko
nigsberg= 7.30, Munih :: 7.30. 

Sabah konserlerine saat se
kizde bir arahk faa1la verilir ve 
baberler dinletilir. Biraz aonra 
konsere telaar batlanarak daha 
yar1m saat kadar devam ettikten 
aonra birer aaat fanlalarla ak
tama kadar muhtelif sozlii ve 
miizikli yaytmlar yapthr. 

En iyi dinlenen program aa
b.ah konserleridir. tlgleye doi
ru ~ok uzak istaayonlar giine~n 
tesirile bir muddet hi~ ifitilmez 
veya ~ok parazitli olarak aim
maya batlar. 

Uile vakti Biikref, radyo is· 
tasyonlarmm en kahramam ke· 
ailir. Biikret aaat 13 ten itibaren 
en zaytf ve az lambah makine· 
ler ile bile dinlenebilir. Bu aa
atlerde Vartova, Prag -ve biitiin 
Sovyet radyo postalan da olduk
~a tyt ititilirler. Yalmz orta 
dalgalardaki mesafe itibarile 
uzak olan postalar ancak 16 dan 
aonra iyice dinlenecek bir hale 
1elirler. 

Bu 1aatten sonraki yayrmlar da 
programlanmtzda gosterildigin· 
Clen ayrtca izahata liizum gor· 

"• muyoruz. 

Kahirt ratlgosa 
orkestrasmrn 
kanun dstad1 
Mustafa RiztJ 

nan farp mu. 
siji orkestrast 
11/l hasan 

Sozay 

2 Kanunuevvel 1935 

Garip bir delllik 

Alb erkegi Oliime 
gOnderen ka:d1n 

Erkekleri biribirine diitiiriiyor ve rakip
leri biribirini oldiirmege sevkediyormut 

Bundan 15 ay evvel New York· 
ta ~ok garip ve esrarh bir vak'a 
olmuflur: Gayet iyi giyinmit~ iki 
erkek, 1okakta birbirlerile kartt• 
l&ftyorlar, ve bir kelime aoyleme
den tabancalannt ~ekip deli ail»i 
birbirlerine alef ediyorlar. Biriai, 
hemen orada olii olarak yere dii· 
tiiyor. lkincisi de hastaneye yati• 

nldtktan biraz sonra oluyor. Ta
bii polis, i•i aydmlatmak ic;in ne 
yapmak kabilse yaptyor. Lakin 
elde edebildiii yegine netice; 
ha.tanede olen adamin ki.m ofdu
iunu anlamaktan ibaret kaby'or. 
Bu zat New yorklu Haver Tok.: 
tret iaminde biri olup uzun za• 
mandanberi evli, 6 ve 9 yatlarlll• 
da i.ki ~ocuiun da babastdtr. Dul 
kar1s1 polisin biitiin suallerine, 
bu ite f&fbit ve ne oldugunu an• 
lamadtit cevabmt veriyor. 

Sokakta olen adamm iizerinde 
hi~ bir kagtt ibulunmad1gmdan 
kim old.ugu anlattlamlyor. Bu 
kanit vak'adan bir hafta sonra, 
hadanede olen adamm kartll, 
kocasmtn elbiselerinin ceplerini 
karttbrtrken bir kag1t buluyor. 

Miss Patonelli 
Kii•dt c;ekip a~bi1 vakit fran

•izca yaztlmtt bir mektup oldugu· 
nu goriiyor. Mektupta •u sahrlar 
yazthdtr: 

cSevgilim, senin yiiziinden ~ok 
atkmttlara ugrad1m. Lakin yakm· 
da tekrar ferahhyacagtmt iimit 
ediyorum. Seyo.hate haz1r ol. Seni 
yarm aaat 20 deS. civarmda bek
liyorum. ~k ifi oldu. Seni biitun 
kalbile seven: «Jeanne Patonelli» 

Dul kadm bu mektubu derhal 

polise gotiiriiyor. Mektubun, es
rarengiz cinayetle ali.kadar oldu
iu atikir. Polis yeniden tahkika
ta bathyor. Filhakika bir ka~ gun 
soni-a esrarengiz kadm llakkmda 
bazl feyler ogrenmek miimkiin 
oluyor. Bir ka~ hafta Nev Y orklu 
bir kadmm evinde oturmu~, on· 
dan sonra, me~hul bir yere git-. 
m•t··· 

Ev sahibi, kadmm e~kalini ga
yet miikemmel surette anlabyor. 
Buna nazaran Jeanne Polenelli, 
fevkalade giizel, hoylu poslu, bir 
kadm olup sol elinde bir yamk 
yeri vamut ve kendisinin Franstz 
oldugunu soyli.iycrmu~. 

Tekmil izler de burada kaybo. 
luyor. Jeanne Potonelli hakikat 
halde kim oldugu anlattlmadan 
ortadan kaybolup gidiyor. Kendi· 
sinin Fransaya gitmit oldugu tah· 
min ediliyor. Frans1z polisine me
aele bildirildigi gibi e~kali de ya· 
ztbyor. Fa'kat bir netice ~tkmtyor. 
Nihayet it unutuluyor ve aradan 
da bir 1ene gec;iyor. 

Tabanealar yeniden pathyor 
Arbk kimsenin bu esrarengiz 

hidiseyi diitiinmediii bir 
41
s1rada, 

bu aenenin nisamn1n dokuzuncu 
,Unu, $ikagoda da Nevyorktaki 
vak'a tekrar ediyor: lyi giyinmif, 
iki erkek, Songspelinr ismindeki 
kli~Uk bir lokantantn karttsmda 
birbirlerile karttlattyorlar ve der• 
hal tabancalarmt ~ekip deli gibi, 

birbirleri i.izerine botalhyorlar. 
Elbiaeleri aratbrtldlgt vakit hu

lunan kigttlardan kim olduklart 
anlatthyor. Bunclan baf](a, altm· 
da Jeanne Patonelli imzast olan 

/eanne Patonelll 
bir mektup ta ele ge~iyor. Bu 
mektupta, esrarengiz Jeanne 
bir iki gun i~in ~ikagoya gelece
iini ve bu birbirlerine ailah alan 
adamlardan hiriainin ~ahtttit 
otele inecegini yaz1yor. 

Adamlarm ikisi de gayet a1k1 
ve fAftrlmah bir iatintaka ~ekili
yor. Nihayet tunlar ogreniliyor: 
Mektup kanur.uumide yaztlmtf 
imif. 0 zaman Jeanne o otelde 

kalrntf. Otelin miidiirii hu giizel 
kadtna delice aflk olmu~. Jeannei 
kendi elinden kapmak istiyen a
damt vurup oldiirmekt.on ha,ka 
bir fey yapmam1,. Digeri ce aym 
itirafta bulunuyor. Fakat hie biri 
Jeannem kim oldugunu soylemi-
yor. 

l1in sonu 
Tekrar haftalar, ayhr g"'~' !'Or. 

Nihayet polise, bir ~ok e ec"'leri 
uykusuz gc~irttiren Jeann~ Pato
nellinin csran c,:ozi.Hiiyor: Tanm
mt' bir sanatoryoma, bir karr za
man evvel, giiz~f sarifiD bi r kad!n 
geliyor. lsmini Maud Dioer o!arak 
yaz1yor. Hali, tavrt ~ok gar ip olan 
bu kadm miiesscsedeki he'·iw br
le hasta bakicilan birbirler;n~ dii
tiiriiyor. Hcrke~i birisi aleyhine 
kttktrhyor. Kadmda bir delilik e
seri goren ba~hc.kim, mahut J ean
ne Patonelli vak'asm1 habrhyor. 

Bir gun Maud Dioer buhrar. csna
smda agzmdan bu ismi ke.ctrmca 
meseleyi anhyor. Gen~ kadm sii· 
kunet bulunca, ba~hekim usulca 
kendisini yokluyor ve hakikati 
ogreniyor. Maud Dioer ba~heki
me, erkekleri birbirlerine dufUr• 

mek• i~in, mukavemet olunamaz 
bir arzu hisse.ttigini ve rakipler 
birbirlerini oldt.;riirlerse, diinya· 
mn en biiyiik zevkini o zaman 
duydugunu itiraf ediyor. Bu se
bepten, daima nym zamanda iki 
kiti ile tamllP sevifiyor, sonra 
ikisine de, oteki tarafmdan takip 

ve tehdit edildigini anlabyor. Gii
zel kadmm atk ile sarho, olan 
erkekler de, hi~ tereddiit etmeden, 
rakihini gordiigii yerde tabanca
stni ~·kartp onu oldiiriiyor. titeki 
de aym vaziyette:. oldugu icrin

1 
iki

si birden ate~ ediyor, ekseriya iki
ai birden oliiyor. $imdiye kadar 
alb erkeii oliime siiriiklemif. Po
liain tahkikab, bu ~ozlerin dogru· 
lugunu ispat ediyor. 

Arhk Maud Dioer. hj~ h: .. a l t
lnm oliime sevk elm~:::: f,,.. •m 
bulamtyacakhr 



Sabifei:: 

Solda gen~ glldtzlardan Bettg 
Grable, sagda Gertrude Michael 

Tiirk~e filimler 
Bu garistc~~~.a ~ok ragbet 

goruyor 
Bu!garistanda tiirk filimleri 

~ok ragbet buluyor. G~en sene 
«Karam beni aldahrsa» ve «Leb
l'!bici Horhor aga» adtndaki tiirk 
operet fil imleri Scfyada ve di
ger Bulgar fehirleri sinemalaran· 
da haftalarca gosterildi ve sine
rna lar hmca han~ dol up lafh. 

Hele !?umnu, Russ;uk gibi turk
Jeri bol olan yerlerde tiirk hal
ka, arabalarile ta koylerden gee 
lerek bu tiirk filimlerini tekrar 
tekrar seyrettiler. 

Bunun neticesi olarak ,imdi 
tiirk filimlerinden «Leblebici 
Horhon filmi, bu hafta bura
da «Kameo» sinemasmda tekrar 
gosterilmege batlandt. Filimin 
musikisi ~ok ragbet gonnektedir. , 

Gene Bulgaristandan gelen ha· 
herlere gore, tiirk halkt «Ayseb 
admdaki son tiirk filimintn de 
Bulgaristana getirilip gosterilme
aini istemektedirler. 

--- ~ * Romeo ve Juliette Hollivut· 
ta filime ~ekilecektir. Bu filimin 
Almanca bir niisbaa1 da ola· 
cakttr. Ba, artistler Francis Lee 
derer ve Elisabeth Bemgnerdir. * Amerikada fatistlere ait 
filimler fiddetli hadiselere sebep 
olmut tur. Franstz cAtet ha~» 
Fa,.ist te,kilatma ait bir filim 
miinasebetile halk fatizm aley· 
bin~e t:iddctli niimayit ler yap
mat hr. * Bir :;-amanlar Mari P ikford 
t arafmdan s:evrilmit olan Kii~iik 
lord eseri sozlii olarak filime 
atmacaktar. Yeniden filim ~evir
mege La,hyan Dolores Costello 
bu filimde Kii~iik lordun anneai 
rolun\i yapacnkhr. 

Greta Garbo 
evlenigormu~ I 

Bunu Amerikah bir falca 
ha ber veriyor 

Greta Garbo bu yakmda e-.:• 
lenecekmit... Bunu haber yeJ'eD 
telgraf ajaDJlan dejil bir faL:i
dtr. Amerikala bir falct ytldJZoo 
larla konuttuktan aonra Gna;.' 
n1n gelecek aene evleneceiini, bl 
dUjii.oiin Amerikamn en bu,uli 
tehrinC:Ie yani Nevyorkta yapda~· 
g1m haber Yeriyor. 

Gre\a Garbo timdiki halde ~ 
v~tedir ye Amerikaya done
cegine dair bir haber yokl\W'. Sl· 
nema artiati siyah aa~lar ve siyali 
gozler takarak aru.ra ;Alman· 
ya ve Fransaya sehayatler yapi
yor. Amerikaya gitmege timC:Ii
lik niyeti yoktur. * Hollivutta Our Gang Folli• 
of 1936 isminde bir filim ~evri
lecektir. Bu filimde yalmz ~o

cuklar rol alacaklardtr. 

Hollivutta biiyiik . bir. 
_ .. . ~enaryO. !>Uhrani.r,.Vardlf 

.~ -~-~----~------~----~--~--~ Amerikada biiyiik bir aenaryo betistanda g~er. :?imdi Habeo 
~ • .- • ""'\. -ilf]. ... ~ ........ ~ 

buhrani Yar. tyi filim ~e'Yirmek tiatan giiniin meaelesi oldugun• 
.... . 

i~in bir tiirlii senaryo buluna· dan yeni filimin de ragbet gore-
llllyor. JJir lus1m Amerikan tir- cegi muhakkak samhyor. Bu fi· 
ketleri timdi operalan filime ~ek· limde Claudette Colbert, yahut 
meie b&flamttlardJr. Fakat bu . Loretta Yungun Seba Melikesi 
ihtiyaca yetipniyor. Bunun i~in roliinii yapmas1 muhtemeldir. 
eski filimlerin yeniden ~emlme-
•ine batlanmqtlr. Tabii bu defa 
batka' artistler oynuyor ve filim
lerde bir~k dei~iklikler yapi
hyor. 

1927 de Pola Negrinin ~evire 
riii Otel Empiryal filimi timdi 
Marlene Dietrich ve Charles Bo
yer tarafJDdan tekrar ~ewilee 
cektir. Bu 'defa iami «Saadete 
~aveb tir. 

1922 de Durluin ~e'Yirdiii 
cO~ sillhtorlar» filimi de ya· 
luDCia yeniden ~mlecektir. Bu 
Clefa bU.biltiin yeni artistler oy· 
Dlyacakttr. 

1929 Cia Joan CravforCI tarafni· 
Clan ~evrilen Rose Marie opereti 
bu defa Jeanette Mac Donald ta· 
raf1ndan yeniden ~evrilecektir. 

1927 de Norma Talmadge ta
rafmdan ~evrilen Ladam 0 Ka.
melya i~in hazarlak yapihyor. 
Greta Garbo Amerikaya gelirse 
bu filim Greta tarafmdan ~evri
lecektir. 

Y eni ~evrilecek filimler arasin- , 
~a Pompeinin son giinleri, An-
na Karenin, lki bayrak altmda, 
Notr Dam C:lo Pari ve bir zaman· 
Jar Marie Pickfordun ~evirdiii 
bi~ok filimler yardtr. 

Yeni ~vrilecek bir filim de 
Seba Melikesidir. 1922 de Betty 
Blyth taraftndan ~evrilen bu filim 
~ok ragbet rormiiJ.tiir. Filim Ha-

Yukartda ~~vimli grldzz Cinger Rorer$, 
ortadc S11lvia Sidney, a~agrda Betty Furneu 

Gail Patrick 
muhte1em bir 

sut~are elbis1slll 
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Amatorler l~ln dalmi ve hedlyeli 

Fotograf miisabakam1z 
cA~AM» fotograf merakl1si 

okuyuculan arasmda daimi bir mi.i· 
aabaka &t<lyor. 

Baz1 mi.ifritlerin fotografcl1tgl g\i· 
zel sanatlar arasma sokmalanna ba· 
kiliraa bu mi.isabakaya bir aanat ha· 
reketi de denebilir. 

Filhakika fotograf r.rbk bir ob· 
jektif hi.inerinden ziyade bir zeka 
mahsuli.idi.ir. Amatoriin elindeki 
makine bpkJ bir ressamm elindeki 
flr~a veya bir muhanirin elindeki 
kalem gibidir. 

Kabiliyetli bir amator bununla 
yalmz gordi.iguni.i degil di.i,i.indi.igii. 
ni.i, arzu ettgini bile tesbit edebilir. 
Bu itibarla, miisabakanuz, fotograf 
heveskarlan okuyuculanmtz arasm· 
da bir .. ok yeni sanatki.rlan, istidad· 
lan meydana «;1karacak ve bu kahi· 
liyetlerin biiyi.imelerine yard1m ede
c:ektir. 

Mi.isabakanuz fu ,artJara baila· 
drr: 

1 - Miisabaka daimi ve yalmz 
amatorlere mahsustur. 

2 - Her rniisabakanm rniiddeti 
bir haftadtr. 

4 - Eserler 6X9 ve 9X 12 eh"a· 
<Jmda olmahdtr. 

5 - Miisabakaya iic; tiirlii fotog· 
raf eseri kabul edilir: 

A - fnsan resmi (Portre) 
B- Manzara (Peyzaj) 
C - Son bir bafta i~inde ge~en 

vukuata aid havadis resmi (Aldii. 
alite) 

6 - F otograflar retii~iiz ve si· 
yah kagtda bastlmt' olacakttr. [pllT· 
lak veya mat olabilir.) 

7 - Gonderilecek eserlere ac;tk 
odrcs ve ism yazdac.nk ve reaim 
vukuata a.id ise havadi.s.in tafsilata 
da ilave edilecektir. 

8 - F otograflar gazetemize men· 
aup bir heyet tarafmdan tetkik edil. 
dikten aonra PORTRE, PEYZAJ ve 
AKTOALlTE eserleri arasmdan en 
muvaffak hirer tesim eetilecek ve her 
hafta CUMARTESi giinleri uAK· 

.$AM• da nefredilecektir. 
9 - Muvaffak olan bu iic; cins 

fotograflardan her birinin sahibine 
cAK.$AM• ne{lriyahndan O<;ER li
rahk kitap hediye edilecektir. Ki
taplan kendileri ee«;eceklerdir. 

3 - f(ltirak etrr\ek isti}'len ama• Ilk mi.isabaka giini.i 11 Kinunuev• 
torler eserlerini her hafta <;AR.$AM- vel 935 c;ar.amhachr .l,tirak ebnek is· 
BA giinleri saat ( 17) ye kladar cAK· tiyen okuyuculannuz Portre, Pey· 
SAM fotograf rniisabakaat mernurlu· zaj veya Akti.ialiteye aid eaerlerini 
cunu vermi~ bulunacaklardn. [T•f· o gijn ... t 17 ye kadar gondenneli-
radaki okuyuculanmtz da fotograflan dirler. llk netice 14/12/935 Cumar· 
posta ile gondererek bu miisabaka• tesi giinkii niishanuzda ilin ed~· 

lara i~tirak edcbilirler.] cektir. 

Amat6rler fotograflarm1z1 gDnderiniz ! 

.. Sivia (Ak,am) ·- Savas Halkevinin her tuhesinde degerli ~ala,: 
malar vardar. Ge~en Cumhuriyet hayram1nda temsil eubesi gen~leri 
(Kozan oglu) piyesini temsil etmi~ler ve ~ok iyi muvaffak olmu~· 
larda. Bu gen~ler bu defa da (Mete) yi temsil etmek Ozere hazar• 
lanmaktadarlar. Degerli gen~lerimizin gene muvaffak olacaklaranl 
Umuyoruz. GlSnderdigim resimde heveskArlar bir aratda goriiniiyorlar. 

CENGiZiN oG·Lu 
iskender Fahreddin · Te/rika No. 201 ---• 

- Geri donelim. Hakana ben 
~evap verecegim. Bu farhnaya 
kart• gidilmez. Dii~mandan once, 
l'iizgara yeniliyoruz. 

Diyerek geri dondii.. On yedi 
ti.in sonra Kanton kayuma vardl· ... 
t1 zaman, fuhnadan, donanma· 
ll1n yansmdan ~ogu mahvolmut· 
tu. 

Kublay bu muvaffakiyetsizligi 
toriince, batan geinilere ~ok aca· 
d1 ve donanmay1 Kantonda bua· 
karak ~inden dondii. Y olda, 
l>rens (Kando) nun hala yeni 
~iittefiklerile Kublaym tahtmt 

·3tlnnaga ugra~ttklarma haber aldt. 

l<ublay, yolda can sakici bir 
batka haber daha almath: Ben· 
tale krah, Mogollara kar~1 asker 
l:onderiyordu. 

lCublay ordusunu tophyarak, 
1283 ilk yazmda (Miyen) katas:&· 
tltn ibatJ taraflarmda dii~man 
0~'dusile kart•la•tJ· 

Kublay burada bir auyun batm· 
da, ellerini kaldararak: 

«- Ulu tanr1m! Hi~ bir mille· 
te fanahk yapmaya diitiinmedim. 
Fakat, durup dururken bana ve 
orduma kart• baf kaldaran millet
leri yola getirmek istiyorum. Sen 
bana yard1m et .. Gece karanhgm· 
da, y1ldizlarmla orduma lftk sal! 
Ve giindiiz askerlerim diitmanla 
~arpifirken, sen onlara kuvvet ve 
metanet ver .. autlaram yere getir
me! » diye yalvanntfll. 

Jf.'/-1(. 

Bengale krahnm fillerl 
Bengale ordusu, askerin oniin· 

de giden dort yiize yakm fillerle 
Mogol topraklarma girmitti. 

Bengale kralamn Mogollar iize
rine ne maksadla yiiriidiigii belli 
degildi. 

Kublay, krala: 

«- Yurdumun smularma neden 
attm?lt 

:AK$AM -- ......... 
Melahat kaloriferin yanmdaki 

ipekli aedire uzanmif, a~ak bir 
romana kendisini kaptartnif, bir 
yandan okuyor, bir yandan siga· 
rastm i~iyordu. Bazan, okudu· 
gu sabriara gore, giizel, lurmtzl 
dudaklan tath bir giiliimseme 
ile geriliyor, bazan gozleri hay· 
retler i~inde toparlak toparlak 
a~1hyor, bazan kitaptaki satarlar 
yiiziinde korku hatlart ~iziyordu. 

Tam bu suada hizmet~isi i~e
riye girdi. Melahate giilerek bir 
mektup uzath. Mavi, flk bir 
zarf.. belli ki bir a~k mektubu: .• 
Gen~ kadm sevgili romanma 

bir an faSlla vererek mektuba 
uzand1, ytrtta. Ayni renkte bir 
kigit.. a~t1. ~attrdi. Hayahnda 
boyle garip bir mektup alma· 
Mlfh. Bir taktm rakkamlar, ce· 
miler, tarhlar, laksimler, zarplar .• 
saydt, tamam bet tane takJim ..• 
lki cemi .. dort zarp ..• 

En altmda da bir yazi: 
Netice 33,644,577» dir .• 
Bu neydi?. Bu miithit rakkam 

kendisine nt~m gonderilmitti? 
Acaba bir parola mt? .• Yoksa 
bir tehdid mi?. Belki de para is· 
tiyen bir aerseri ..• 

Fakat ~ok diitiinmege liizum 
gormedi. Zaten sevgili romam da 
yamnda bekliyordu. Mektubu bir 
ko,,eye btrakh. Romanma alrr
ken: 

Adam sende... Kim bilir 
hangi deli gonderdi ... diyordu ..• 

Romanan en tatli yerine gel
mitti. Gene hizmet~i i~eriye girdi. 

- Sizi bir ~ocuk gormek isti· 
yor.. . Bir mektepli... Kii~iik bir 
~ocuk... Leyli hammm oglu· 
yum ... diyor .. 

Melahat tat'irmttti. Leyla ha
ntmm 17 yatmda bir oglu vardt. 
Ni~in kendisini gormek istiye· 
cekti. Anhyamadt. Lakin hi:z:· 
met~iye: 

- Peki .• aedi, i~eriye al... . · 
Naci, elinde ~antasi, mah~up 

bir taVlrla i~eriye girdi. Batile 
selam verdi. Melahat Claima 
onunla alay ederdi: 

- ~u Naci ne giizel bir deli· 
kanh olacak ... <Iiye herkesin ya· 
ntnda aoyleyince gen~ ~ocuk ku
laklarana kadar ktpktrmtzt kesi· 
lirdi. Hele Melihat: 

- Bir ktztm olsa.. hemen Na
ciye verirdim.. deyince pek uta· 
mrda. 

Diye haber gondermitse de, 
Bengale krah, bu haberi getiren 
el~ilerin batlarmt kopararak bir 
tulumun i~ine koymu~, hakana 
gondermitti. 

Kublay, B~ngale krahnm asker· 
lerine kart• kuvvetli bir ordu gon· 
derdi. 

Mogollarm atlari, 'diitmamn or
taya saldag1 fillerden iirktiip geri 
ka~ayordu. 

Kublay, askel'lerine: 
«- Atlardan inip piyade halin

<le hiicum ediniz ve atlara geride 
ki daga barakm1z! » diye emir ver .. 
di. 

Mogollar atlarmt arkada btrak._ 
blar .. Diitmanla harbe tututtular. 
Bu savatla diitman askeri, on bin· 
den ~ok telefat vererek geri ~ekil
mi~ti. Mogollar ilk once yagmur gi· 
bi ba~hyan bir ok hiicumile filleri 
delik detik yaphlar.. Meydanda 
olenleri btraktalar.. Ka~mnk isti
yen fillerden iki yiiz kadarmt ya· 
kalad1lar. Ve bu muvaffakiyet
ten !onra atlanna binerek diit· 
man ordusunu - son neferine ka
dar - mahvettiler. Bingale krah 

Naci bazan Melahatle goz go
ze gelince elektriklenmif gibi 
baf.Inl ~evirirdi. Bir kere alay 
olsun diye Melahat gramofonu 
kurmut: 

- Haydi Naci dans edelim. 
Demitti. Nacinin gozleri yer· 

de onunla bir dans editi vard1. 
tlmiirdii. 

~imdi odaya girince Melahat 
bunlart ~abucak habrlamtf, gii
liimsemitti. Alayla: 

- Buyurun bakahm bay Na· 
ci ... Evlenmek i~in kaztmm dogup 
dogmadtgmt gormege mi geldi-

. ? 
DIZ •• 

Naci kekeledi: 
- ~ey... Benim burada hesap 

vazifem kalm•t ta ..• Onu almaga 
geldim .. 

Melahat §at.udi: 
- Nas1l hesap vazifesi... Siz 

buraya hi~ gelmediniz ki vazife
niz kalsm ..• 

- ~ey ... ~ey ... Posta ile gon:. 
dermittim .. yanhthkla ..• 

-Ha ... Bu mu?. ltfe l>ura
C:Ia... Lakin hesap vazifenizi bu· 
raya ni~in gonderiyorsunuz ..• 

Naci SUSIDUf oniine baktyordu. 
Bir gen~ ktz yiiziinii andaran •i· 
mast kapktzii kesilmitti. Mela-:. 
hat tsrar etti: 

- Soylesenize... "' 

- ~ey. size bir mektup yaz· 
mittam... Bunun i~in bizim krr· 
tasiyeciden f.lk kigat almatbm .• \ 
mektuptan kigat artti'. Bu giizel 
kigtda hesap vazifemi yapaytm .• 
belki hoca begenir de, daha faz. 
Ia numara verir .. diye diitiindiim. 
Hesap vazifesini o artan mavi 
kagada yaphm. Tam o strada ba
bam i~eri girrnez mi?. Hem en si· 
ze yazdtgam mektubu zarfa ko
yup ~antama atbm... 0 acele ile 
mektubu yaptfhrmtttm da... So
kaga ~tkar ~tkmaz postaya ver
dim. Lakin sonra ne goreyim?. 
Meger babamll1! telitile yanht· 
hkla zarfa hesap vazifemi koy• 
mamtttm m1?... Halbuki bugiin 
aksi gibi hesap var ... Hesap ho
casma «Biber hoca» 'deriz. Kir· 
mtzl biber gibi aksi bir adam· 
dtr. Eger vazifeyi gotiinnezsem 
izinsizi aldtgimm resmidir ..• 

Melahat hayretler i~inde din
liyordu. Omriinde boyle 'fey gor· 
memi~.ti. 

- Peki bana yazdigiDIZ mek· 

ele ge~irdigi bir file athyarak ca· 
Dint gii~liikle kurtarip ka~abil
mi~ti. 

Mogol ordusu, o giin~en sonra 
(fil kolu) diye aynlan bir boliik· 
le takviye edilmisti. Diismandan • • 
abnan fillerin saytsl iki yiizii ge-
~iyordu. Bundan aonra yap1lan 

sava§larda, herhangi bir diitman 
ordusu iizerine saldtralan kark el
Ii fillik boliiklerle, diitman kolla· 
ra derhal dag1tahyordu. Fillerin 
hiicumundan ytlmtyan hi~ bir 
miJlet yoktu. Filler, Mogol ordu· 
suna bu auretle girmitti. Bu mu
zafferiyetten sonra, hakamn •o
kakta gezit tarza da degi~mitti. 

Dort fil iize!inde kurulan muh· 
tetem bir tahterevamn etraft al-
tm itlemeli kuma~larla siislenir 
ve en iistiinde ny • giine'li hakan 
bayragt dalgalamrdt. 

Kublay ordu ile yola ~akhg• 

zaman da, dort fil iizerinde kuru· 

Ian boyle muhte~em tahterevanla
ra biner ve batkumandam ile mu· 
hafazt arkastnd<l ayakta dururlar
da. 

Sahife 13 

~-
tup babamzdan gizli miydi? 

- Tabii ... dedi. 

- Neydi bu mektup?. Yani• 

mzda mt? .• 

- Yammda amma vereme&. 

- Bana yaztlmtt degil mi?. 

- Posta ile gonderirim. ~im-
di dt~ara ~tkar ~tkmaz postaya 
veri rim .• 

- Cantm.. buna ne liizum 
var. ftte elime verin mektubu ... 

- Olmaz.. utamrtm.. aman 

vaziferni alaYJm. ~ok ge~ kaf .. 
dtm. Birinci derse yetitemezsem 

miidiirii saniden azart ititirim. 

Diyerp,k vazifesini kapb... "' 

- Allaba tsmarladtk. Mektu• 

s:tkar stkmaz pos· 
taya venrim.. diyerek ditara fir• 

ladt .•. 

- Melahat g\ilumsedi, kendi 
kedine: 

- ~u erkekler ne garip mah'..
1 

luklar. .ldiye mutldand& 

Naci de mektebe dogru kotar

ken: 

- ~u J(admlar ne tuhaf mah· 
luklar.. diyordu, mektubuma hi~ 
aevinmemiJ... (Bir yrldzz) 

SENELIK 
6 AYUK 
3 AYUK 
1 'AYUK 

fti'Jdre •cnebf 

1400 ~ 2700 kurut 
750 • 1450 • 
400 • 800 • 
150 • 

Posta ittihadma dahil olmayan 
ecnebi memleketler: Seneliti 

3600, alh ayhgt 1900, iic; 
ayltit 1 000 kuru,tur. 

'A.dr~ tebdili ic;in yirmi bef 
kuru,Iuk pul gondermek laztmdtr. 

Ramazan 6 - Kas1m 25 
! lmMit CQn .. OAI• lltiadi Aktlllll Yat. 
r.. 12,40 2,25 7,22 9,46 12 1.38 

s,22 7,06 12,0s u.~s 16.42 18,19 

t~e 

hot~a kurumuna veriniz. Bun
lor Tiirk hava kurumu, K1zzl 

Prens (TimUr) bOyUk sava1ta 
muvaffak olunca .. 

Prens (Kaydo), hala Kublay'n~: 

hakanhgmi tamm1yordu. Kendisi 
Mogolistamn garbine ve Ceyhun 
taraflanna hak!mdi. Yanmda ol· 
duk~a kuvvetli bir ordusu ve ta• 
nmma~ kumandanle.n vard1. 

Kublay, (Kaydo) iizerine her 
zaman asker gonderir, <>nun kuv· 
vetlerini dagttmaga ~ah~1rd1 .. A. 
:ralanndaki karga~ahk ve uyuta· 
mamazhk tamam on yal siirmiif• 
tii. (1277 • 1287). 

1287 ythnm son yazma dogru 
{Kaydo) diye yegenleri olan bir 
ka~ prensle anlatarak, birle,ik 
bir ordu ile yeniden Kubliy iize
rine yiiriimege batlaml§h. 

(Kaydo) ile birle~en prensler 
(Kadan), (Sing • Tur) idi. Biri 
Oktaym, oteki ~iftaym torunu 
idi. 

Dogiif (Le-A-0) suyu kenann· 
da ba~lamifh. Kublaym merkez 
ordusu suyun beri tarafmda ko
naklamifh, 

(Arkaa1 
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( 

1-

I' ar1yor - Morebblyelikte tecrtl· 
be ve ihtisns1 olan parisH blr Frane11 
bayaDl ~ocuklara mtlrebbiyellk l~ an· 
yor. tyl roferanslan vardu. BeyoAlu 
Hamalba~1 tutkal01 sokak l1 No. da 
matmazel (Eienn ye mnracaa.t. - 1 

TOrk~e. Aim nca, Fr ns1zca 
v lnglllzce - Muhab1r ve mnter· 
cim 1~ nramaktac1Ir. c M. T.t rQmuzllt 
gazeteye mektupla mnracaat. - 1 

2-

Blr bsyan I tentyor - Mersln 
vil~yetl dahl inde blr doktor yamnda 
(-ah~acak okur yazar gen~ bir bayan 
lateniyor. x5 lira ayhk vcr!lecektlr. 
Gazete idarehanes1ne {Doktor) rnmuzfle 
mekt:tpla mOracaat eddmesl. - 1 

Sat1hk ply no - Alman markah 
~ok gtlzel l.dr piyano (cadre en fer) 
acele ucuz sallhkhr. MoracaAt: BeyoRlu 
Hamalba~t Qakmak Tekir sokak Ferah 
aparttmanda No.6 i~eridekl No. 4c. -1 

, . . 
~Ay (i UV-t.N<;. CltOC. CO IDE 

A.LTIN Cd10t 

Sat1hk mazot motGrD ve dl• 
n mo - OtodO!i markah 18 beyglr 
kuvvetlnde bir motor ve 192 amperUk 
bir dlnamo, tablo teferruatile sabhktlr. 
BeyoQlunda Tepeba~t No. ~~ Peravll 
otellnde bay Bogosa. mtlracaat. - 1 

511 - llodel kapall lflstik ve roo
torn lyl vaziyette husust FlAT otomo· 
bill satthkttr. 'l'akslm Emniyet garaja 
moracaat. - 1 

Satlhk lyl blr plyano Arnerl· 
kan marke.h ytlksek boy ~apraz. 

.Adres: Torbe PlyerloU caddesi No 4.0 
Tt!lefon: (21 001) - 4 

Sat1hk ply no - l~l ~apraz telll 
ve demir olarak az kullamlm1~ mQ· 
kemmol bir Alman plyanosu tatlltktsr. 
Takslm Tarlab&fl. yaQhane sokak 
Beyoglu No 85 

, 
4- lrahk· Sa t1hk 

Kelepir ev - Beycglunun f~lek 

blr mahallinde tramvaya yakm, be~ oda, 
kiiglr, elektrlk, terkosu mevcud blr n 
1200 liraya acele satthkhr. Mnracaat: 
Beyo~lu IstiklAl caddesi Rumell llan 
kar~smda No. 188 kat 1, Kemal. - 2 

Okulu 
Direktorliigiinden: 

Okulumuz ihtiyac1 i~in a!la~da cins ve miktarlara ve fiab yaz1h 
olan Giyim ve do~eme gere~leri ayr• ayr• a~ak eksiltmeye kooul· 
mu~tur. lstekli olanlarm nfimunelerini gormek ve fazla malumat 
almak i~in her iUD Okul Direktorlugune ve eksiltmeye gireceklerln 
5/Birinci kanun/935 Pertenbe gunO aaat 14 de Ankara KUltUr 
bakanhganda Okullar Sagt1manhg10daki ahm sabm Komisyonuna 
bat vurmalart. (3390) (7267) 

EKSIL TMEYE KONULAN GERE<;LER 
Cinsi 

1 - Harici Elbise 
2- Linolyom ve 
Do~eme kartonu 

Miktan llk tahminl Tutar1 

120 Talnm 

590 Metre 

Fiatt 
18,00 

325/400 

2160,00 

2243,00 

Muvakkat 
Teminatl 

162,00 

169,00 

Tahlis·ye Genel Dire torliigiinden: 
Tahlisiye MUstahdemini i~in kapah nrf usulile 240 ill 260 kat 

kJthk elbiae ve kasket yaptmlacakbr. 
12/12/935 tarihioe rastlayao Per§embe gUnU aaat on be1te Gala• 

tada c;inili R1hbm hanaoda Tahlisiye Umum mndnrliigil sahoalma 
komisyonunda ibalesi yapa)acak olan bu elbiselerio muhammen 
bedeli 5200 lira ve muvakkat teminata 390 liradar. lsteklilerin tek· 
lif mektuplar~oJ, bildirilen vakitten bir saat evvelioe kadar komia
ion reisligine vermi~ olmalar1 lizamdtr, ~artoame sozll ie~en ko
misyonda pann~ olarak verilmektedir. (7537) 

Deniz Levaztm Sattnalma 
omisyonundan: 

Heybeliadnda Deniz Harp Mektebi ve Lisesi Talebe ve erah i~in 
tahmin bedell 6126 lira 84 kuru olan 45384 kilo ekmek 13 Birin· 
cikAnun 935 gunlemecine rastlayan cuma gOnU aaat 16 da kapah 
zarf usuliyle almac khr. ~artn mcyi g6rmek fsteyenlerin her rOn 
ve eksiltmeye gireceklerin yukar1daki gunde y zah saatten bir s at 

kadar 459 lira 51 kuru uk muvakkat temioatlaram ver· 

AK~AM 

KArl1 lfl olup - Sermnyell ortak 
anyanlar n 1~1ek tntnncn, b1kkallye, 
k1raathana devretmek fstlyenler eskl 
Meynho~ta Yag 1skelesinde 69 numa• 
rada bay Sablte mOraoaa' eteln. . - 1 

Klrallk - Depo ve aaire l~ID tis
men veya tamamen klrahk yer. FlAT 
g·arajmda bay Galibe mnracaat. - 1 

Acele satmk hane-Alr.:saray lnebey 

6- teferri 

Almanca deralerl - Yiyana 
nnitereitealnden mezun ttlrk~ ~l~ 

bfr muall1m Almancayt kolay usullt 
O~retmektedir. Btyo~lu, Tnnel meyda· 
ruuda (Karon, Almu kntnphane) sine 
mtlracaat. - 2 

mahallesi .Mustafa kemal caddaslne blr -------------
Almanca deralerl - Usulo ted· 

r1s1 mnkemm~l olan bir 1\lman bayan 
dakikahk Tlryakl Hasanpa,a soka~mda 
comleel genif olarak yedl otla Q~ mut
fak ve ynz altm1~ ar~m lJah~eyl havl 
ktrk dOrt lira kira geUrmekte olan kl· 
glr moceddet bane dOrt bin n~yoz llraya 
acelfl sat1hkttr. ll(indekllere mnracaat-3 

Klrallk dalrel r - l · Pangaltl 
caddesinde lkl taraflt ve gnzel manza· 
rah yedl oda, balkon, dara~a n bah· 
<;ell modern blr aparb man dalresl, ban· 
yo, kalorifer ve s:cak suyu dahl vardtr. 
2 • Aym apart1manda dOrt oda va 
aym konforu havi dara~all dig-er bir 
dalre. Galatada, Karakr,yde. Knctnk 
.Millet hanmda AYukat. Hrant Qopur· 
yana mnracaat. 

Klrahk 3 oda - Sehzadeba~n 
k&lenderhane mahallelti N'o. lS bfr 
katta 8 oda ldrab.ktu. havadat:, gtlne~ll 
elektrlk, eu, gaz, bab~e, i~indekHere 

mnracaat. 

almanca dtrsler vermektedlr. Pazardan 
maada hergnn saat 18 dan 19 a kadar 

mnrcaaat. Bayan Mella Nezlh: Beyo~lu 
Galatasaray Acara eoka~ No.8 apar· 
t1man No. 2 lklnci kat - i 

ektupla dera - Pratlk usuller· 
le her sev1yeye gOre frans1zca d1l ve 
tnrkc;e dllile banka ve ticart~t defter 
usuln derelerl mektupla nrllmektedir. 
Mnracaat yerl : Geliboluda ogretmen 
Kaya Oren. - 6 

Alman dlllnln anahtar• - .AI· 
manyada tabsil gOrmOf blr Tnr kbayam 
tarafmdan pek ktsa blr mOddet zarfmda 
elde edilmektedir. Arzu edenlerin Ak· 
famda (L .M) rnmuzuna mektupla mtl· 
racaatlan. - 5 

Dr. MEHMED iZZET 
EmraZJ dahillye ve sariye mi.itehasstsJ 

Muayenehane: <;agaloglu Nuruosma· 
Diye caddesi No. I 7 Baha Bey Aparh· 
mam pazardan maada hergun 1 3-1 7 haa-
talanm kabul eder. Telefon: 23925 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONIM ~1RKET1 

TEStS TAR!Hl: 1S6S 

Sermayesl: 10.000.000 lngillz liram -·-
Tnrktyenln ba~llca f?ehirlerlle 

Paris, ~arsllya, Nls, Londra ;a 

Manc;oster'de, MlSlr, Ktbns, !rak, 
Iran, Ffllstln ve Yunanlstan'da 

~ubelerl. Yugoslavya, Romanya, 
Suriye n Yunani&tan'da Filyalleri 

vard1r. 

Her tOriO banka muameleleri 
yapar 

Turk Hava Kurumunun 
Biiyiik Piyangosu 

$imdlye kadar blnlerce ki$1YI 
zengln etml$11r 

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

Biiyiik ikramiye: 30.000 Liradu 
Ayr1ca: 15.000, 12.000, 10.000 llrallk 

ikramiyelerle 20.000 llrahk bir 
mUkafat vard1r. 

BAI\KA KOMERC YALE 
iTALY ANA 

Senna,·esi Liret 700,000,000 
lhtiyat ak~esl Liret 1 H 2 U i98. 3~ 

Merkezi !dare: M 1 LAN 0 
ltalyanln ba~llca ~ehirlerinde 

$UBELER 
tngiltere, !svi~re, .A vusturya, Maca· 
ristan, Qeko!:ilovakya, Yugoslnvya, 
Lehistan, Romanya, Bulgarista.n, MI.· 
sll', Amcrlka Cemahlri Mnttehidesi, 
Brezilya, ~li, Uruguay, .Arjantin. 
Peru, Elevator ve Kolumbiyada 

Afllyasyonlar 
ISTANBUL ~UBE MERK.Ezt 

Galata Voyvoda r.ad<.lesi KarakOy 
Pala3 ('felef. 44841 /2/3/4/51 
~ei'Jr dahilindeki acenteler: 

Istanbulda: Alalemciyan hanmda. 
Telef. ~2900 /3/11/12/ 16 Beyo~lunda.: 
lstikl!U caddesi •relet. 41046 

1Zd1RDE SUB'S 

Kulak, bogaz, burun miitehasstsl 

Doktor 

ihya Salih 
Gagaloglu : Hamam ssrasmda 

24 numarada • Pazardan ba,ka 
her gun • ogleden aonra saat 
1) ten itibaren haatalanm ka· 
bul eder. 

Dr. tlaf1z Cemal 
Dahiliye miitehasstst 

Pazardan ba,ka gunlerde ogleden 
sonrn saat {2,5 tan 6 ya) kadar Istan· 
bulda Divanyolunda ( I 04) numarah 
hususi kabinesinde hast.a1nnnt kabul e· 
der. Sah, cumb.rtesi gi.inleri sabah 
c9,S • 12:. santlcri hakiki hkaraya mah· 
sustur. Herkesin hnline gore muamele 
olunur. Munye~ehane ve rev teldon: 

2 Kanunuevvel 1935 

Ucuz almanca, fran 1zca ve 
dl~er deralere haz1rlar va ye. 
llttlrlr - Yiyanah diplomah bll 
mualllm en ucuz ~artla alman mektep
lerlne dnam edenlere her stnt! l~ln 

frans1zca almanca bntnn bllgf dersler1n1 
en k1sa t:amanda haztrlar n Otretlr. 
lsteklllerin Karl ·weiner: Beyog-lu Tnnel 
Ot~u sokak 5 say1da Kostt P11pay&n1 
apartunan 1 say1. Fazla tafslllt i~ln 

Boyo~lunda Kalis kltap eTine mnracaa\ 
ediniz. - i 

Nltantatlnda. $lfllde. - Be· 
yo~londa lngilizce, Franstzca, kontabi· 
Ute dersleri yOksek profesor taraf1ndan 
mektepler i~in talebe hazsrbyor. Ftatler 
musalt, mektupla mnracaat. AkQamda 
Prof. .A. A. ndresine. - 8 

G n~ dlplomah Alman mu• 
alllmesl - Yeni metotlarla husust 
almanca der6lorl, kendJ veya talebelerln 
evlnde vermektedir. Ak~amda C.C.S 
rnmozunl\ moktupla mnracaatlarL - 1 

Mektuplanmz1 alduantz 
Oazetemb Jdarehaneslnl adrea 

olarak gostermit olan kari'lerimizde 
88 • MR •RA· W • MH • .48 

TT • AE 
umlanna ge1en mektuplan ldareha· 
aemlzclen aldlrma1art mercsudur. 

Nezle, bir~ok biiyuk 
hastahklann anastdir 

Nezle, olunca bu teblikelerin 
5nUne ge~mek nzero 

yapacagamz ilk iJ 

bir . ka~e 

6 • • 

almak olmahdtr. 

GR1PlN . soguk alianhgana, 

rripo romatizmaya kar11 ~ok 

mUessirdir. 

ve kat'i tesirile tananma~tJr. 

BOtOn eczanelerde bulunur. 
Fiatt 7,5 kuruftur. 
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Deniz yollan 1 
teL!TIIISt 

ANilttleJ1a Kai'UOJ • Kfllr .. •• 
1'•1. 41881 - 81rttd Khii'Or ... 

IJaa ret: tauo 
ISKENDERIYE YOLU 

EGE Yapuru ~ birinci Kl· 
Dun SALI 1f0nll aaat 11 de 
ISKENDERlYE'YE kadar. 

(7600) 

lcandlnavlan Near East AgecnJ 
Galata Tahir ban 3 iinc:ii kat 

Tel 1 44991-2-3 
S'tenaka Orient Linien Gothenburg 
ttj Gothenburg. Stokholm, Oalo Dan• 
'b··':. Gdyrua Copenhag Abo Reval ,.. 
~tun Balllk liltUlnlar $ark n Karade-

~a: hathca limanlan arumda IS gijnde 
~:~- •zimet ve avdet i~n muntazam po .. 
~r. 

0. Gdynja • Dantzig • Gothenhura n 
'Vi lodan beklcnen vapurlar. 
~I.nd vapuru 30 ikincitetrine dogru 
\1: vapuru I 2 b.irinc.i Hnuna dogru 

a._lancJ vapuru I 3 hirinci kanuna dogru 
~Yakmda latanhuldan Hamburg Roter• 
f) • Kopenhag, Gdynia Gothenbera. 
~lzia - Stokholm, ve Oalo, umanlan 
~ hareket edec.ek vapurlar. 
' to~ha'land vapuru 3 Birinci idinuna dogru 
v-'d vapuru 1 3 Birinc.i kanuna dogru 

-...Iand ·vapuru 15 Birinci kimunlal dogru 
.S !'azla tafailat ~in Galata'da Tahir han 
't. Uneu ltatta kwn acentahgma murac.a· 
~ Tel:H991-2-3 (13452) 

ltornanya Seyrlsetaln ldaresl 
Hareket edecek npurlar : 

~ Preo~peza Maria vapuru 3 Birinci H
n Sah saa:t 16 da (Seli.nige) 

l-4 ))~a w.puru 4 Birinci okanun saat 
de (Kostence) ye 

11 
Rornanya Seyrisefain idaresinin va

) llrlarile seyahat eden yolculara Roman • 
4.' f.intendiifer iicretlerinde ~o 50 tenzi
't t Yap1hr. Biitiin Romanya. Polonya ve 
ttt llna limanlan i~;in ve Turkiye • Ro-
. anya hiikumetleri arasmdald jtilaf mu· 
~binc k • k. A . . t . e mer ~ZJ \'e ~ar 1 vrupa 1c;m 

..,tn~lith fiyatlarla Cfyayl ticariye sevk 
~ nakledilir. 

J.1 f." a:dn tafsiliit i!;in Galata rthttmmda 
\t erkez Rthhm hanmda kain Istanbul 
ltauznj accntnhguu miiracaat. 

Telefon 44827/ 8 

Diyar1bekir Bankas1 
TUrk Anonlm $1rketlnden: 

y--1f. _, ~ .. - -19--1 . . ' ' 
1(,..-. ---- -x-----
8,5 t 

,.. -- I 
' 

l 
f 
I 

I 

' . 
ttO 

' . 
I 

. I 
··--•. 1 

,, 
I 

9.'5 ' 
'J. "" Jf--

J .. ' - - ~ -x ... 
t I 

•-8--tl: 
1 - Buz kahpJarmm ag.z eb'ada 
2 - Buz kabplaranm dip eb•ada 
! - Buz kahplaranm derlnligi 

--

4 - Ag.z tarafmda vin~ demlrlne istinad 
~ubuklarl ara saha11 

5 - Dip tarafanda 14 buz hUcreainl birbirine 
bagllyan ~ubugun dipteo itibaren aahaaa 

6 - Sa~ kahohga 
7 - Kuroun veya tutya baoyoauoa ithal 

edilmi§ olacaktar. 
8 - 322 n~yllz yirmi iki adet olacakhr. 

' ' t 

··• -16- -x 
11 X19 aantim 
8X16 aantim 

110 

8,5 

9,5 
2 

san tim 

&an tim 

aantim 
milimetre 

9 - Yukardaki tarifat ve resim mucibince i1bu 322 adet buz 
kabbana vermeye talip olanluao Diyarabekir' de Diyar&bekir Bankasa 
T. A. S. ne mUracaatlar• ilAo olunur. 

Erbab1 Ticaret ve Sanayie 
Istanbul Ticaret ve Sanayi Odas1ndan: 

8az1sokak ve cadde isimlerinin ve dlikk&n ve magaza numa
ralanoan degi1mesi yfizunden ticarethanelerin adresleri tebed
dllle ugramaktadar. Odalar nlzamn~tmeai mucibince tliccarm 
kayid ve tescil beyannamelerine yazdaklan maliimattaki her 
tUrlO degi~ikligi Odaya bildirmeleri mecburidir. Binaeoaleyb 
erbaba ticaret ve saoayiio posta ve telgraf adreslerinde, isim ve 
tohretlerinde ve nev'i i§tigallerinde ve aair husuaattaki herturlU 
degi,iklikleri peyderpey vaktiode Odaya bildirmeleri 

ilan olunur. 

Deniz Levaz1m Sat1nalma 
Komisyonundan: 

Tahmin bedeli 26268 lira 97 kurruf olan 67933 kilo s1gar, 5000 kilo 
koyun, 12171 kilo kuzu eti 9 Birinci kanun 935 tarihine rastlayan 
pazartesi giinii saat 14 de Kas1mpa~ada Deniz Matbaasa karfiSmdaki 
Komisyon binasmda kapah zarf usuliyle eksiltmeye konacakbr. Ko
yun etinin tahmin edilen fiab 34, S1g1r etinin 29 ve Kuzuetinin 40 
kuruttur. lstekliler her giin komisyonda tartnameyi gorebilirler ve 
131 kurut vererek alabilirler. Muvakkat teminat 1970 lira 17 kurut-tur. 
Eluiltmeye gireceklerin teklif mektuplarile kanuni belgelerini muay-
yen saatten bir saat evvel Komiayon Reialiiine vermeleri. (7260) 

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 simfi) a~dmtthr. 

Ugrem saatleri, i~ ~ahiplerinin de bu ogremleri takip etmeleri
ne miisaade edecek ,ekilde tesbit olunmu,tur. 

Uiretmenleri en kuvvetli Lise ogretmenleridir. 
Kayll ve kabul tartlarmt ogrenmek, kaytt olunmak i~in her giin 

(15,30) dan aonra Yuca Olkii Lisesi muamelat biirosuna baf vu
rulabilir. 

KAPALI ZARF USULiLE 
Eksiltme ilan1 

Siimer Bank 
Genel Direktorliigiinden: 

1 - Nazilli basma fabrikaaa eaaa bioalan in~aata Yahidi fiat 
eaasile ekailtmeye ~akardmJtbr. Bu i1lerin tahmin edilen 
bedeli 1,711,992 lira 35 kuru~tur. 

2 - Bu ite ait evrak funlardm 
a} Ektiltme f&rtnameai 
b) Mukavele projesi 
c) Fenni tartnarne 
d) Hususi tartoame 
e) Metraj ve ke~if huiAsa cetveJi 
f) Projeler 
lstiyenler bo evrak1 50 lira mukabilinde Silmer Bank 
Ankara ~ubesinden alabilirler. 

3 - Ekailtme 25 Birinci KAnun 1935 <;artamba giinU saat 
15,30 da Aokara'da Ziraat 8ankaza binasanda Sumer 
Bank merkezindekl komisyonda yapalacakbr. 

4 - Ekailtme kapah zarf uaullle yapllacakhr. 
5 - a) Eksiltmeye girebilmek i~in isteklilerin 62.109 lira 77 

kurut muvakkat teminat vermeai, 
b) Ebliyeti fenniye vesikaaa ibraz etmesi, 
c) 2490 numarah kanun mucibince teminat mektubu ver
meye salahiyetli bir banka tarafmdan verilmi1 1. 711.992 
lira 35 kuru§luk bir iti halen yepabilecek mali bir ikti· 
darda olduguou mtibeyyin bir tahadetname ibraz etmesi, 
b) maddesinde analan ebJiyeti fenoiye vesikasa Banka ta
rafandan tetkil edilecek bir heyet tarafmdan verilecektir. 
lstekliler bu gibi buyUk i,Ieri muvaffakiyetle bitirmit 
olduklariDa dair vesaiki en ge~ eksiltme tarihinden U~ 
giln eyvel bu heyete ibraz etmeye mecburdurlar. 

6 - Teklif mektuplan yukanda yazth giio ve saatten bir aaat 
evveline kadar mUoakasa komiayonuna verilmi1 bulunma
hdir. Posta ile g6nderilecek mektuplarm oihayet ihale 
aaatinden bir aaat evveline kadar gelmi§ ve zarfm kanuni 
tekilde kapablm1!1 olmas1 lAz•mrltr. 

Deniz Levaztm Sat1nalma 
Komisyonundan: 

Tahmio bedeli 58480 lira 25 kurut o]ao 408667 kilo ekmek 
13 BirincikAnun 935 tarihine rastlayao coma gOnU saat 14 de Ka
asmpatada Deniz Matbaa&l kartasandaki komisyon binaaanda kapah 
zarf usulile eksiltmeye konacakbr. Ekmegin tahmini fiab 14 kuru§ 
31 aaotimdir. 1stekliler her gUo Komiayonda tartnameyi gorebilii'
Jer. Ve 292 kuru§ Yererek alabilirler. Muvakkat teminat 4174 lira 
1 kuruttur. Eksiltmeye gireceklerin teklif mektuplarile kanuni bel· 
gelerini muayyen aaatten bir aaat evvel Komi1yon Reisligine Yel" 
meleri. (7471) 

Bat agralan in· 
sam itinden ah· 
koyar. V e vU· 
cudunuzda ufak bir agra bisae· 

derseniz derhal bir ka~e 

NEVROZIN 

Krem 

METAMORFOZ 
H&kiki aa badem kremidir. Alt

rm, aenedenberi biitun Rusyada 
kullarulan bu krem cilde ~ ya· • 
rar, cildin kirlerini, bui'UfUidukla· 
nm, lekelerini, ~1Jerini, eraealik· 
lerini, sivileelerini izale eder. 

Cirlcin ~ebreyi aiizdltlfli.U Ttl 

ihtiyarlan .ren~te,tirir. 

En ealri ac1 badem kremi 

Krem 

Metamorfoz' dur 
Taklid ve benzerlerini almayJDlZ. 
Fiyah her yerde 60 kul'Uftur. 

Sacit Ozbey 
Londra :Minister Akademlslnden m£1zur. 

Beyo~lu, lstlkllll caddeel Saray 
stnem&Sl, yanmda No. 1/1 
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HASAN KUVVET UBU 
ZAAFI UMUMi, KANSIZLIK ve KEMiK hastaliklar1na ~ifai tesirleri ~oktur. ~ocuklar, 

Gencler, Gene K1zlar ve ihtiyarlar her ya~ta istimal ~debilirler. HASAN ECZA deposu 

250 gramhk ambalaj 

T U R Y A G saf, bazmi kolay ve bfitUn yemek
ler i~in kullaDJlan mUkemmel bir nebatt mutbab 
yaR-1d1r. 

<;ok idareli olub, ate~ tesirile tebahhur edecelc 
hi~ bir maddeyi muhtevi degildir. 

Kendi au:balajmda bir ka~ ay taze olarak 
muhafaza edilebilir. 

Saf nebati T U R Y A G ile pi1irilen yemelder 
~ok lezzetli olur. 

TuRt<iYE YAG VE M~MULATI 
SANAYii LiMiTED SiRKETi 

Istanbul - lzmlr 

• 

Oksiirenlere: KA TRAN HAKKI EKREM 

VIM. mutfak tak1mlann1zt c;tzrn·ta 
yapmaksrz1n, parlattr~ 

Ya$: bir. ber ozerin&. bir az ~Vim koyarak 
" !emizlenecek!'esyayl , eyic~;·ovatay!nlz~ 

· Vim·'"ciZJOt1 yapmaksiZin · temizrer.' 

f 

TAKLI.TLER IN DENl 
SAKININIZ 

ASIPIN KENAN 

Grip, 
nezle, 
a otuk 
algtnhl• 

Or. Muzaffer Dllemre 
Blrincl &lillf 

Dahill baatallklar mntehassl&. 
Fatlb, K1zta~1, Macar Kardtfltr 
eaddest Hafiz llyas apt. No. 1 

; .. __ Telefon : 22824 __ _. 

Dr.A.KUTiEL 
Karakoy Top~ular caddeai No. 33 

......... HNIWIHIIIIIIIIIIIIIIUIMIIItllll lllllltiUUIIIIIUIIItiHti .. M ........ 

\ : 
lnsan vocudn di~lert 
muhtac;tu. Dl,lerimt• 
zln de RADYOLlN e 

ibt1yac1 oldugung 
unutmaym. 

• • 
Dl~ID 

Salya dedigimiz ag•z guddelerinin usaresl 
yalmz yemekleri hazma bazulamakla kalmaz, 
aym zamanda yemek aaatleri arasmda di,leri 
temizlemege de yarar. Fa kat bu temizlik kafi 
degildir. Di~lerinizi ~Uriimekten kurtarmak 
istiyorsamz. sabah ve ak~am R A D Y 0 L I N 

kullanarak tabiata yard1m etmelisiniz. 

S1vas-Erzurum hatt1 in~as1na tahsis 
edilen ofo7 faizli istikraztrt 4 bu~uk 

milyon liraltk 2 nci tertibin 
kay1d muamelesi 

Maliye V ekiletinden: 
30/5/934 ve 23/12/934 tarihli ve 2463 ve 2614 numarah 

kanunlar mucibince hasah S1vaa • Erzumm hath in~asma tabsit 
edilmek uzere yapllmasa kararla,tmlan 30.000.000 lirahk istik· 
raz1n 4,5 milyon lirahk ikinci tertibinin kayad muamelesi 20 
Te,riniaani 1935 tarihinde ba~lam11 olup 5 Kanunuevvel 1935 
ak,ama bitecektir. 
1 - lstikrazm bu ikinci tertibl beheri 20 §er lirahk itibari kay• 

mette 100.000 ve beherl be~er yiiz liralak itibarl k1ymette 
5.000 adet hamiline muharrer tahvillerle temsil oluna· 
cakbr. 
Yirmi§er lira itibari ktymetteki tahvillerin ihra~ fiati 19 
ve 500 lirabk tahvillerin ihra~ fiati de 475 lira olarak 
tesbit olunmu~tur. 

2 - Bu istikrazin senevi faizl ' /0 7 dir. Her tahvile 20 adet 
aenelik kupon merbuttur. Bu tertibin ilk kuponu 5 KAnu
nuevvel 1936 da odenecektir. 

3 - Bu istikraz tahvil ve kuponlarile tediyelerine mUteallik 
evrak ve senetler, faiz ve diger muameleler iatikraull 
tamamen itfasma kadar her tnrlii vergi ve reslmdeD 
muafbr. 

4 - Bu istikraz tahvilleri, um~mi ve miilhak bnt~elerle ldar• 
olunan daire ve mUesseaelerce, Viliyet Hususl ldarelerl 
Ye Belediyelerce yapalacak miizayede, mfinakasa ve anr 
kavelelerde teminat olarak itibari k•ymetlerl nzerJndell 
ba~abat kabul edilir. Bundan batka hazinece aablmat •• 
aablacak olan milli emllk bedellerinin tediyesinde dabl 
batabat kabul olunur. 

5 - Tahviller Tiirkiye Cumburiyet Merkez, Adapazarl Tnrk 
Ticaret, Emlak ve Eytam, Tiirkiye lt. Siimer •• TUrkiy• 
Ziraat Bankalara merkez Ye oubelerile Osmanh BaakaJ&. 
Sellnlk Bankaaa, Komer~lyale Banka11, Roma Bukallt 
Holandscbe Bank • Oni N. V., Ru1 Tlcareti Hariclye Bar 
kaaa, Doy~e Oryent Bank. Dreadaer Bank tubeal, Doy,e 
Bank, Und Diskonto Gezelf&ft tarafandan sablar. 

Deniz Levaz1m Sahnalma 
Komisyonundan: 

Heybeliadada kiia Deniz Liaesi lhtiyaca i~ln tahmln bedeH tut~ 
4374 lira 3 kurut olan 11798 kilo 11g1r ve 1941 kilo \suza etl 
Birinci klnun 935 tarihioe rasthyan Paz.ar .... i giintl saat 16 da IC~ 
aampa§ada Deniz Matbaas1 kar~aaandaki Komisyon binasmda ~~., 
eksiltmeye konacakbr. S•itr etioln tahmln edilen fiab 30 •• k111 

etinin 43 kuruttur. fstekliler her gUn komisyonda tartnameyl g8r~ 
bllirler. Muvakkat teminat 312 lira 13 kuruttur. Eksilt~•Y' 
1irecelderio yuka11da yazau 1lln Ye saatte komisyona aeJmeJetL 

-


