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Makalle Nihayet Abluka Ediliyor 
H~beşler Yüz Kilometrelik 
Bir Cephede Hücum Ettiler 

Alınan - Japon Anlaıması 

Gizli Askeİ'I Anlatma 
Tahakkuk Ediyor 

.BERLINDE YAPILAN MOZAKERELER L01'DRA 

YE MOSKOVADA ASABiYETLE KARŞILANDI 

Mo8ova, 30 (A.A.) - Lonclra
dan bildirildiğine göre, Londra aiyual 
mahafili, Almanya ile Japonya araaın
da Urflhkh bir. askert yardım ~ 
immaı için Berlinde yapılmakta olan 
müzakerelere büyük ehemmiyet atfet
mektedir. 

Bu m6zakereler ha1r1nncla ~ 
ki tafailit verilmektedir: 

Gizli bir askeri anlatma ile birlik· 
te, komiinİ8t entemaayonaline kal'fl 
mücadele baklanda eçık bir mukave
le akti fikri Almanya tarafından ileri 
aürülmiiftür. Japonya ile Almanya 
arumda bir askert anlaf1D8 yapılmw 
hakkındaki müzakereleri gizlemek ka
bil olamıyacağı gibi gazetelerde çıkan 
haberler kartıamda bu anlatmayı in· 
kar etmek te mümkün değildir. 

,,_,.,. tolarlltcda Wia ..... Bu haberler lnailterecle ainirlilik 

l 
Yeni Yıltt Gtn'rken • uyandumı9tır. Çünkü bu~· ile 

mlliU· Japonyanm Uzak ~ vaziyetmi 

K·ı· ) . y k ) 'Bu AkŞam Büyük taWınetmekistediii g&rülmektedir. 

1 ise eri a lyor armış.. lkraml
•ye Var.. Şimdilik lngilterenin hofDutsuzlu- Alınan zimamdarlaniim ~ ğunu celbetmek istemiyen Almanya göre, tamamen korkuıuz olan böyle 

lngilterenin gözlerini bafka tarafa .;. bir anlaşma, hotnutauzluk ~ 
imparator Milletler Cemig•tine Tayyare Plrangosu virebilmek için, bu defa mütekabil mak fÖyle dursun, bilikie ~ 
(Y J J B aekert yardım anlafmaeından gayri o- ve diğer devletlerin ~ 
viauetli Bir Nota Daha Gönderdi u Akf8m Çekiliyor larak açık bir ıurette, komüniet entel'- mucip olacaktır. Aynı ==••il .. 
Adi•ababa, 30 ( A. A.) - HllfJG ve Ra K..,, ile S.7fllll'an lıaooel· 

-.ulaabiri bildiriyorı. ileri ı.. Al.qtidan Abbi Addi'ye 
Malıalle Habefler tarafından Bit· itada, )'is lıiloın.ırelilı blr •PM ti. daha •ılı bir .,..,,._ ablalta • liwiılde 11111.)'tlll orduan1111 Mna • 

dllmelıtedir. Ra llaluettinua or • laına 1alieaın ~ir. 
lurı cenaba ••biden Uerlemelıt• (,,_,_ • _,. 7'd•) 

Soflgetlerle Dıı Mogollstan 
Araauula Gizli Bir A•keri 

Mualieıle lmzalanmıı 
r.~ • · f~l - 'Jqoa ....... ..w;u, loo,.,ı B.a7a a. ,., 

• ..,, .... ,,,....,.,,,: .Wi ,,,,. ,,...., ,,..,,,w. lnmrlanmıt ........ 
na, •qef cicl4i telilılıl .,,.,eri bir men6cıclari haber alm.,_tl.,.. 

~ Adliye Koridorlarında.. 

Davacı Karı Ve Koca •• ,,.,,,,, ,,,,,., t.rlAl&I 

Avukata Tecavaz Ettiler Yalbatı ~-;::om bu --
omı aaı.b aaat (10,5) ta adliye bi- güne bıralulth. Raifenin kocaaı da fBlll aaat 8 de Aert 8İnema ealonunda 

~anda bir tecavüz hAdiaeei olmuftur. dinleyiciler araemda bulunuyordu. çekilecektir. 
rt'ocavüze uğrayan bir avukattır, Rlli- Mütecavizlerin ~diaaına göre avukat Kefide eenaamda okunan numara• 
fe adlı bir ka4ınla kocaaı Mehmet ta- müvekkiliyle beraber mahkemeden fer ve ikramiyeleri radyo ile verilecek· 
iafından to~tl.uımıttır: çıkarken Raifeye kartı: Fenalık ta tir. (Dnanrı 11 inci ,a.4•) 

iddiaya göre Mahmut Raife tara- yüzünden akıyor demİf, bunu da Ra., 
fıDdan hakarete uğramı9 ve Sultan· ifenin kocam ititmif. Avukat koridoi- Va Jlft '•r --et aulh ikinci ceza mahkemeeine lardan ietintak daireeinin önüne pim-; A 4 U.ı 1 • 
ıe müracaat etmiftir. Dün eablıh mu- ce Raifenin bcaeı yakaeından tutmut ftksek Ökr.e 
lıabm~erine haf landı. Ve muhakeme ve: Y 

~!.!~-~~-.!?.n-~~--~! - Sen benim karımııı fen . .ııiiıld Kullanmayınız 

naeyonaline kartı mücadele hakkuıda aekert mukavele için percle• 
bir Japon • Alman anlapıaaı teklif vazifeaiııl görecektir. 
etmiftir. (Detlana B ici 7'k4•) ---------····-····· .... ----- -····-·------··- .................. , .. 
Ayazağa CinayetiSUçlula 
Yunus BugUn Diler SuçlularlaYUzle9tlrllefell 

Galata poataneal veznedarı Mü.eyin Hüsnüyü öldürdilderi Wc5n ,,,... 
yakalanan Yunue, Abdullah ve ahçı Mehmetle metreai Mükafat dla -~ 
deiumumtlik tarafından clördündl müatantildiie verilmiflerdir. Müate"9•Ni; 
dün Abdullabla Mehmet ve MBlı:Afata dinlemiftir. Buaün ele Yu1'aik 

ıe,tlrilmeleri ~ .. 

Akflent.cle •ulltemel .. tlm'9k.W K-.. 

ltalyanlar Rodosa 18 Bin 
Asker ·Gönderdiler 

K A R 1 K A T (j R nereden gördün diyerek. tokatJamat- &ft&:ft-. L_ --._L'-'--·-, Lna.a- ~ .. 
. . . tır. Raife de avukat. bir toka"t atJmt- D1IWll ~ .,.. ...... , Rodoa •••• Wr ..... 

TürklJ91llD ea HDJılD Ye en gtbel b A adli t: • R fik • • llDtlerink, bala .... tmlJJde.. a.L..1.-!-...l- -L.a.--1 LL. L--L-a- '--• ltalv--•-- D-..1.-- -1allDdl misaJı guetufr r. raya ye pG&J81 e pıDlf- ~-- ..... -UM'~..... ,,_. ~ _ 
hlml re•Hmlan tir. Bundan aonra mütecavizleır baro- mm banclan ....... _Yı1191.,.111•••n'il _... .. tertiball alm•P ............... p..-..-....... ....ıllııılli 

Cttlll Nadir D--tz 111..ı• ya da mtiraelat ederek nubt haklan- ....... cluktlllarla :IW .... --Ll-h atbnlimt 
t Rtlflff t UllH da~ L_I ......1....-L- A--L-• •'zel olnl)' - ........... loa ....... ···- Mn_,.... W Yw cllclYCWı ~ uwmmıUfWua• ........ ia • _.., ....... . 

ııı ...... ıfsaMi· ... :,.... .... ............... 
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r,-------------------r 
Her gün """ Resimli Makale il Tırtıl a Sözün Kısası 

Bayram 
Ziyaretlerinde 
işittiklerim -
Bayram, alelade günlerde görüp gö -

rüşmeğe vakit bulamadığımız dostları bu
lup hal hatır sormak, onlann dertlerini 
dinlemek için en iyi fırsatlardan biridir. 
Bayram ziyareti, senede bir defa olsun, 
bize tarııdıklann kapılarını aşmak imka · 
nını verir. 

Ben de bu bayramda bir kaç ziyaret 
yaptım, uzun zaman görüşmediğim dost -
!ardan bir ikisi ile görüşmek imkanını 

buldum. Bu vesile ile yeni yeni fikirler 
işittim. Yeni dertler dinledim. 

* Bir dostum, yalnızlık içinde yavaş ya • 
;vaş ölmekte olduğundan şikayet etti: 

- Koca şehir içinde tek başıma yaşı -
yorum, dedi. Okumak kafi gelmiyor. İn
aan denilen mahluk, bilhassa biraz da 
münevver olursa, konuşmak, fikir alış ve
rişi yapmak ihtiyacındadır. Münevver in • 
Jan topluluk içinde yaşar, kalabalık içinde 
•nkişaf eder. Okuduğu ile kalan ve bunu 
ba§kalarına verip onlardan karşılığını ala
blayan münevver hazımsızlığa uğrar. Biz 
bu vaziyetteyiz. Fikir alış verişine müsait 
toplantılardan mahrumuz. Hepimiz kendi 
•Iemimizde yaşıyoruz. Kabuğu İçine çe • 

kilmiş bir insan yaratıcı olamıyacağı için 
bizler de akim ve kısır kalıyoruz. 

* Bir diğer arkadaş da ayni yalnızlıktan 
ıikayet etti: 

- Üç münevver bir araya gelemiyoruz, 
i!edi. Kendilerile konuşup fikir teati ede
J,iJeceğirni umduğum bir kaç arkadaşı mey
Jıane köşelerinden kurtanp evimde top • 
aamak istedim. Gelmediler. Yemeğe da • 
yet ettim, gelmediler. Rakı vereceğim, de
~im güldüler ve gelmediler. Ne kadar kum 
gibi darına dağınık bir cemiyetiz. 

* Üçüncü bir dostum şunu anlattı: 
- Gazetede okudunuz mu, İngilterede 

bir senede 24 bin kitap neşredilmiş. Ben 
f ransada çıkan eserleri takip eôiyorum. 
:V alnız bir hafta içinde bir mecmuada ten
)cidi yapılan yüze yakın tarihi eser gör -
dÜm. 

«Sovyet Rusyada şair Maykofskinin 
~serleri şimdiye kadar 300 bin nüsha ba
sılmış. Sovyetler, bütün dünya eserlerini 
kendi dillerine çeviriyorlar. Ve bunları yüz 
binlerce basıp halka dağıtıyorlar.» 

* 
Dördüncü bir ziyaıetimde şunları din • 

!edim: 
cıTercüme edilmiş bir iki eserim var. 

Kitapçılara götürdüm. Basarnıyacaklarını 
söylediler. Bastırmağa da benim bütçem 
müsait değil. Böylece kaybettiğim zaman 
boşa gitti. Kitap yazarsınız basmazlar, ba
sarsınız okumazlar. Bu şartlar altında biz
de fikir hareketi nasıl Üerliyebilir. 

* Gençlerden mürekkep bir grup şöyle 
konuşuyordu: 

ccBir mecmua çıkaralım, dedik. Baktık 
ki fikirleri yanyana konabilecek iki kişi bu
lamadık. Hepimiz başka telden çalıyoruz. 
Kimimiz liberaliz, kimimiz devletçiyiz, ki
mimiz soluz, kimimiz oportonist. Bu kadar 
zıt fikirleri bir araya toplamak mümkün 
olamadı. Mecmuayı da çıkaramadık.» 

* 
Bu ziyaretlerde işittiklerimi aynen nak-

lettim. Aldığım intibaı siz tahmin ediniz. ---------...... __.. .... -·-··---..... --
lr•k HUkOmetl Deniz 
Kuvvetlerini Artbrıyor 

Bağdat, 30 ( A. A.) - Hüklımet, İngi
liz tazgi.blanna 1936 nibayetlerinde tes • 
lirn ·edilmek Üzere 4 torpito ısmarlamı,tır. 
Yakında İngiliz bahriyesinde talim ve o -
kumak için talebe de gönderilecektir. 

lstan hulun Kedileri 

Ek ·Ta
Dam üstünde kediler •• 
Mırnav mırnav deailer .• 

Çocuklukta bellediğim bir tekerle
meden zfünimde nasılsa kalmış olan 

bu iki mısraı, geçen gece evime döner
ken gayri ihtiyari tekrarladım. 

Ben diyeyim on, siz deyin yirmi, 
1 yirmi beş, hatta otuz.. Bir alay kedi, 

saygısız bir apartıman kapıcısının, 
kaldırımların üzerine bot,ıaltıp bıraktı
ğı çöplerin başına üşüşmüşler, bir yani dan, bunları eşeleyor, bir yandan da 
cilveleşiyorlar. 

J Kedi kuyruğunun belediye vezne-
sinde karşıhğı bulunmadığı bu serseri 
hayvanların pervasızlığından belli. Ne 
geçen yolcunun Üzerlerine doğru ge· 
lişi, ne köşeyi dönen taksinin koma se

si, hiç bir şey kendilerini ürkütüp ka
çırmıyor. 

Bir aralık, etrafımı sarar gibi ol-
Bir tırtıl, bütün bir ağacı mahvetmeğe kafidir. Tırtıl doymak İ Bir ağacı tırtıllardan korumak lazım olduğu gibi, bir cemiyeti 

bilmez bir mahlôktur. Yapraklan kemirir ve ağacı kelete çevirir. de bu tufeylilerden kurtannak lizımdır. Tsrtıl gibi tufeyli de bq-
dular; himayei hayyanat cemiyeti 
menfaatine göğsüme rozet takıp para 

isteyecekler sandım. Oradan hızlı hız
lı uzaklaştım. 

Hayatm tırtılları, mücrimler, kötü ahlikh insanlar, sefiller, ...... larma zarar vermekten bB§ka faydası olmayan mahlôk • 
sarhoılar ve bilhassa tufeylilerdir. Bunlar cemiyetin yeni filizle- tur. Tırtıldan kurtanlamıyan ağaç basta, tufeylilerden kurlan • 
nen fidanlanna musallat olur, yapraklarını kemirİJ' ve onu berbat lamıyan cemiyet sakattır. Şimdi hem yürüyor, hem de dü,ij. 

nüyordum: Bir yandan köpeklere edi
len zulum, bir yandan da kedilere gös
terilen ışefkat ! Bunları ölçüp, araların
da nisbet aramağa başladım. Fak.at bir 
türlü bu nisbeti bulamıyordum. Kedi
lerin de, insanlara kuduz aşılamak hu
susunda köpeklerden aşağı kalmadık
larını, hatta daha tehlikeli olduklannı, 
en selahiyettar ağızlardan, kaç defalar 
duymuştum! 

bir bale getirirler. TufeyliJeri gördüğünüz yerde imha ediniz. , . 
LMUHTELIF HABERLER 

Hukuk Talebesinin Davası 

Mahkeme, idare Heyeti 
Lehinde Karar Verdi 

Dünkü muhakemede karar dinlenirken 

Hukuk Fakültesi Talebe Cemiye· neticesinde idare hey'etinin hukukı va· 
tinde çıkan ihtilafın mahkemeye akse- ! ziyetinin tam olduğuna ve halen heve· 
den ciheti, dün, Sultanahmet betinci ti umumiyenin de inıkat halinde bu
sulh hukuk mahkemesinde neticelen- lunduğuna göre, böyle bir naibin ta
miı ve karar alınmı§tır. 1 yinine lüzum olmadığına karar vermiş 

Evvelce yazdığımız gibi talebeden ve bu karar alakadarlara tefhim edil
Numan, eski idare heyeti azası aleyhi- 1 mi§tir. 
ne bir dava açarak, bu idare heyetinin J Kongre Perşembeye 
inhilal ettiğinden bahiale cemiyet i,lerİ· ı Talebe Cemiyeti kongresinin ikinci 
nin tayin olunacak bir naibine devrini 

1 

celsesi pertembe günü saat onda, Üni
İatemitti. versite konferans salonunda toplana-

Mahkeme müteaddit duruımalar caktır. 

Bir Haftada Yakalanan 
Kaçak Eşya Ve 

Kaçakçılar 
Ankara, 30 ( A. A.) - Geçen bir baf· 

Sovyetler ile Dış 
Mogolistan Arasında 

Gizli Bir Muahede 
ta içinde gümrük muhafaza örgÜdü, yüz T ky 30 (A A) J k A o o, . . - apon as erı 

37 kaçakçı, üç bin sekiz yüz elli sekiz . . . . 
k.1 ·· ··k k - d.. .. d k kil ı mahafıli, Sovyet Rusya ıle dış Mogolıs • 

ı o gumru açagı, ort yuz o uz o 
inhisar kaçağı, dört bin üç yüz seksen bet tan arasında gizli bir askeri muahede im-

1 Moskovada Türk 

ı Resim Sergisi 
Bir SerRİ Koıniteıi Teşkil 

l Edildi 

Acaba İstanbul Belediyesi bunu bil
miyor muydu? Biliyorsa, ne diye üre· 
tiyordu bunları~. 

Kendi evime yaklaştım. Kapıma 
Moskova, 30 (A.A.) - Yakında varmazdan önce, solda, Topaneye j. 

burada açılacak olan modern Türk re- ner bir yokus vardır. O yokuşun ba
sim sergisi dolayısıyla, Litvinof ve Tev- şmda yine a~i manzara, ayni kedi 
fik Rüştü Aras'm fahri Ba,kanlıkla- k l b l ~ 

d b" . k . • k·ı l 1 a a a ıgı .. 
rın a ır sergı omıtesı teı ı o un- O b. d b" zihnimdeki 

t B k .t . d"- aAzaAlan zaman ır e n ıre, 
muı ur. u omı enın ıger 

§unlardır: muammanın düğümü çözülür gibi ol· 

Sovyet Rusya Kültür Halk Komise- du. Belediyenin, bu muzır ve sırnaşık 
ri Bubnov, Saffet Arıkan, Karahan, hayvanlara karşı müsamahası bir men
Zekai Apaydın, yabancı memleketlerle 1 faat düşüncesinden ileri geliyor oldu· 
kültür münasebatı cemiyeti ba§kanı ğunu far kettim: Kediler çöpçülere 
Arosev, Selah Cimcoz, yabancı mem- ı yardım etmektedirler. 
leketlerle kültür münasebab cemiyeti ................................................. _ • 

reisi as baıkanı Çarniavski, İbrahim Çal Çerez kabilinden : 
lı, ressamlar cemiyeti başkanı Slavinski 
ve profesör Grabar. 

lrlandalılar 
Lindbergi Sabır-
sızJık ~a Bekliyor 
Londra, 30 (A.A.) - lrlanda'da 

ki.in Cork ve queestown şehirlerinde 

Lindberg ve ailesinin gelmesini bekle
yen bir çok gazeteciler ve fotoğraf 
muhabirleri birikmişlerdir. Gazeteci
ler ve fotoğrafçılar, Lindberg ailesini 
karşılamak üzere imparator vapuru
nun istikbaline çıkmıılardır. 

Bununla beraber gemi kaptanının 

yolcularını hiç kimsenin beklemediği 

bir iskeleye çıkarması ihtimali vardır. 
Bu iskelelerden birinin Belfast olması 
muhtemeldir. 

Üniversite Açıldı Talebe Yine 
TezahUrata BaşladJ 

Hediye! 
O bayanın, sayısız tutkunları, ban tut

kunlarının da hesapsız paraları vardır. 

Bayramda, onun içindir ki, en güzel, 
en bahalı hediyeler ona gönderilmiştir. 

Geçen cuma günü, tebrike gelen dost
larından birine bunları birer birer ve ifti
harla gösteriyordu. 

Derken, ortaya, dört bir etrafı elmasla 
süslenmiş, yuvarlak, fil dişinden bir top 
çıkardı. Dostu hayretle sordu: 

- Bu da ne? Ne işe yarar, acaba) 
Bayan kızdı: 

- Hediye, ayol! dedi. Hediyenin mut

laka işe yaraması lazım gelmeza? 1 

Tdlı 

Londrada Talebe 
Konferansı 

Londra, 30 (A.A.) - Yirmiden 
fazla memleketin ittirak etmit olduğu 
talebe konferansı, bu sabah Londra~a 
açılmı~tır. 

llalyanın Yeni Yıl BUtçe•I 

defter sigara kağıdı. İki tüfek ile elli sekiz zalanmıt olduğunu, gayet ciddi telakki 
Roçeldin Cenazesi kaçakçı hayvana ele geçirmiıtir. j ettikleri bir menbadan haber almıtlardır. 

Kahire, 30 ( A. A.) - 14 kanunuev -
veldenberi kapalı olan üniversite ve mek
tepler bugün açılmıttır. Talebeler, Nahhas 
paşanın sakin surette derslere devam 
hakkındaki tavsiyesine rağmen, mektepler 
dahilinde tezahüratta bulunmaya batla • 
mışlardır. 

Roma, '30 ( A. A.) - Bakanlar ku • 
rulu, bugÜn 1936 bütçesi projesini kabul 
etmiştir. Yirmi milyar kadar bir varidat 
ve masraf gösteren bu bütçe, 20 milyon 
varidat fazlasile kapanmaktadır. Doğu 

Afrikası seferinin intaç ettiği masraflar bu 
bütçeye dahil değildir. 

Tel -Aviv, 30 (A. A.) - Baron Ed -, r 
nıond de Roçeld'in cenazeAİ yakında Fi-

listin~ nakledilecek ve vasiyeti mucibince, ·ı' 
eskiden tesis etmİ§ olduğu Zikruyakov ko
loniı!inin yanında denize nazır bir tepeye 

iSTER iNAN iSTER İNANMA! 

göm:.;!ecektir. 

1 jıkları SöndUrme Deneme.size 
Devam Edili Yor 

Gümrük müfettişleri, gÜmrük memurlan hakkında tetki-

kat yapıyorlamnş. Bu meyanda onların sicillerini karışhr • 

yor, yaptıklarını araştırıyor ve kendilerini isticvap ediyormuş. 

Bir müfettişin bu şekilde tetkikat yapması kadar tabii bir 
I 

fey olamaz. Fakat müfettişlerin memurlara sordllğu sualJer 

lS1 ER !NAN 

arasında bir de apartmanları olup olmadığı suali varmıf. 
Bu suali sormak maaşı yirmi otuz lirayı geçmiyen memur

ların apartmanları olabileceğini kabul etmektir. 
Fakat daha garip bunu doğrudan doğruya memurların 

kendilerine sormaktır. Maatı ile apartman yapamıyacak 

olan bir memurun apartmanı olsa bile itiraf edeceğine, artık 

iNANMA! 

Mes'ut Bir Evlenme 
Gazeteci arkadaşlarımızdan Cum

huriyet refikimizin neşriyat işll..'rİ mü
dürü Abidin Daver'i~ kızı Nili.ifer'le 
Cezmi Reşit Şahin Giray'ın nikahlan 

bugün saat 1 de Beyoğlu Belediye da

iresinde yapılacaktı. Her iki tarafa da 

Ayvalık, 30 ( A. A.) - Dün gece Ay
valıkta tayyare hücumuna karşı ışıkları 

söndürme denemesi yapılım, ve tam bir 
sükt· "t içerisinde muvaffakiyetle netice
ienm "ç• ir. \.._;~-·---------------------·----~--------------·-!saadetler dileriz. 





~ DUHYf.1 

Bir Bebek 
Beşiğinde 

Yanarak Öldü •• 

BABICI 
Fransız - Alman 
Yakınlığı için 

Alma:ılar, Lavalin Sözle
rini Ehemmiyetle 

Avrupanın Bugünkü VazıyeH 

. . . ---:f"ran81Z gazeteleri ço - Karıı'adılar 
r ıhtıyal•u; - d l b Be ı· (a. a.) r_ l · 

A vrupanm bu 
aünkü vaziyeti a
rap saçı halinde
dir. Sulh pefin· 
ele koşanların kim 
Jere el uzattıklan • 
harbi güdenlerin d el ukları ev e ya nız ı- r m 1 30 ,... • .ft. - ~zete erm 

ın oiU: u- rakmanın mucip ol • ekaerisi, Laval1in dibi Fransız Saylav· 
fa /acıa uiu tehlikelerden fe.. lar Kurulundaki be7anatma uzun mü-

kimlere çattıkları 
belli d-=.!ld· ~u ır. 

ci bir numune anlatıyorlar: talealar tahsis etmektedir. Alman &•-
Karı koca Dübuva ailea ıeçen aktam aeteleri, l.a•al'İD bilbula •Fransız Al-

Dostluklarda 
tam bir istikraz 

3 aylık ve 20 aylık iki bebeklerini betik • maa mukarenetinin zaruri olduiuna emniyeti görül
lerine yatırdıktar. sonra sinemaya gider • dair» olan sözlerini ehenuniyetle kay- müyor. 
ler. Ve gece yansı döndükleri zaman 1ıö - detmektedirle11 Daily Herald 
rurler ki. bu iki pavrudan bir tanesi ya • Fransız Merkez CDmhurlyetçllerl gazetesi bu duru 
narak ölmu tür. Filhakika çocukların o • Paris, 30 (A.A.) - Eski finans ba· mu bu resimle 
da ı komi.ar aobaıı ile ısınıyordu ve soba • kanı Renauel'nun Lavala cuma günü canlandırmış ve 
dan ıçrıyan bir kıvılcım yerdeki 9CCca • yaptatı hücum akiaaiz kalmıtbr. Lideri al d 

buluaduiu merkez cumuriyetçileri par• tına a fU reeim 
deye, oradan da çocuğun be§iğine aira • altını yazmı•tı ·• tiai hu hareketini taldaih ettiiiaden v 
yet etmi ti. 

* ..a ~l ari.ste bir kasap be -
,.>" eh es.f· d . .. d . 

1
• . • , e ıyenın muaaa esa 
ı ımıf. ·ı b. ... ... L~relı: e 

-------a:ı e ır a,,.,,. s~ -

tinı satmııbr. flk aaatlerde hir çok kifiler 
ayı etini almakta tereddüt etmiflene de 
80Dra bu eti yiyenler pek 'beiaıdiklerini 

aöylemişlerclir. Kasap sördüiü nibet üze-

RenaU41 h•m lııatNkanlıktaaa, hem de ( Artrupa Keç lrepa 
partiden iatifa etmİflİI'. INU-i •• ) 

Terdlro Da Çeklldl (Keç kefCZ keu"i) 
Menton, 30 (A.A.) - Eaki batlta- tut tutabildiğin ka

kan Tardiyo, aaylavlar kurulunun mer- dar manaena gelir 
kez cumuriyetçi cnıbuaelan istifa et- ve eerbeat aöriiıfün 

mittir. boğucu, öldürücü,yapratıcı bir tek)idir. 

SOVYET RUSYADA Karikatüris'-Avrupayı ifte bu vaziyette görmektedir. 

DON -_~. 

131J VE,[J~ 
Kadının da Saygı 
Göstereceği 
Erkek Vardır! 

Frenklerin Savoir-vivre dedikleri mua• 
teret kaidelerine göre kadın her yerde 
aayga göriır. Sofralarda Place d' onnear 
onlannclır. Büyük törenlerde önde bu • 
lupmalt hakkı onlanndır ve her yerde 
•ida kalmak oerefi onlarındır. Sözü kaaa 
keaelim: Mecleıuyet hayatı bir raaime çer 
çeveai içine ahmttır. Hayat raaimedea 
ıbarettir ve kadın. rasime demektir. 

Fakat medeniyet. kadınlann da boyun 
eğ~ilecekleri yerleri teıbit etmekten g ri 
kalm~19tır. Meaela yüksek hır sanatk , 
her lianci bir sofrada Place d'honneur'll 
i ııal edebalir. San.at. dehanın oğludur ve 
bu hayaıyetlc her §eyden iııtün ur B yük 
musıki ustadı Beethoven' e dar bir pati • 
kada yol veren üçüncü F redrık, bu hare • 
ketıni hayrete değer bulan nedımlerine 
sozleri aöyleınitti: 

- Tacın hakkı herkese boyun eidırt • 
melttir. Borcu da ean'ate ve aan'atklrlara 
boyun etmektir. 

Hükumdarlann Allahtan aldıklarım '107 

lıycaeldikleri tacın önünde iğildiii bir kud
rete, sanat kudretine kadınların da say• 
ga göstermesi zaruridir. Nitekim Avrupa· 

~: i~:~1::!:e~~~;!.bir ayı tedarik edece- Yeni Evrakı Nakdi- Fransız - Sovget Muahedesi ~::iu.Am; ~ !:: !a: 

* Ç k im k mdıklan •u•kirlar ile iftihar ederler. U-
~.-,at-üt-ilr-ten_çr ___ Paria !91'r~nin baıtıft ye 1 arı ıyaca B 1 1 . . M h d kin kaduun bir aaoatklra a&)'ll aöatenne-

lran ralrkam • ılhk ııtatııtikten an· Moalcova, 30 (A.A.) - Tas ajanaı orç ar şının ua e e si. iyi tahlil olwıuraa. nüınayiften ibaret. 
ı.r &flldaiuıa •öre Pariıı lailcliriyor: tir. Sanatkarl deiiL kendini yukaeltir. 

tehrinin içinde kayıth Torsıin tetkilltanm Jiğvedilmeıi il Al Ak y k Ona. yani kadına yakqan en b6yük 
olarak ( 1 2, 2 86) tane kira otomobili, dört Sovyet Rus yada turi.-ia inkifafı ve C a a S) 0 saysı, bir alile göstereceği hurmettir. Bar 
tane de araba vardır. Bu yıl içinde yeni - SoV7et Ruayaya döviz ithali maksadı hükümdar öaiade ijibniyen kadın bap 
<len 22 tane tiyatro ve ainema binaa ya • ile, üç Fransız fransı mukabilinde bir Paria1 30 (A.A.) - Bilhaua 7'iklü o- laataa -.... 'm'dW• ,_.sat etı- ııüzelliiindea ili& Wr 187 kaybetmez. Bir 
pılmıfbr. Bunlarla birlikte Paria tehrinin ruble olarak yabancı dövizleri deiit- lan bir haftadan MDra gazeteler, bu mek elotru delildir. Dlf ifl-' .._h sanatkara saysı ~- bdıa. belki 
belediye huclutlan dahilinde bulunan el - tirmek' hakkanda de.Jet bankasına mü- ıün noel mUtarek•İne riayet etmek- yonu, emniJWtimi& me..ı..i ile ticari çirkinlepnez. Fakat bir alil erkeii mühim• 
lence yeri binalarının sayım (695) ı bul· aaade verilmesi makaaeliyle bazı ya- tedirler. Bununla ._al»er1 Petit Jomal borçlar meaeleainin baıka bqka .. ,.. aemiyen kaduı, kadınlıktan çıkar. 
muıtur. bancı sasetelerde Sovyet Rıuyada pek gazeteainin bir •uı..bİrİ, Framıs • Scw- ler olduiu ve IMmlar araıında Wr ..... Dün. bir ayaimı süruye aüruye yurü • 

19 34 yıb ~ele ( 19. U 1) ~banca Fl'UI* yalanda pare ialnlllM J'apılacaiı ,,. yet muaheden~inin raporunu taa- karabet bulun•adıfl mütaleaaındadır. yebilen alil Wr adam aördGm. Y anuıda 
m tabüyetine seçmek iç.ia istida YenDİI • ,...ı eYrakı nakdi7e çmbnlacatıaa da- zün etmiı olan Torrea'e baaı aualler Bununla ........ borçlar ve R11S7&· ıüzel bir kadm ~nh. Erkek. i.ir arabacı 
lercbr. Bu yabancalar araamda en fazla 16- ir laaaı laaberlel' •ös«ikmektedir. aormuıtur. ela Sovyetler tarafmdan btimllk MU- çaiırd .. kadım bindirdi. Dikkat ettim. 
ze çarpanlar sıra ile Lehliler, Jta]yanlar, Taa ajanaı ba haberlerin tamamen Torres nrditi ceYapta JÖyle de- mif olan Fr .... z mallan baklanda pek Guzcl bayan. muaoeret kaidelerine bai • 

8 le* ., ilwi oWWdaruu bildirmei• mezwı- ..U,w ı yalan.ta sıüMlreNI.... siripaek el- lılık cöatererek al tarafa oturmuıtu. S.. 
1935 yıla içinde Pariste vukua selen o- dur. Bu muahedenamenin milzakereei semdir. Bu mlisakereler sırasında laa- vazıyette alil erkelin. sakat ayaiuu aü • 

tomobil kazalanndan 2S8 kiti abnBt, S..ellk Perak•nde Ticaret uzun :zamandan beri beldeni7ordu. ziran 1934 tarihli muvakkat itiW ye- naye süruye _... pçmeei •e hunu ~pa • 
3SOO kiti yaralanmı~r. Moskova, 30 (A.A.) - Sovyet Ruı doatlarmıı~ bWm bu itilifı tudilr rine kaba olamılr Fraaaıs. Scwyet iti- bilmek iı;in de p uhmet ft çok mu.p 

Ruıyanın senelik perakende ticareti husuaunda iatical söatermek istemedi- lifnaPDMi ...... ' __ ... ,. .. da ,.. çekmesi l&zundı. • 
Port ki d Şldd 111 plinı müddetten evvel tamamiyle ta- iinüz zannında b.ı-acaklanh.» pdaWlir. itte bu göriif bana IU fıkrayı yazdırdı 

• Z 8 8 .. kkuk ettirllmlftir. 811 ticaret 71,50 Borçlar Mesel al Fruıaas • So.yet mukawelenameıi, Arabanın aaimı bir alil erkeie veremiye-
Fırtınalar milyar rubledir. Borçlar m...Jeai haldnnda IOl"ulan hemen laemea Fraaaız • Leh, Fnn- ce1t lraclar- ltaide difkiıni ohnak. bır ka· 

Lizlton, 30 (A.A.) _ Bir kat ~ '· · ' · · · · '2 · · · · . · bir auale Torres fU cevabı vermiftir: sız • ÇekoıloT&k mukavelene.melerinüa dın icia ~ te .-.fli bir~ delildir. Ba-
aiinden beri Portelrisde h&lriim ıGren (Hahrl...U..U buracl• 6itmedi fit· Tefl"İİ kuvvet. kani aelilai,.t tla- aynıdır ve Awapalllll tarkmda Lokar· yanlanauz i7i bilmelidirler lci kad-
fırtınalar dehıetli INr Jaal •lmJıhr. Bir l ıen 10 uncu mylamı~ .llolunız) ireıine giren bir meseleyi hal ve faa- no muaheclen8P11inin tatMki d-ılr- aayıı aöatercceii erkek te vardul 
çok nehirler t&fmıtbr. l ledemes. Maamaffh bu yiizden matlu- tir. M. T. Tan 

li piyeslerdi. Bu temsillerde hadiseler zere geri kalan bütün nüfusu yazın valilerin bOfUD& Iİtmİf.· Göze gimrif 
cani ndırılıyor, mesela bir hain An - portakal bahçelerinde narıile çekip çe- ve Yiliyet meclisine MÇİlmifti. 
7avur tipi, bir kötü (Gavur imam) ne çalmak, kıtm kahvelerde ye evler - Şövalye H.mn Bey inatçı bir Av• 
tımaali yarahlıyor, bunlar aruanda de toplanıp dedikodu etmekten batb rupa bfahydı. 

K E AVA N - oy o R mektep muallimlerinin, fedai genele· eğlence bilmiyen bu kaabac:la her ye- - Gitmeli. aönneli. anlamal&I Y U R rın, yurt sevgilerini, gönül duygulan- nilik önce bir dudak bükme ile kartı • Derdi. 
na değ· mi yen gene kızların tipleri de lanı yor, sonra ahtılıyordu. Bu belki Onun i9a bu ÜÇ kelime eski met • 

-10- - Bilrlwın Ccslıit - '1-1!· 981> canlandırılıyordu. Bu timsaller, bu tip- ba,ka yerlerde de böyleydi. rutiyet paralarının üstündeki < hüni 
O iki flllık muallimenin evinde sına fırsat vermifti. ler ve hadiselerin gelip geçifi yakın Yalnız bu Gülten meselesi birden - yet, adalet, müsavat» kelimeleri gibi 

oLnı kepazelikleri anlata anlata biti - Hükumet konağında, çekirdekten bir tarihin parçalanndan ba,ka bir 'ey bire alevlenivennitti. Gene kızı tanı - adeta bir amentü haline gelmitti. 
remı orlar. Yeni gelen ilkmektebin yetişmif alaylı memurlar kendi sevi _ olmadığı halde erkek ve kız lisesi ta- mıyanlar da bir günde me,hur olan Yalnız paraların üstüne onlan ya
batmuaUimaa de onlara katlfIDlf. Z.- yelerinden üstün kadınlar yetiştiren lebelerinin bir arada ve bu kıyafetler· kolcunun evlithlmı merak ebnifler • zanlar bun1an çok 1ıeçmeden «İstib • 
ten onun gözü göz deiiL Bu kadar liseye karı\ıı zaten ötedenberi karşı cep- de sahnede görünmele.ri böyle temsil- di. İmtihanı hangiei bzanınıf 'Olsa ay· dat, lıaksızhk. esaret» manalarına kul
eerbest kız ıömıcdim. Çu,.d.n bir ıe- he almışlardı. lerin ruhlar üstünclle ne canlı izler hı- ni dedikodular olacaktı. Hatta belki lanmrya ba,ladıltlan halde şövalye i-fa
çişi varmlf, herkesi durup durup pe • IJk açıldıiı yıl liseye kızlarını gön- rakacağmı kavrıyamıyanlara yan gü- daha ~ Wmdı edeceklerdi. ÇönJrii san Bey demir sihi fikrinde ısrar edi-
tinden baktırıyonnuf. Bizimki bile demıemeleri için alttan alta propa • lünç, yarı aykın ıefiyordu. <cGülten» in hir bafiffiiini gitren ol - yordu: 
seçen ak.-ın: ganda yapanlar arasında hatta bunlar Onlan aldatan w: böyle geri dü?ün· madığı gibi lll'hhir olan aümriik mu- - Gitmeli. görmeli. anlamalL 

- Bu ne biçim muallim. eohlta bile vardı. Fakat batta defterdar 0 ) • melerine yol açan .ebepler de yok de- hafaza memurunu tutan, iltimas eden Encümendeki l:aiyle yeni ft 8Çlk ka. 
l1er yanı ayn oynuyor, sözü "Yelfecir mak üzere ileri gelen memurların ye- ğildi. kimse yoktu. fala ikinci aa ela Aliiyeli E..t Be., .,. 
okuyor. Böyle pervımz kadın ıömıe- tİfmİf kızlannı liseye yazc:hrma1an on- Şimdiye kadar tiyatro diye belle - Böyleyken hir •• kmn vilayet chndıa biT\ ici. 
elim. Bizim tuhafiyeci Nuriye gelmif, lan da harekete aetirmifti. dikleri kasabaya aruıra uğrıyan (tu - hesabına AvrupeJ& okuımya ıönde - üat Bey acw•sin<Ji. Akdeniz kl)'I -
tuhaf iaim1i bir ci)l istemi,. Tırnak ci- Valinin kız çocuğu yoktu. fak at lüat) çı kumpanyaların bıraktıkları te- iilitine birçokları Kıl erdiremiyordu. llDID eski bir ocajladan ~ iz Wr 
lasıymış. ZavalL Nuri böyle ,eyden eık eık lieeye plip geziyor, müsame • sirdi. Kültür direkt&ii bu karan, bu tah- Türk evli.ıı idi. Uyamk hir admncla. 
haberim yok diyince eöylene IÖylene relerinde bulunuyor. Her fıraatta il . Onlar için tiyatro sahnesi aöbek a- sisatı almcıya bdar ne çekmifti. Be - He h ~ k•zaNyordu. 
çıkmıf... 1 siaini belli ediyordu. tan aUı, pullu orospularla takla atıp reket versin encümende iki kiti varcL ;en er a villyet namına bir genç 

Amma Maarif müdüril onu Böyleyken pne ileri ıeri likırdılar, güldüren paly~ yeri idi. ki ıeri blmammn bütün pnahı A~- ··nd:ı::::si dava• enc:Wnende lmn'I 
ı .. .. d c .. .. L.__ • l.d • r ..L..l!Locfula k .k 1 Kızlanrun kendi akranlan gençler- rupadan uzak durmamız olduiuna ı- ao aln L _L _ı_ 

e ustun e tutuyor. eçen gun DUlWI aız 1 en ıız ıye Q'CIQI& r e Si o - L __ L __ ..J_ • ..J:. :..ı_ L_L • ,_ ......... B' • Rad r L!- tulmkcn ~ bunun., iZ er~ea Qllll& 
k" b · · k b ·zd di K rdu .. ...-.ncaııı: yenne Pire aevı1UC11 um.. nanmlf maan1mU1. ırı os u UU" 

laatı ının arısı ı ey . ocaaa an • m~ . f alebeain• b.rb k .m;elerini hav•L"n almayonlu. zengindi. Ada ftalyanlara seçti ~ unı daha doğru bvhnuftu. Fakat ra • 
tmalıl~· Hl ük~~~t kapıaında bu yeni ..l!~Jeri··~ı üt------·~- L!!tü ç ,ere Hükumet kapıaandaki küçük y .. rli n bu kıyılara &ÖÇ etmİf, iki büyük dikal işlere can Uan ,öTalye Haan bey 

ınu ım er D11C11k bacak üıtüne atıp veram m ~ uu n ta e • lard L-h ı · · h. bo •.r,.L-t.. -'---L a... ·ti. c- - L ccrL_ __ ı: dili ile onu kanıclınnakta zor. _ • • • • memm an çal'fl &a ve erını ıç f çıru1& aarıa J&_,.mlf . ozu açı&, ~ 
o~le .otur":yor, küçük memurların bemn. aılelen1e ~ tehrin ıleri ae- bırahnıyan hazar yiyici ve k~6k ee- airain. ciaflttbn ve aıtlayıflı bir ad11ın- luk ~Mi. 
yuzlerıne bale bakmıyorlarmıf. lenlen de davet cdilmlflerc:li. Bu davet· naf tahUaema bdu ya~ t,0 de • dı. Portabllanna. zahıresine müfteri -Awupaya luz talebe pdermek 

Sadberk Hanımın sezdiği yerde an- lere birçoklan aitmedi. Fakat aic:len • dikodu gübre.I, hflaa bol bir tarlaya aramak içın bidaç kere Avrupaya ıit le yalnız onu okutmuş olmıyacaaız. 
lattığı bu dedikodular atızdan aiza lerln anJattıldan. aitmiyenlerin çene· atahnıt tohumlar p,i filizleniyor, ye- mitti. Azçok İfİD& yarıyacak kadar dil Bu hareketimizle memlekette kadınla 
daha bir çok yamalar katılarak yayı • ıini kıZlftırmak içha çok bile aelmitti. tefİyor, dal budak ealıyordu. de öjıelımifti.. Radoltan ıe1cli •le1i rın mevkiini anlatmış, onlara kıymet 
Lyordu. Lfeenin konferane ealonunda veri· ileri ıelm oiemar 11111& ile lllYlll pu Şö...lye Hu.n. Bey dıyorlaıdı . vermiş olacağız. işin pisikolojık tara-

<Gülten» meacleai zaten kayıuyan len bu temıiller Kurtulut s....,. üze. belli ve ke11di hallerinde etraftan, zen- Vilayetin yerliai olmadıjı halde bec fım dutünelim. 
bu dedikodularm bibbütüo kabarma- riııe yazılnut ikifer. iiQer perdelik mil· ıinlerden birkaçı .. dlf&nda kalmak ü • rikliliai, aklı, onu ön safa geçirivermi , (Arka 
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Yazan: Gerhart Ellert - 47 - 31/12 /935 

A ttilinın Kan içeceği Mukaddes 
Kiseler Ortadan Sır Olmuştu 

Rahipler davula benzer bir şey ça
larak habis ruhları Attila'nın etrafın
dan defetmeğe çalıışıyorlardı. Kolla
rındaki bileziklerden kuş kemikleri 
sarkıyordu. Oneges, onların arasından 
kendisine yol açmağa çalışırken bir 
rahip ayağa kalktı, ağzını Yunanlının 
kulağına yaklaştırarak: 

- «Üneges, dedi. Sen bir hıristi -
yansın. Neden krala bir hıristiyan ra
hip göndermiyorsun}» 

Bir Hıristiyan Rahip Lizim ! 
Oneges hayretle rahibin yüzüne 

bakh: 
- «Kral Attila kimseyi görmek is

temiyor. Ne sizleri, ne de bir hıristiyan 
rahibi .. Bu fikir sana nereden geldi})) 

Rahip doğruldu ve Yunanlının ku
lağına şunları fısıldadı: 

- «Ben dün gece Attilanın hasta .. 
lığını Allah1ara sordum; ancak bir hı
ristiyan rahip Attilayı kurtarabilir, de
diler.» 

Oneges d~ündü: 
- «Hıristiyan rahipler içinde he -

kim olanları da vardır. Fakat Attila bir 
hekime de görünmek istemez. 

- <cÜneges, sen bir hıristiyansın. 
Hıristiyan rahipler kendi Allablarının 
kanını altın kaseler içinden içerlermiş, 
bu doğru mu~» 

Onegee: 
- «Yalan değil, yanlış» diye ce

vap vermeğe başladı. Fakat Hün rahibi 
sözünü keserek: 

- «Krala öyle bir kap içinde ayni 

kandan içirirseniz hastalıktan kurtula" 
caktır 1. » dedi. 

arltadaılarının yanma llİftİ 

Edeko kendinden geçmif bir 
bağırdı: 

halde 

Ralaip Onegeale ltonuffulttan .anra 

- Edeko, benim nasihatimi dinler
sen, evvela hiddetini teskin et tc kimin 
çaldığını ve nenin çalındığını anlat.» 

Edeko hiddetinden yumruğunu ka
- «Nerede olacak, Romada l Ya .. 

hut Roma yolunda. Bu edepsiz herif 

kaseleri yağmaya uğramaktan kurtar -
dı, fakat kendi hesabına sattı 1.. Biz 

pıya vurdu: 

- «Şayet Attila ölürse, kabahat bu 
edepsiz herifin!..» diye bağırdı. 

- «Kimin kabahati} Ne demek is -
buraya gelmeden evvel Romaya hare -
ket eden Silvanusa sattıh> tiyorsun} » 

Edeko nihayet kendine gelmişti: - «Bunlar doğru mu Konstantius ~ » 
- «Konstantius, hıristiyan kilisesin- Edeko tahkiramiz bir tavırla ona 

deki kaseleri çaldı.)) doğru dönerek: 

Attilinm Kan içeceği Çanaklar - «Zaten her şeyi itiraf etti>> dedi. 
Bunu söyledikten sonra hiddetinden Yunanlı: 

titriyerek: - «Vaziyetin çok tehlikeli, Kona -
- «Ü keratayı boğacağım. Kendi e- tantius» dedi ve kat'i bir lisanla şunla

limle boğacağım h> diye bağırmağa ha~- n da ilave etti: 

ladı. S · k k · · · 
Yar D k k . tt·· h'b" Allah - « enı urtarma ıçın hıç bir ça-..• eme ı un ra ı ı - ·· · 

Rahip bunu söyledikten sonra geri lardan aldığı o emri baskalanna da bil- re goremıyorum.» 
gitti ve tekrar davulunu çalmağa baş- dirmişti f Attilanın hastalığını İyi ed~ . . Can korkusil.e gözlerini Yunanlıya 
ladı. On rahibin yirmi bileğinde altın cek olan çareden Edeko da haberdar _ dıken Konstantıus soluyordu: 

paralar ve kuş kemikleri takırdıyor, on dı. Halbuki Attilanın kan içeceği ça _ ~ «Ü kaselerin Attilaya şifa getire· 
davuldan boğuk gümbürtüler hasıl o - naklar çalınmıştı. Oneges: ~egıne .~ başında olan hangi insan 
luyordu. - «Konstantius nerede?» diye sor- ınanabılır? 

Şayet Attili Ölecek Olursa... du. Oneges, sen de benim kadar biliyor-
Oneges, ne suretle hareket etmesi la- Edeko elile omuzu üzerinden evin sun. Bunlar gülünç, batıl itikatlardan 

zım geleceğini tayinden aciz bir halde içini göstererek Onegese yol verdi. At- başka bir şey değildir!» 
yavaş yavaş yürüdü. KiHsedeki kase _ tilanın katibi Konstantius içeride du- «Fakat Hünler onlara inanıyor-
lerden Attilaya kan içirmek? Bunu varda dayalı olduğu halde duruyordu. lar.n 
nasıl yapabilirdi? Yapmayıp ta Hün Korkusundan gözleri dışarıya fırlamış, «Attilanın inan~ıyacağına 
rahibinin telkinatını meskUt geçseydi, benzi, ölü benzi gibi atmıştı. Katip, E- nim I» 

emı-

Sayfa 9 

Dil Tetkikleri: 

T. Dilinin Orijlnalitesini 
Gösteren Bir Analiz 

Gün, Gündüz, Düz, ÖğUn 
( me), On, Ön, Yön, Hön 

GÔN 
( Aktam) sözünün etimolojik izahı mü· 

nasebetile olan yazılarda (Not: 4) de • 
mi§tik ki <ıTürk (ubahley) den çıkan gü
neıe bakarak ve ( sabahley) i e&as tuta· 
rak cihetlerini tayin ebnİftİr.» (1) 

Bunu izah edelim: 
Bu izahın koylaylıkla anlatılabilmesi 

için, bir an, Türkün ilk ana yurdu olan 
Büyük Altay yaylalarında bulunduğumuzu 
kabul edelim. Oradan günqin çıkmasını 
bekliyerek gözlerimizi ( Sabahley) e di
kelim. İlk göreceğimiz feY nedir? GÜN ••• 

Bu sözün Günet • Dil teorisine göre e
timolojik teklini yazalım ve bu ıeklin al· 
tına - son fonetik ,ekillerinl hatırlatmak· 
sızın - daha bazı kelimelerin etimolojik te· 
killerini ilave edelim: ... 

(1) (2) 

1 - (ög +tin) 
o - (öğ +ün) 
m - (öi +tin) 
iV - (öğ +ön) 
V - (öy +ön) 
VI - (öh +ön) 

( 1 ) Ög, öi, öb, öy: Köktür. Günetin 
tam kendisini ifade eder. 

(2) On, ön: (. + n) ektir. Güneıin 
yapııığındaki, yakınındaki sabada bir var
lığın ifadesidir. O varlık« parlaklık» tır; 
«beyazlık» tır. 

Şimdi ( 1) nci kelimeyi okuyalım: O • 
iün: Kelimeyi, baıtaki vokal düıtükten 
sonra aldığı son fonetik teklinde yaza • 
hm: GON. 

teklini almıthr. Günetin çıkmasmı, günün 
doğmasını beklerken baktığımız tarafı ifa
de eder. (Cephe) demektir. 

Bakanın (ön + üğ = önü) demektir. 
YÖN 

( V) nci kelimeyi okuyalım: Öyön. 
Kökün vokali düterek (yön) şeklini al· 

mıttır. Yine günün doğmasına bakarken o 
bakıt yolunu ifade eder. «Yol, istikameh 
demektir. 

HÖN 
( VJ) ncı kelimeyi okuyalun: Öhön. 
KöküQ vakali düşerek kelime ( Hön} 

olmuıtur. Gün doğusuna yakın tarafta o
turmuf olan Türk uluslarına verilmiı isim
dir. 

Bu isimde parlaklığı, büyilklüğü, kuv • 
vet ve kudreti ifaret eden anlamlar da 
mevcuttur. Çünkü kelimenin kökünde ~ 
anlamlar vardır. 

ŞARK 

Türk günqin. tamamen göründüll 
Jere ( fllJ'k) dedi. 

Kelimenin etimolojik tekli ıudur: 

(1) (2) (3) (4) 
(ai + llf + ar + ak) 

( 1 ) Ağ : Gİİ.nefİn kendisi. 

( 2) At: Güneıin bize nazaran oldukça 
uzak bir mesafede bulundujunu ipret .
der. 

( 3) Ar: Güneıin bu uzak mesafede 
belli, kat'i bir noktada tekarrür ve temerı 
küz ederek bulunU§unU göstermeğe ya " 
rar. Bu mefhumu tamamlayıp ifade eden 

Gün: Giinqin parlakJıiı, aydınlığı de .. ek: 
mek olur. (Gün doğru) dediğimiz zaman (4) Ak: tır. 

<ıgüneşin aydınlığı göründü» demek iste- (Ağ + af + ar + ak = ağaıarak) 
riz. (Gün ballı) tabirinden de «Günetin 
aydınlığının kaybolduğu)) nu anlarız. 

GÜNDÜZ 
(Gün) aözünün, «gÜnefİn parlaklığı, 

aydınlığı» anlamına olduğunu ıördük. 

(1) (2) 
(Gün+ üd +üz) 

sözünde kök kendinden sonra gelen vo .. 
kalle kaynaıarak düıtükten sonra, hasıl o
lan fonetik tekil (şark) tar. Manası güne-
tin, onun doğmasını bekliyene nazaran ol 
dokça uzakta göründüğü yerdir. 

Not: 1 - Araplar (fark) kelimesini 
türkçeden almışlardır. Bu kelime ile hem Sözünün orijin manası, (gün) sozune 
güneıi, hem onun aydınlığını, hem onun gelen eklerin ilive ettiği anlamlarla izah 

olunabilir. doğduğu yeri murat ederler. <ıYarmali, 
( ı) Od: Bildiğimiz gı"'bi «yapıcıhk, fak, kapı yarığından giren lfık, aydınlık» •• 

yaphncılık, yapdnııf olmaklk» anlamm· ve böyle bir takım ıeylere de Arap Şarl( 
da bir faildir. der. Çünkü tark kelimesini gayet tabii bit 

( 2) O . G · 1ik bildirir" D k ki görüıün anlamında olarak bulan ve kul~ 
z · « eDlf » • eme l T" k.. b k liın · 1 · · ·· · lakhw (d) faili t afı d anan ur un u e eyı nası, nıçın va• 

1ıUDefın par gı ar n an •w• • d" .. . . b"I ( ) 
( 

.. ) • --L- yıldıkt .. zettıgıru Ufunmemıttır ve ı mez. 2 uz ge111f lNUUISına ya an sonra go· 
rülen ve düıünülen manzaranın adı ( ıün
düz) oluyor. 

DOZ 
Sadece (düz) sözünün etimolojik teldi 

ıudur: 

( 1 ) Ulus, No. 5 154. • 30 Son teşrin 
19 35 sayısı, sahife: I, sütun: 5. 

ne olurdu? Bunu yapmak kendi haya- d~k~nun anlamaması için yunanca de- Oneges tasdik etti: 

tını ··1·· hl'k . b k ak dı kı: B Ik' A ·ıA . d d (l) <2 > (l) o um te ı esme maruz ıra m - « e ı ttı a ınanmaZ» e i. (Oi + üd + üz). 
demekti,· ııaAyet kral ölecek olursa, onu - «Üneges! Beni kurtar!» Konstantius: 

(2) ııYarb» kelimesi <ıakşamıı ana c 

lizinde anlatılm1Ştır. 'ıtŞark» kelimesi de 
böylece analiz edildikten sonra şimdi aı· 

'ra <tCenupıı kelimesine gelmiştir. Bu da 
yarınki yazıda analiz edilecektir. 

r- y 1 k (1 ) Oi: Burada <ı genitlik, maafe, im-
kurtarmak için mevcut olan tek bir ça- . .unan ı endisi~de ~orla bir acımak - «Ü halde beni Attilaya götür!» tidatıı anlamındadır. Bu anlam; 
reye baş vurmadığından dolayı kendisi hıssı uyandırmak ıstedı, fakat muvaf- diye bağırdı. (2) Od: Faili tarahndan; 
itham edilmez miydH fak olamadı. Sert bir tavırla: Ö (3) Oz: Sahasına intikal ettirild;..,; za-

N ld lüme Mabkiim Katip -· Onegea biraz düsündükten ıonra bu - « e 0 u? Anlat» dedi. «Haber man düıünülen «geniı sahalı ya: «Oiü -
meseleyi doğrudan' doğruya krala aç- aldığıma göre sen hırsızlık yapmışsın?» Oneges cevap verdi: düz = üdüz =düz) denir. 
mağa karar verdi. Attila batıl itikatlara Konstantius biraz eğildi. Dolgun, u- - ccBunun kabil olmadığını biliyor-· öCON 
hiç inanmadığı için diğer teklifleri red- çuk kırmızı dudakları, ağzından bir ke- sun. Hem onun huzuruna çıkmaktan Şimdi, yukarıda 11 günıı kelimesi altına 
detti~ gibi altın kaselerde~ kan içmek li_m~ çıkın.ad~~ evvel balık ağzı gibi siv 

1 

ne f~yd~ h~~l ~lab~lir~ Attilanın her etimoloJk ~e~ yazdıfnmz sözl• .. 
çaresıne de baş vurmıyacagına hiç fÜp- rıldı. Dedı kı. hangı hır sunstımalı şıddetle cezalan- den il. numarahsını okuyalım: 
he yoktu. - «Hırsızlık yapmadım. Herkes gi- dırdığını biliyorsun.» Öğün, «sün4in parlakhiııı dır. insan 

Oneges bu kararı verdikten sonra E- bi ben de harp gan~imi aldım?» - «Fakat benim kendisine zarar kendini öyle göstermek sevdasına diiter -

cleko'nun oturdug~ u yere gitmek için Edeko ikisinin arasına gı· rdi: vermedigv ime, kaselerin kendisini kur - ae bu parlakJıiı ( · + r) ekinin deliletile 

hangi yolu tutacağını düşünmekte iken - c<Dinle, dedi». Bu edepsiz herifin taracağına inanmıyacaktır.» 
isminin çağırıldığını witti. sana ne anlattığını bilmiyorum, One - 1 Konstantius kendisini kurtaracak o-

- «Oneges f Oneges, buraya gel 1 g~s. ~ akat hakikat fundan ibarettir: 1 ıan fikre sımsıkı sanhyordu. Oneges 
Onları çaldı I» 1 Sırmıum pesko~su kilisenin ~fulelerini düşündü. Karşısındakinin ölüm korku-

Yunanlı etrafına bakındı, hiç bir ona ema~~t ettı. Eman~t ettı I» l su kendisinde bir dereceye kadar rner -
kimseyi görmedi. , -. - ccNıçın emanet ettı? Sen nereden harnet hissi uyandırdı. Bilhassa ken -

Ed . h .f· ) l ı bılıyorsun?ı> d' · · H" 1 · ld v k" - <c epsız erı on arı ça rnış .» ısının un ere esır o ugu zaman ı 

Çirkin Suratlı Edeko - HBen kilisa rahiplerine müracaat vaziyetini hatırlattı. Konstantius ta 
O ses karşıdaki evden gelmiyor ederek kaseleri aradım. Attila kaseler - ayni F,ıeyi düşündüğü için dedi ki: 

kendisinde takarrür ettirmelı. ister, <<öiü-
nürıı. 

ON 
( m) neti kelimeyi okuyahm: Öğün. 
Kelimede kök, ekin vokali ile kaynap

rak, (ün) teklini alır. Günqin · parlakbk 
anlamına ballı olarak <tnaın, fÖhret >ı de
mektir. 

ÖN 
( iV) ncü kelimeyi okuyalım : Öğön. 
Kök, ekin vokali ile kaynaşarak, (ön) 

Layale Verlen Reyler 
Dellşt5rllml' MI? 

Pariı, 30 (A.A.) - Saylavlar ku· 
rulu, bu ıabah bütçe müzakereleri· 

ne devama baılamıttır. 
Bundan daha evvel, cumarteıi 

günü hükumet lehine rey vermit o

larak gösterilen dört radikal ıoıya· 

liıt aleeyhtee reey vermek iatemiı 

olduklarını bildirmitlerdir. Zaptuı 

deiitlirilıneıini iatemiılerae de aay• 
lavlar kurulu bunu reddetmİftİr. 

Kurul baıkanı, hükilmet aleyhin• 

rey veı mit gibi gösterilen iki aayl .. 

vın lehte rey vermit olduğunu ıöy • 

lemif ve bu suretle vaziyette bir de

ğiıiklik olmadığını bildirmiıtir. Za• 
bıt hakkında baıka kimıe söz ıöy • 

lemediğinden kurul, nihayet zaptı 

kabul etmiştir. mıydı} Oneges 0 tarafa döndü, kapının den içtikten sonra onları olduğu gibi (Arkası var) 

önüne geldi, evin ağaçlıklı avlusundan kendilerine geri vereceğimi vadettim. ,••••••••••••••••lılııiA•••• .. •••••••••••••••••••••L.-•ı• 
içeriye baktı. Rahipler, kaseler yok, peskopos kaç -

- ((Beni kim çağırıyor?» diye ba- mazdan evvel onları Konstantiusa e -
ğırdı. manet etti. Niçin diye soracaksın. Yağ-

Bir kapı açıldı, içeriden Edekonun ma eden muhariplerin elinden kaseleri 
çirkin suratı göründü: kurtarmak için. Piskopos geri döndüğü 

_ <ıÜneges ! Kapının önünden geç- zaman onları bu heriften - gazaplı bir 
tiğini gördüm de çağırdım. Söyle, 0 he- bakışla katibi göstererek - geri alaca -
rifi çarmıha mı gereyim, yoksa diri di- ğını zannediyordu.» 

ri mi yakayım? Fakat ne yapsam, ça-ı Şifa Getirecek Kaseler 
hnan şey artık yerine getirilemez!» Onege~ ciddi ~ir ~avırla sordu: 

Oneges gülümsedi: - «Kaseler şımdı nerede~» 

Amerikada 875 sinemada birdeu goaterilmekte olan muuız ı ıı ve nefis ope . .ı. r 1 ui btuulmt'a g'd"dı 

M A R I• E T T A Baş rolde elbn sesli 
JEANETTE MACDONALD 

'e 

( Franaızca aözlU ) NELSON EDDY 

Unutulmaz "SERSERi KRAL,, dan aoora ılnemanın yarattığı lkir.ci bl\yt-k SINEtl A OPERA Si 

MELEK a nemasında görülmemit b"r 
muvaffakiyet 1 azanacaktır. 
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ÖIOm 
Yolcusu 

Muharriıi: Freeman Willı Croftt 

artık hadiseleri biribirine bağlayabilmiıti.' 

« Kots 11 un Sir Conu ziyareti, İpekli keten 

makinesi planları, lrlanda seyahati, mo
tör seferinin muhtelif safhaları, kadife el-

bise ve İp merdiven hep binl>irini tutu

yordu. Şimdi artık Tier'in niçin Tarn Bey'e 

gittiğini ve Keyv Hil'de neler cereyan etti

ğini tamamiyJe biliyordu. Zihninde, Sir 

~on'un kanlı şapkası bulunan yolda neler 

geçtiğini görür gibi oluyordu. O gece lo

komotif temizleyicinin gördüğü ve Sir Con 

zannettiği adamın orada bulunuıu, ve Luri

gan' da neler olduğunu anlayordu. Velha -
aıl nihayet muammayı balletmİ§ti 1 

Buldum, Buldum ..• 
Dr. Mogregor diz yarcuı meaelesini 

hatırlamlfh. 

Heyecanından yerinde duramıyordu. kurarken ufacık bir noktayı hesaba katma
Bu büyük zaferi baıka birisine de söyle- mııım Maamafih onun da düzeleceğine 

mek istiyor, kabana sığmıyordu. Hila or- eminim, dedi, ve tekrar bir aJaiı bir yu

talarda göriinıneyen Maklang'a küfiirü kan dolatmağa baıladı. Bir müddet sonra 
basıyordu. tekrar Maklangm önüne dikilerek: 

Evet, hakikaten muazzam bir b luttu. - Bu da bize bir ders olmalı azİ • 
u zim Maklang. Sakın bir daha yumurta-

Hallettiği mesele de zaten muazzam bir • . . dan çıkmadan, cıvcıvlerı sayayım deme. 
meseleydi. Matbuata aksedene oldukça Elinde sımsıkı tutmadıkça, hiç bir §eyden 
biiyük bir sansasyon tetkil edecekti. Bu 

hakikaten onun en parlak muvaffakiyetle
rinden biri olacaktı • 

-Yağmur yağıyor Mister Frenç. ... 
Maklang'm sesi, Frenç'in dütünceleri

ni birdenbire kesti. Döndü ve lrlandalı po
~ komiserine dik dik bakta ve yüksek ıes
Je: 

- Sen misin Maklane? Sen gittikten 
lonra neler oldu bilsen! Müthit bir feY ! 
Harikulade bir teY t Nihayet buldum t diye 
bağırdı. 

Maklang tatınnıth: 
- Buldunuz mu efendim? İyi anJaya

~dım.... Neyi buldunuz? 
Frenç yine bağırarak: 

- Buldum diyorum sana be yahu l 
J3u1dum! Buldum! Bütün muammanın •· 
pahtannı buldum. Şimdi anladın mı? 

emin olmağa gelmez. Elimde gayet güzel 
bir faraziye var. Bütün vakayi yerli yerine 

tıpatıp yerletiyor. O kadar mükemmel ki. 
ondan doğru olamaması ihtimali yok. Fa· 

kat, derken ortada unutulmuı küçücük bir 
vak'a çıkıyor ve her ıeyi altüst ediyor. Be-

nim tasavvur ettiğim itin Viktor, Malas, 
Tier ve Cos'un her dördünün iıtirakiyle 

yapılmıı olınası lazım. Halbuki Viktorun 
dizini çaıptığmı, yaralandığını, yürüyemi-

yecek bir halde olduğunu unutmuıum 

Anlatılan, muvaffakiyetin verdiği sevinçle 

beynim o kadar dönmüı ki Viktorun mu
vakkaten topal olduğunu unutmuıum, de
di. 

Dizdeki Yara izleri 

Maklang, batım yan tarafa eğdi, gözle
rini yarı kapadı ve kurnaz bir bakıtla: 

- Eğer düıündüğünüz buysa, bir §ey 

değil. Siz de bilirsiniz ki topallık sahte o

labilir. Biraz itina edilirse, vuruk ve ezik

- Oh!!, dedi ve oracıktaki bir koltuğa ler bile takJit edilebilir, dedi. 

Maklang'ın ağzı açık kalmıtb: 

Müthiı, Girift Bir Meıele 

ao" POSTA 

Fransa Ve 
lsviçrede Şiddetli 
Zelzeleler Oldu 

Strasburg, 30 (A.A.) - Halk, dün 
gece birincisi saat 3 te, ikincisi saat 
3,41 de vukua gelen iki zelzele ile u· 
yanmıştır. İkinci zelzele, yer altından 
gelen seslerle müterafik idi. 

Evler sarsılmış iae de hasar vukuu
na dair bir guna haber yoktur. 

Dolaşan şayialara göre, Moaelle 
mıntakasmdaki bazı kömür madeni ku
yularında duvarlar yıkılmış ve bir ta
kım çöküntüler olmuştur. 

laviçrede 

Bern, 30 (A.A.) - Saat 4,37 de 
oldukça şiddetli bir zelzele hissedil
miştir. Bir çok kimseler, uykularından 
uyanmışlardır. Kapılar ve mobilyalar, 
yerlerinden oynamıştır. 

3 Kişi Diri Diri Yandı 
Edimburg, 3) (A.A.) - Bir otelde 

çıkan yangında - itfaiye efradının bü
tün gayretlerine rağmen - üç kiti kö
mür haline gelerek ölmüttür• 

Llvlare Kartı Bomb•r•hman 

Milo, 30 (A.A.)-Havayi adaları
Hanna yanar dağının ağzına lavla

ra kartı atılan 600 librelik 20 bomba 
lavların Hibo ıehrine bir buçuk mil da
ha yaklaımasına mani olamamııtır. 

Şimdi lavlar ıehrin su depolarından 
üç mil mesafede bulunmaktadır. Lav
lara kartı ikinci bir bombardıman da
ha hazırlanmaktadır. 

Parls • Madagaskar Seferi 
Yarıda Kaldı 

Paris, 30 (A.A.) - Hava itleri ba
kanlığı, tayyareci Pharabod ile Kle
in'in Paris - Madagaskar seferini ic
ra etmek üzere Mısır - Sudanındaki 
Vadiihalfa'dan hareket edecekleri sı

rada bir kazaya kurban olmut olduk
larını bildirmektedir. 

Bu kaza neticesinde Pharabod öl
müş, Klein yaralanmışbr. Mumailey
hin bacakları kırılmıştır. 

YUGOSLA VY ADA 

Tevkif Edilenler 
Komünist imiş 

çökerek Frençten izahat vennesini riu et- Frenç batını saJladı: Belgrad, 30 ( A.A.) - Zagrep'te 

ti. Frenç, bir aıağı bir yukan dolqarak: - fyi amma ortada bir doktor raporu biri üniversite profesörü olmak üzere 

- İzahat mı, teferrüat mı dedin? Bir tek var. Kambeltavn'daki doktor Magregor, kırk entellektüelin tevkifi hakkında 
kelime bile söylemem. Kendi batına dü- ora, polisine verdiği ifadesinde Viktorun Avala ajansı netrettiği bir tebliğde 

tevkif edilenlerin entellektüel olmayıp 
ıün ve bul. Bu cinayet meselesi hakkında ayağını bizzat muayene ettiğini ve yaranm 

ben ne biliyorsam sen de onu biliyorsun. bir gün evvel hasıl olup morardığını söy

~adın mı? dedi, sonra sesini yavaılata

rak ve kelimeleri teker teker söyliyerek: 

- Ben... Ne... Biliyorsam ... Sen de.. O
nu.. biliyorsun. Bu belan da... Meseleyi.. 

,_.aile .. Kafidir. Şuraya otur da ömründe 

lüyor. Buna inanmaktan batka çare yok, 
dedi. 

- Hakkınız var Mister Frenç amma, 

doktor ortada bir aahtekirlık, bir yapma-

cık olabileceğini, bittabi, laiç aklına getir

bir defa olsun fU kalın kafanı itlet.. Am- mediii için, itin farkına varmamıı olabi-

ma dur. Petin git te bu akıamki Londra lir. . • 
tr . d ik" Benimi her Frenç omuzlarını silkti: 

erun e ı yer tut. e aber ıe-
lip İfİn sonunu görmeni istiyorum, dedi. 

Frenç, içinden coıtukça coıuyordu. 

Müthit, girift bir mesele, bunu balletmeie 

de kendisi, Frenç muvaffak olmuıtu, o lr

landalılar değil.... Eh bu da esiri muvaffa
kİyetlere ilive dilecek yeni ve parlak bir 
uf erdi. 

Frenç bir ataiı bir yukan dolatll'ken 
birdenbire, vunılmut gibi durdu. Yüzü a-
deti aptallaıtı. Bir kaç saniye kıpırdama
dı, ondan aonra kuık dudaklara arasından 
bir küfür tuf anadır botaldı. -

Maklanı yine taıınnqta: 

Atlanan Bir Nokta 

- Ne dediniz Mister Frenç? 
clu. 

Frenç uık bir ıuratla: 

diye aor· 

- Trende yerlerimizi tuttun mu? Tut
tun ha?... Öyle İse timdi git onlara iptal 

ettir. Bu gece hiç bir tarafa gitmiyoruz, de
di. Maklang clıf&rl çıktı ve bir kaç dakika 
IOnra avdet ederek: 

- İptal ettirdim, efendim, dedi ve tek
rar koltuğuna oturdu. 

Frenç bili surat uıyordu. Maklang'a 
doğru eğildi: 

- Bir nokta atlamıpm Maklanc Ka-
bahat senin deiil, benim... Bütün o binayı 

- Allah vere de öyle olsun, dedi. Bir 

müddet düıündü; sonra yine· Maklang'a 
dönerek: 

·- Dediğin doğru azizim. Herhalde bu 
ifde bir aahtekarlık var. Bunu anlamak ta 
güç deiiJ. Buradan kalkar Kambeltavn'a 
kadar ııideriz ve doktor Magreıor'la bizzat 
göriifürüz, dedi. 

Doktor M agregor 
Ertesi gün Karnbeltavn'a vararak doğ

ru doktorun evine gittiler. Kendilerini tak
dim ettikten sonra Frenç gülerek: 

- Ziyaretimmn sebebini yanhı anla
mayınız doktor Magregor. Belki hatırlıyor
sunuz; bundan bir kaç gün evvel merkez 
memuru ıizi ziyaret etmit ve motörde di· 
zini yaralayan Vikotr isminde biri bakkm • 
da sizden malUınat iatemitti.., dedi. 

Doktor bir baı ipretiyle meseleyi kav
radığmı anlattı. Frenç sözüne devam ede
rek ve ıayet ciddi bir tavırla: 

- Şimdi, meselenin aramızda kalmasını 
rica ediyorum ddktor. Elimizde mevcut 
malfunata göre bu motör seyahati, mütbiı 
bir cinayetin izlerini örtm2k için yapılmıt
br. Sizden biç bir teY saklamıyacağam. Mo
tördeki dört yolcunun da Sir Con'un kat
linde medbaldar olduklanndan fiipbeleni
yoruz. Meseleyi belki gazetelerde oku
mupunuzdur, dedi. 

(Arka11 .ar) 

gizli bir komünist teşkilatı üyeleri ol
duğunu bildirmektedir. 

lspanyol l\.abinesi 
Yine istifa Etti 

Madrit, 30 ( A.A.) - Kabine batba
kan ile bir çok bakanlar arasında çıkan 
ihtilaflar yüzünden istifa etmitir. 

Madrid, 30 (A.A.) - B. Portela 
Volladares, yeniden kabineyi teıkile 

memur edilmittir. 

Frans•nın Yeni Yll BUtÇesf 
Paria, 30 (A.A. ) - Saylavlar Ku

rulu, 170 reye kartı 400 reyle 1936 
bütçesini kabul etmiıtir. 

· · ·-· · "'· · · - .. .-.......... .............. IUl. Mft • • • l lf ....... . ................ .. 

- Son Posta ... 
iLAN FİATLARI 

1 - Gazetenin esas yazısile 

bir sütünün iki satırı bir 
(santim) sayılır. 

2- Sayfasına göre bir san -
tim ilan fiab ııunlardır: 

sayfa 1ayfa sayfa 

r·~· 
Dli- r Son 

1 2 3 J'Mler uyfa 

400 250 200 100 60 30 
K,.. Krfo Krt- Krş. K 1 f. Krt-

3 - Bir santimde vasati (8) 
kelime vardır. 

4 - ince ve kalın yazılar 

tutacak.lan yere göre 
santimle ölçülür. 

Birinci Kanun 31 

BiKAYE 
Fransızcadan -

AŞK FACİALARI 
Gece yarısı uyandım. Geç yatmıtbm. O 

kadar uykum vardı ki!. Bu, kapının zili 
mi veya telefonun çabşı mı? Tefrik ede -
mİyordum. 

Mırıldandım: 

- Hay linet olslll9 

Telefondu. Adeta istimdat eder gibi ça
lıyordu. Terliklerimi ayaklanma geçirme
ğe vakit bulamadan yataktan fırladım: 

- Allol 

Sizmisiniz doktor? Bu, bir kadın sesiydi. 
-•- Evet! Konuşan kim? 
- «Ginetten. 

- Zavallı. Gm beni böyle gece yarısı 
uyandırmak için deli mi oldunuz? Fakat 
ses, beni şaka etmek arzusundan çabuk 
vaz geçirdi. 

- Küçük doktorum. Çabuk geliniz. 
Çabuk geliniı. Albert çok hasta beni kor
kutuyor. Bilhassa çabuk geliniz. 

Ve hastalığını sormağa vakit bırakma • 
dan telefonu kapadı. Pantolon, papuç, par
desü ve gece eömleğile yola çıktım. Dıp
nda gök, parmak gibi iri elmaslarla İflen
mi, koyu mavilikte idi. Sokağın kötesine 
kadar kottum. Durak yerinde iki taksi var• 
dı. Birinciye atladım. Ve adresi, yarı uyur, 
yan uyanık bir halde olan tof"örün surab
na fırlattım. 

G. ve Al. herkesin beyendiği bir çift 
teıkil ediyorlardı. 

Al. Büyük bir kalUrifer müessesesinde 
çall§ıyordu. Muktedir bir adamdı. 

G. Sarıtın, zarif ve tahammül edilmez 
bir surette sempatikti. Güzel ağzının ke -
narında onu daha bot gösteren tebessüm 
ruhundan gelen saf bir 11ık gibi parlıyor -
du. On senedenberi evli ve mes'uttular. Bir 
birinden hiç aynlmaz, yekdiğeri için dai • 
ma nazik davranırlardı. 

Ufuklarını o gÜne kadar tek bir bulut 
karartml§ll. Bir tane çocuklarının, yedi 
yaıındaki İsabellel~rinin ölümü onlan ma
tem içinde baraklı. Bu aydınlılı: evin canb 

bebeği menenjitten gitmişti. Onu saatlerce 
bekledim. O kadar gayretlerin hepsi boşa 

gitti. Zavalh küçük bir sabah fecir doğar -
ken gitti. Bu mes'ut evdeki net'enin büyük 

bir kısmını da beraber götürdü. Onlara 
daha ziyade ızhrap kalmıtb. 

Ekseriya dostlar arasında aile yakımla 
rından konuıulduğu zaman onlıulı örnek 
gösterirdim. Ne güzel çifttiler. Takdire la
yık, birbirine bağlı, ve vef akir •• 

Çok düşündüm.. Al'Ja senli benli konu
ıuyorduk. G ne gelince: Beni hayatın ağır 

dakikalarında «doktor» diye, baıka za • 
mantarda ise ismimle çağı.rırclı. 

Taksi bir kızak gibi gecenin sessizliği 

içinde kayıyordu. Bir kaç dakika sonra 

serbest bırakb. Benimle o vakitki kadar 
tatla ve müıfik konu,mamı,b. Fakat büyük 
bir azap çektiği de beJli idi. 

Bazı ge<:eler bü: çocuk gıl>İ hıçkınklarile 
uyanıyordum. O kadar ısrarlarım, yalva -
n~larım hiç bir fayda vermiyordu. Göz 
yaıları yanaklarından aıağı mütemadi bir 
surette yuvarlanıyordu. 

lztarabı tarif olunamaz bir derecede idi. 
Ve ertesi giinden itibaren zayıflamağa baş- , 

ladı. 

Onların güzel a,kmm kınlan parçala • 
rmı tamir için araya girdim. Fakat Jinet az 
sonra Hollandaya kaçtı. Çünkü aııkı ora
da idi. Ekseriya seyahat ediyordu. Onunla 
uzun ve sebatlı bir muhabere muhafaza et· 
tim. Bu mektuplara kalbimin ve zekiının 
en iyi taraflarını koydum. Ona mazisinin 
güzelliğini tekrar yaıabyordum. İzdivacı· , 
nın tatlılığını, Alberin abl8.kına, manevi 

1 kıymetini. . . Bütün bunlara: 
«- Bqka birini seviyorumı> dan gayri 1 

bir cevap alamıyordum. Aylar geçti. Al -/ 
her bir gün işleri için Liyon' a gİtmİfti. Ma
amafih ben teıebbüslerimin arasım keame
miıtim. Maamafih Alberle olan miinue • 
beti erim ııitgide f a11laya uğruyordu. lıte 
böyle bir sırada Hollandadan bir telsraf 
aldım. 

«Dünyada yalnızun. Yarm alqam Pari
se dönüyorum - Ginette. » Trene &'ittim. Ba. 
na olanı biteni kamilen anlattı. Sevdiği a
dam bir otomobil kazasında ölmiif. Al • 
ber için olan dostluğum bu dramın içinde 
zalimane bir hanıma ümidi görünüyordu. 
Fakat bu hadisede dostuma bir feY ya • 
madım. Kat'i bir ümit almadan ona yaz • 
mamağa karar vermittim. Tatlılıkla Jine • 
tin ıztırabım sertlettinneden vaziyeti ta • 
mir etmeye koyuldum. Bir müddet sonra 
hakiki bir ümit ııığa kendini göatermeğe 

bqlıyordu. Bir kaç ay sonra fÖyle bir le • 
lefon aldun: 

- Allo ! Senmisin? Dönüyorum. Seni 
ne zaman görebilirim? Bu, AJberdL Sesi 
sevinçli ve ümitle dolu idi. Rakibinin ölü • 
münü öğrenmişti. Ertesi gün bir lokantada 
yemek ytyecektlle; Bundan evvel Jlnete git• 
tim. Vaziyeti daba iyi iskandil etmek için 
teessürlü bir poz aldım. 

Yolda yürürken, kullanacağım tabirle • 
rin beni çok ileri götünnemeai için söyli • 
yeceklerimi tartıyordum. 

Lokantaya tam saatinde Varmlf oldum. 
Alberi genç bir kadının yanında oturmuf 
buldum. Halinden memnundu. Elile ifaret 
etti. Yanlarına yaklaıtım. Dostuna prezan
te etti. Danielle, sevimli bir kadmdL Alber 
onu adeta gözlerile yiyor ve bana o kadar 
ızbrap veren mülhit dramın hatırasından 
biç bir ıey muhafaza etmemİ§ görünüyor • 
du. Anladım ki, artık Jinetten bahsetme
mek daha iyidir. Ve onu güzel Danyelinin 
yanında bırakarak ayrıldam. Ah! Bu qk 
faciaları. -· .. ··---·············· ......... .,,., ________ _ 

evlerine varmıttım. Asansür durmadan r-~•!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!==='!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!1!!91--!!!ıı.~ 

dostlanmın kapısı açıldı. G. beni bekliyor- + S o D p O 1 ta + l 
d~ 1 

- Ne var küçük G. m? 
- Al. çok hasta! 
- Nesi var? 
BaJ parmağını alnına götürdü ve batı -

nm tiddetle ağrıdığını İfaret etmek istedi. 
Küçük salona girdik. Orada anlattı: 

Rahatsızlığa üç haftadanberi devam e -
diyor. Ümit ediyordum iri Al. kendisi size 
söyliyecek. Ben cesaret edemiyordum. Ba
ıımıza gelen öyle bir ıey ki •• inanılmaz 
mülhit bir bahtsızlık. 

Mütemadiyen (ıon» dan «bu bahtsız -
)ağı) konutuyordu. Fakat ben, bana an • 
lathklanndan bir teY anlıyamıyordum. 

- Fakat neden bahsetmek istiyor -
sunuz. Jinet ? 

- Sahi, dedi. Bir ıey bilmiyorsunuz? 
Sonra batını önüne eğdi ve mırıldanır 

ıibi: 

- Birini seviyorum J 
Dedi. 
- Ne söylüyorsunuz Jinet? 

lıte bir seneye yakın var ki baıka bir a
dam seviyorum. Bu histen kurtulmak için 
ümitsizce çırpındım. Muvaffak olamayın
ca hepsini Albere anlattım. Korkutan bu 
idi ki.. Bu mücrim aıkan ıztırabmı tatıya -
madam. 

- Ya Alber? 

- İtte sizi bunun ıçın çağırdım. Ben 
anlatmca aklını kaybediyor zannediyorum. 
Bana biç bir serzenit yapmadL Beni ah • 
koymaia tecrübe etmedi. hmi tamamile 
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Eeşir Ağa, Gece Yarısı Bir Araba 
Seyahatine Çıkmış Bulunuyordu 

SOff' POSTA 

Yeni Yıla 
Girerken 

(S., taralı 1 inci )'Üfle) 

Kefide ..Jonunda bunun için rad
yo tesieab yapılnııfbr. 

Bu piyangonun biri 500,000, diğe
ri 200,000 ve 100,000 olmak üzere 
üç büyük ikramiyesi üç tane de yüzer 
bin liralık büyük mükifab vardır. 

Mükafatlar 500, 200 ve 100 bin 
Elbise doW- 11Ç1L Ea lsiiçik llir ses t p.leriai larllacın dejnejine ardı. Araba· liralık ikramiyeler hangi numaralara 

bil k _.....__ L_._-L - - dan atbıd.L Kapayı 9Çb. Anıltaclan inecek k 
• ~ çı. arın- --- ~n·~ -1~ olan . .. • • .. _ .. .. . çı tıysa o numaralann yüzer numara 

l'JYUUJUYe b..W.. &,..... ......,. · J Jll canp müftıel... yaamu aomuye yukarısından yüzer numara Bfağısına 
li bir kurnat ...la. Y elr•IDI bldll'da. Te • baarl.ndt. .. . . 
peden tırnağa bel.- korlamç llir hayal ,ek- F.kat Befir; daha .....,_elen inmeden, ~ar ~şer yuz lira olarak taksım e-
lini aldı. elindeki IHr liralık ..........,. uatb. Aldığı dıloccktır. 

Sonra, yastai- altmclaa ann Wr bı- kağıdın lıı.akik•tea JW'& olup olmadığım Büyük ikramiye ve mükafatlardan 
çak çıkardı. Beline .oır..r.k ucana ,.ele • tetkik etmek için fenerin lfıima uzanan a· başka birer tane 50 bin, 40 bin, 30 bin, 
iinin altında u~... • . rabacının bu meguliyetinden istifade ede- 25 bin , 20 bin, 15 bin ve 10 bin lira-

idKapıyı açb. Bir ~~ cibi ıesa•tte L~~ rek indi; ve karanlıklar aruma karıftı. hk büyük mükafat 5 tane 7 bin, 15 ta-
r ora kayda. Pannuuarmm ucuna ua.a 3 bi 30 2 b" 100 b" 
b b h .____ d • ....n..im-ö-e - Ulan! •• Ne antika .damlar oluyor •• ne n, tane ın, tane ın, asa, a çe -..-ana ognı J -· ---D . 
bıt§ladı. GüriiltiiADce kapıyı araladı. Bah· Bu müfteri;,.., kocumdan kaçan bır kan .. ve 340 tane 500 liralık ikramiye var-
çeye çıktı. Etrafı dinledi. Taflan kiaıwıle • Y abut ta cece yansa dostu ile cilveleımiye dır. 
rinin arasında ıizlene cizlene yüksek du- Kiden zengin bir arap halayık olacak ... Ne- Bu gece numara dolabından 500 
vann dibine ilerledi. Küçük bir bpmm ö- me lizmı benim. Papeli açlımdık ya.. Ha- tane numara çekilecek ve bu ~ yüz 
nünde durdu. Cebindea bir anaht.. Çlbr • di bakehm ahıra. · · t b. il 700 b" ı· . . numaraya am ır m yon ın ı-
da. Kapıyı açta. 8aflDI iki brafa uzattı; Araba T•bime dönerken; Beıir ileri 1 k d v 1 cak A 300 
L-•- v L!...:s_ bire, L- fe • . ı ra ı para agıtı a tır. yrıca 
ueKh. e soma u.uen ..,,.agazı • cloira yoluna devam ediyonl•. Bomontiye ı • • • 

nerlerinin Ji,.kile ·~tamacltğı davar gidecek yolmfa pılir s-.z bir &aniye bin .lıralık ta amortı. var~ ve bu para 
diplerindeki söleelerin .içine daim. darda. Kallıi, aca aca çarplJ'Gl'Cfu. Etrafına 6 bın numaraya ellişer lira olarak da-

Süratli •.!..ima tmüıerek Toplıı.ane - d. a· K- b d 'kend' ğıtılacaktır. Amorti dolaba atılacak ıı-• . .. • goz gez ar ı. Ofe qm a, ıne ra • 
meydanaoa ka~ar aeldı. Çeı~enın kotesın· hat bir köte arayaa bir .ok.ak kiipeğinden hrdan dokuza kadar 10 rakkamdan 
de duran bot bar arabaya dogru ilerledi. A· !L" • ")ecck · b 1 da "k" 
...._. '- ,. ~ tor INıtka M bir amla nwhlPk ~ A • aısıne verı tır, un ar n ı ı ta• 

, )Vmn&ldl DOjiiUU8 yelli • 1 " kil ek ha • " k k 
L-•-- l km k d' . d ban .t.:.- parbman arın ve evlerin karanlık cep- nesı çe ec , ngısı çı arsa o ra -
...annı a 1§; en 111 e, ara m - -
tinde pineldiyerek mütteri beklemekte idi. heleri, birer yalçın kayaya ben • kamlarla biten bütün numaralar amor· 

Beıir, biç - teY qlemeden arablmm ziyordu.. Bütün mahit, derin bir ses • ti almış olacaktır. Mesela dolaptan 8 ve 
lııapısmı açsak içeri P.& Ar ... nın san - sizlik içinde inliyordu. Vakit vakit, u- 5 rakkamları çıkarsa ellerindeki bilet-
411fma dayanarak uyuklıyan arabacı, bu zaklardan bir bekçi aopasmm tert sesle- lerin numarasının eon rakkamı 8 ve 
W'lmbdan ~ bir müfteri südiiini ri iıitiliyor; bir köpek ulumaaı bütüa 
w. ıt1i. Göldsini ~~·· viiiflwa. ~ llU llotluldar içinde •&a71P ~mda.

1
ya 5 olanlar amorti 'k.azanmlf olacak-

lllladı. Pencereden ıçen baktı. talebiz bir Beıir; bir aıtmanın ilk aoiuk nöbet. !ardır. 
wle mınldrd~: . lerine tutahnaı cfbi titriyor; çene ke • - --------------

-Nereye aıd....P.?. !u • • b. •&• • - h' • ..,. ____________ , 
. mı&ıerının wı ırıne çarptacını ısseclı- .. 

- Takıae. • yordu. j D 1) Anıl.a. hem hayvanlann baımdekı tor- .. nizy o ar l 
balan ı b d .. 1 • d Sık aık dönüp arkasına bakıyor, ka • "' 

a ıyor, em e aoy eruyor u: 1 klar .. d L_...11.!_!_.! •• _,__ 
1 

l l 1 
_ Ha,. AIWa razı olaua.. Benim • • ran 1 

IÇlll e - COl'ell --• o • Ş L E T M E S 
run .. oracla. Puadık ta etmedik amma. •• madıimı anlamtya çahf1Yorda. l Acenteleri: Karaköy Köpriibat• 

.Anıb.n• ~ .. Cll'dach. Bir knfNıç Duvar diplerine aine aine yokuıa Tel 42362 • Sirkeci Mübürdarzade 
fakladı. Hayvanlar, Boğazkesen yokufUDa çıkmaya batladı. Buralarda haTa gazla- Han Tel. 22740 

doir.a ı,,,, z ı•• rı yanmadaiı için karanlık daha ziyaae .... --> 
Be,ir, uabanm köıesine çekilmİ§; aes • artmıfb. Yokuta çıktıktan aonra, Bdl- Trabzon Yolu 

1İz bir gölge Pai aİnmİ§lİ. Fener lflklanna gar çarıısanı bir battan öbür bap kadar 
aeldikçe batuu daha geriye çekiyor; ara- hızlı hızb geçti. 

~a ....t. tesadüf edilen bekçilere ve po • ( Nis bah esi) nin ileriaindeki aoka • a 

GOLCEMAL "f'apuru 31 bi
rinci kanun SALI günü saat 
20 de Rize'ye kadar. (<8150,, lislere )'iizüni sö.termek İatemİyordu. girdi. o z.if~ karanlık içinde ilerled~ • 

Böylece Taksime kadar gelmİflerdi. A- ·1'•••••••••••••r rabacıı eiildi: Bozuk :kaldmmlal"cla, ayağına dolapa . 

- Duralım mı? ... tatlar, bir kaç defa onu diifiirecekti. 

Dedi ... S. INr tek aöz, Betiri titretti. Sendeleye sendeleye bir bot arsama ö
kurumuı dudaklanmn ara,ından ~ilini sa- nüne seldi. Etrafına &"Öz gezdirdt 
direrek helecanlı bir ıeıle: Gözleri, br dereceye kadar karanlı • 

- Hayır. Harbiyeye doğru gideceğiz. P •letml!h· Bu arsanın niba7eti11den, 
ee..a.-~ ldiçiilr bir lmliilae Yarda. a. k.leh..in 
Kırbaç tekrar taldadı. Arabacı baıım pencereainclea hafif bir lflk sörünüyor; 

ild tarafa ..U.,. aall~a teknır IÖ'j'lenlllİ - içinden. kesik keaik bir çocuk atlama• 
Jıe batladı: ifitiliyordu. Be,ir: 

- Basan ae tuW müfterilere çalara. - İfle.. Buraaa ..• 
Araba ltiDcli T....._ çels· dedi. itte 
Talu" P ....u:ı: c=--a: ..a.. Had.· d .. Diye mırıld....tı. Kalübeye yaldaftı-

ıme .,_-. ~ ~ l}'eJe QS- t 'd k- ••L L!.... f 0 k- • • .L 
-!.I - • d' A '"bar k L çerı _., uçua ....- ıno opegı naT)a • 

N •""'eceaız; ıyor. mu e ; uunu ev-
.elden ~ •e.. Aizım kira mı istiyor- dı. Derhal kulübenin pencere.i açıla-
smt .•. Adam aen de .• Neme li.zmı benim. rak, dıtuı bir kadın batı uzandı. Biri. 
l.tene Şiftiye kadar gitain. Nihayet .bir pe- birinin arkasından iki aes falach: 
pe)hU ........._ - Despina! .• * - A.. Sen misin. Betir ağa 7-

Cadde, tarnamile teıdia lc!t Talmz, ....-. - Benim. 
lep meydanının ÖDÜ•de bir pGlis devriye- _Dur kapıyı açayım. 
sine rastgelmitlerdi. 

Bir saniye senra kulübeain kapısı a• 
Arabacı teknr eğildiı 
_ u.tai,.eye aeldik. çıldı. Beıir, içeri atıldı •. 

Dedi ... Beıiıia piiriidenmif ._;, içeri • - Niçin bu kadar geciktin? .. 
d• cevap verdi: - Saraydan pek geç çıkabildim .• 

- Daha ileri çek?.. - Bea, yoDmn byl.ettiğini zannet • 
- "e tarafa.. Nifantaf1118 mı.. Ş"1f1iye tim. Knn11, çecai•ua a7wtu)OI. Biz IN-

lllİ?- Nida oturallllı. 

- Şiflite dojru. - Hay, bay ... Fakat... •·· dalı.a •el • 
- Hadi blıkalmı. Öp baha••• elini... E- medi mi? .. 

ier bu sece Kiğıthaneyi boylamll2aak fU 1 - Şu sandalyeye otur. BeJir ata, fa. 
pos b.,.ılılar bana baram olsun... Aclam, 1 kat dikkat et, pek .. ilam dep1dir ... E-
ıen de.. Neme lazım benim. Pazarlık et • r t ld' L-k' • L d .. 

ı ve , o.. ge ı.. a ın senı uura a aore • 
medi naa?. Avalin gidip aelme ÜÇ papelini meyince tekrar aitti .• Malum ya, bir 
alırım. Şayet Hık mık ederse, alimaHab l yerde fazla durunaz .• 
aartlaklanm. Sen la L_ • •• - - .... 

- oaun mrr 19)'1 Woruttiia iDii : 
Panıaltayı ı~itler, Oamanbeye ael • E 
:.ı-~· A ban • . - vet .• m...-uL ra nı penceresinden mce bır 

·- yüks•ldı' Be · • ·· ··zı · - lıi kabul ediyor ma?. ~ ... • tarın puru enen ıesı: 

- Arabacı!. dur! - Evet.. Amma .• Pe,in itiraz para isti-

Dedi ... Bıyıklarının üzerine kendi ken • yor .• 
dİIİlıe ;ddiaya girİfen aTabacıya bir anda - Veririm .• 
hayret geldi. - Ben de aöyledirn. Betir ai• para-

....._ ___ k , dan kaçmaz; dedim.. - ~a nt1yız ••• 
- EveL Aradan, bir kaç aaniye aükOt ile geç-
- inecek misina?. ti. 'sefirin, fmlitJa~ MIİJ titrer Pbi iıi-
- Evet. tilfli: 
_. l'tlıili . .. ~ Qeapina!- '-&•kit~-. 
H°lf\ ohtıusa-~iye 1rac1...- .;. .. e aw . Miy~ iıilW tıel~· -. 

• müteesaif olan arabacı, hayvanlarm da- (Arkua ·.ar) 

Doktor Hafiz Cemal 
Dahlll1• •I ...... ,. 

Pasardan maada hergila :1 • 6 
DiftDJolU (118) No. Telefon ı H898 

OOYÇE ORiEH T BANi< 
Dreaclner Be•k Şub-' 

Merkezi: lierlliı 

Tiirkiyedeki ıul>el•rl: 

Galata • lstenbul • la111lr 
Depoıuı lst. l\itün Gümrügıi 

~ Her tiirlil lwnkc lfl "" 

Son Posta 
Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk gazete.!l 

Eski Zabtiye. Çatalçeşme ıokaiı, 25 
İST ANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resim1erin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 8 3 

Sene AJ AJ 
Xr. xr. Kr. - --

TOR KİYE 1400 75 400 
YUNAMSTAN 2840 1220 710 
ECNEBİ 2700

1
1-100 800 

Abone bedeli ~ir. Adre11 
deiittirmek 25 kuroftUr. 

G.I.,. ..,..d .-i ...a,,,Gı. 
ilanlardan mes'aliyet ahnmaz. 

1 
Ay 

Kr. 

160 
i70 
5-00 

Cevap için mektuplara 1 O kurutluk 
r pul ilavesi lizımdır. 

-Potta ....... : 741 l.tanbul 
::J elpaf ı Sosa P--. 
11' elefon : I0203 

., 
İstanbul Gümrükleri Satı .. ş 

Komisyonu Baıkanlığından: 
3/1/1938 iHALE CONO 

M. K. N. Aiarlıiı 
. K. G. 

Kı1meti 
L. K. 

Cinai Etra 

3437 

3432 
3395 

3394 
3396 

165. 89.10 

15.500 136.40 
ı 13. 202.50 

Liatik pamukla tecrit edilmlt • 
lektrik teli. 

ipekli pamuklu peluı. 
Baama halinde merserize pamuli 

menaucat 
715. 

8. 
718.59 ipliği boyala pamuk menaucal 

72. ipekli pamuklu meaaucat. 

6/1/1936 iHALE GONU 

3418 204. 71.40 Kına. 
3130 170. 122. Yaldızlı ağaç komej. 
3401 59.500 59.80 ipliği boyalı pamuk mensucat 
2851 103. 94.25 ipliği boyalı pamuk mensucat 
314() ı219. 731.40 Ağaç kundura kalıbı. 

3305 
3322 
2553 
3304 
3202 

3211 
3214 

3284 
2032 
2029 
1368 
1371 

304$ 
3050 
3440 
3451 
3454 

2480/2481 

\ 

3136 

3124 
3105 
3102 

3013 

3006 

2918 

3091 

3089 

3088 
3069 
3001 

3058 
3055 

1849 
3327 
1357/1499" 

1370 
3334 

75. 
105. 

2074. 
55. 

1407. 

9/1/1936 iHALE GONO 

465. 75 ipek çizgili yün mensucat. 
472.50 Pamuk duvar halısı 
414.80 Müstahzaratı kimyeriyeyi sanayi• 
297. Yün mensucat; 
168.84 Keailmemit yazı kiiıdı. 

13/1/1936 iHALE GONO 

52.500 52.50 Altı yüzü kimilen lutik toson. 
0.670 48.24 ipek mensucat. 

17/1/1936 iHALE GONO 
6.700 
1.180 
0.690 

81. 
213. 

58.96 Deri çanta 
84.96 ipek men~t. 
49.68 Jpek mensucat. 

1215. ipekli liıtikli pantolon askııi. 
255.60 Adi ağaç saplı elbise fırçası. 

20/1/1936 IHA LE GONO 

1200. 880. Çimentodan mamul tuğla 
96. 43. Boyalı demir düjme. 
8.845 636.84 ipek menaucat. 
3.310 79.44 ipek pamuklu mensucat 
O. 790 56.88 ipekli kadın elbiaesi. 

23/1/1936 iHALE GONO 
• ··-1 .Jll1' 

S2. 133.&i 

0.300 88. 

A •t .. .. ' • • ın ve gunlUf Yl.ıuı .. u ı\.Ul uq . 

mesi cilalı pirinç kol düğmesi (altua 
gümüt yaldızlı D. 38. K. 550 ı pi • 
rinç düğme 13. K. 450 G.) 52. 

Terbiye görmüt aiyah boyalı tilki 
derisi. 

322.500 362.82 Pamuk mensucat. 
97. 116.40 Yün mensucat parçaları; 

170.500 422.84 Vidala deri 

27/1/1936 iHALE GONO 
123. 138.38 Meyva ıurubu yapılmağa malıauı 

tekerli hülisa. 
29.500 159.45 Mevaddı saire ile gayri mürettep 

aelloloit bat tarağı. 
121. 163.35 Adi pirinç av fitengi yüksüp 

(inhisar resmi alana aittir). 
333. 79.92 Boyalı teneke kutu ve kapak. 

(yazılı olduğundan transit) 
637. 95.55 Aıpetonlu mukavva. 

29/1/1936 iHALE GONO 

487. 68.18 
46.620 559.44 
61. 63.44 

Kuru pil. 
Tarifede gayri mezkur uçan yağlar. 

Demir ayaklı adi ağaçtan mamul 
nümune dolabı. 

Sl. 86. 70 Örme fanilahk pamuk mensucat 
103. 309. Çıkartma resim. 

31/1/1936 iHALE GONO 
8.750 

29.500 
657. 

58. 
&22. 

131.25 
7!.28 

683.28 

522. 
759.60 

ipekli pamuklu menaucat. 
Pamuk örme kolluk. 

Sair aiaçlarla. mürettep aiaçtaa 
ejilmiı sandalye. 

İpekli pamuklu mensucat. 
Pirinç karyola ve abamı. 

' 
1 - 1549 S. KJ\N. mucibince yukarıdaki e9ya üzerlerinde yazılı gün-

lerde ~e aaat 14 te satıt komisyonunca 2490 S. KAN. bükümleri 

dakefinde açık artırma ile •atılacaktır. 
2 -- Olkeye ithal için ahcıaı çıkmazsa ayni celsede yaban illere ıö

türülmek prtile alıcısına satılacaktır. 
3 - isteklilerin yüzde yedi buçuk pek akçelerini ıöaterir makbQ • 

larla beraber pefin para ile mal almak istiyenlerio erbabı tica· 
retten olduklarma dair ünva n tezk~relerini veya Ticaret odaaı 
vesikalaranı komisyona ıöat ermeleri. 

4 - Petin para ile mal almak İl tiyenlerin efyasınm bedelini tama• 
meıa ve vaktinden pey olarak yatırmaları. 

5 - PeJ makbuzlannı kanunen muayyen zamanda komisyona 18til 
ridnıeaf ve her ıfin pey alınır . Yalnız ihale fiinleri saat 13,S ia 
kadar v,eznece pey akçesi RabuT edile&ilec:t.ii ilin o"4nur. 

(7858) 




