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TAN EVi 

TElEFONı 24318. 24319, 24310. 

Al'-an cevabında neler var ? 

Almanı; Renden asker çekmiyorlar, 
arsıulusaı kontrolu kabul etmiyorlar 

---~-~~~~~----~-~----
Fakat Ren'4 yeniden tahkimat yapmıyacaklar 

••• l_ ••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••• •················· .............. . 
Dün Londraya Vfran Ribentrop bu cevabın son söz olmadığını 
söylemiıtir. 1j tJyfa olan cevap bugün Edene verilecektir. 

......... ~ .................... , .................... . 
··················~--~····· .......... 

Vaziyet l 
~iman cevabı 

Alınan delegesi fon Riben~I.~" 
akşam saat sekiz buçukta :!6 
Ue Londraya ,·annıştır. 

Londraya g~ geldikleri için, ·.~~ 
Dışişleri bakanı :Edenle ancak gllıi 
temas edebUeceklerdir. 

En son dakikada haber verltlne 
&öre Alman cevabı 25 sayfadaJ>a
rettlr ve bu sabah Edene tevdi ~e
eek, 0 da alikadar Lokarno d~t
lerine ke:rfiyetl bUdirecektir. 

Ribent~op Londraya gelir ~ 
guetecllere bu cevabın Alman~n 
son söztt olmadığını ve bu meseı
rafında diplomatik müzakereler -
palabileceğini 8Öylemlşttr. 

Alınan ce,•abmm mahiyetine ı
ce sızan şayialara göre: 

Bitler, Ren havza!imda.n 'ti 

eembolik nıahiyette de olsa, at 
f;ekmiyeceğlnl, bunu hukuku hUk 
ranhlvle kabili telif görmedi 
bild~tştfr. 

Ren ııavzasma arsıulusal asker 
~etleri gönderilmesi kabul 
meJctedlr. 

Rltıer Ribentrop'u Londraya gö 
derlrkeıt, bir taraftan da Lokal 
tekliflerine göre gayri askeri bir ı 
le konması icap eden Ren'ln 20 ki 

metro olvamada ••• Uç~ 
) elllftll llo alaJ" llfJ\'ketmlştlr. 

Ancak Bltler devletlerle 
müzakereye girl meğl temin e 
ve bir hüsnlln1yet ~östermek maks Ribentrop'u Londraya &önderir'ıcen Ren sahillerine 20 kilometre 
dile Rende şimdiki mevcut tahkim mesafede bulunan tehirlere ıY•niden Uç alay sevkeden Hitler 

Makineye verilirken 

Yunanisfanda Komü· 
nist faaliyeti ve grev 

Atina, 31. (Tan) - Kalamata'da 
grevler biltUn ameleye bulaşb. Grev
ciler bir teY dinlemiyorlar. Hükfımet, 
grevlerden evvel iki komünist 
meb'usun Kalamataya gittiğini, Yu
nanistanm muhtelif yerlerinde vasi 
mikyasta teşvikler yapıldığını öğren
mektedir. Pire'de tütün ve sun'i güb
re ameleleri grevde ısrar ediyorlar. 
Polisle arbedeler oluyor. Demiryolu 
amelesinde de kaynaşmalar vardır. 

Kalamatada örfi idare ilan edilme
si muhtemeldir. Demircis kommilnist 
ceryanla.rma Atinada mukabele 

YIYıılnL 31. (A. A.) - Şupıis, yum saat 
ı ı ele dq aipae1 baklmıcla bir nubilc .a,u. 
)Wldir. tok iyi ~ öfrenilcliii-
.. aire, Bqhalmn Avu.~.mecburt.-.. 
kerliiüa ,.Uden bilcltrecektir. 

edileceğini söylemiştir. Grevci Seli- r---..c;..__= 
nik üniversitesi talebelerine derslere 
başlamazlarsa askere almacaklan 
bildirilmiştir. 

Hauptmanın idam 
edileceği anlasıf ıyor 

Bugünkü Boiazlar rejimini ıösterir harita 

•••• • •••••• •• • • •• • (Si,.ah Terler ecnebi harp pmilerinin sirmeaine )'•aak eclil- )'erlenllr. V......_ 

Af dl.Yani Cezanın ince taranmıt )'erler Türk ai-mab mucibince taJ'J'• ... lerin pçemiJ'-kleri ... 
halan söatwmektedir. Kalın taramalı J'Wler PJ'rİ aakerl mıatakalardır. Oklar ta:rptecilini reddetti reJerm takip edecekleri )'Ollan SÖatermekteclir.) 

• • • • • • • • • •• •• •• • • • Dış B~anımız Tevfik Rüştü Aras. ı zer bir taraflı bir harekette bulun • 
bundan bırkaç gün evvel Uluslar Ku- muş değildir ve yalnız bu, onun bfla
rumu Konseyinin azalarına Lokamo nüniyetine, devletler arasındaki mil • 
devletlerinin Almanya aleyhine tat - nasebetleri yalnız muSlihane görtle • 

1 
bikini istedikleri teklifler tahakkuk meler yolile halle taraftar olduğuna 
ettirildiği takdirde. TUrkiyenin Bo- büyük bir delildir. 

ı ğazlarm kapanması için evvelce yap Nerede kaldı ki, Tilrkiyenin Boğaz 
j tığı teşebbüste ısrar edeceğini bıldir· lar meselesinde ısrarı, Almanyanm 
idi. Türkiye Dı§ Bakanı ve Balkan an Reni işgali gibi ve bizzat Lokarno 

1 tantı kon8eyi başkanı Tevfik Rüştü muahedesi ile kendisinin de kabul et
Arasın bu tebliği Avrupa hadiseleri· tiği veçhile, tecavüzi bir tedbir değil, 
nin son almış olduğu ciddi ve had va- tamamen tedafüi bir tedbirin tahak· 
ziyet karşısında düsturu yurtta ve kuk ettirilmesi içindir. 
cihanda sulh olan ve kendi toprakla- .. 
rmı ve hakimiyetini müdafaadan baş Bogaılardan nasıl 
ka gayesi olnuyan herhangi bir dev- gesilebilir? 
let için yapılacak tek hareketti. 

Tlll"lrfye, Boğazlan kapatmak ta- Bua'ünkü halile Boğazlar Lozanda 

tan başka yeni tahkimat yapmama 
kabul etmektedir. nclra, 31 (Tan) - Alman dee. hareket etmiştir. Alman delegesi 

Alman cevabı bu sabah Fransız efi Fon Ribentrop'un bugün saat ki tayyare meydanında birçok kimseler 
f:lsl Corbln'e verilecek ve sonra neş ~kta Berlinden tayyare ile l...cin- tarafından tefyi edilmiştir. 
redilecektlr. Bu eevabm FransıziJY• hareket etmesi mukarre~.. Ribentrop, Lokamo devletleri tara
tarafmdan şiddetle tenkit edileceği .tat Ribentrop, Bitlerle tekrar u- fmdan yapılan tekliflere mukabil ha
ne şüphesiz nazarlle bakılmaktadır. müddet konUfmUf ve bu yilZien zırlanan Alman tekliflerini de bera-

lebtni çoktan yapmış, fakat, o zaman 24 ~uz 1923 te Bulgaristan, Fran 
!danberi, Avrupa sillhünU yakından sa, lngiltere, Yunanistan, Italya, Ja
i tehdit eden ant bir tehlike olmldığı ponya, Ro~anya, Rusya ve TUrkiye 
1 için, meselenin hallini tabii cereyanı· tar~m~ tnuıaJ~an Boğazlara mü
' na bırakmış idi. Bununla beraber, bu ~Iık r~Jımi tesbıt eden anlllŞtll& ile 
İ sefer de, meseli. büyük bir devletin ıdare edilme~ir. Bu anlaşmaya p 
! kendi arzusile imzalamış olduğu bir re, hava ve denız gemilerinin Botu-
! muahedeyi ihlil eden hareketine ben fArkası 10 uncuda] 

Alman tekliflerinde m fa;vam dik· eti teahhur etmiftir. Alınaıı de ber getirmektedir. Berlinde aallhiyet 
bt olan nokta, kollektlf emniyet sis- i ancak saat beşte Berlİ.J6en [Arkası 10 uncuda) 
tıemlnl bir tarafa brrakarak mUt~ka-F==========~============== 
bll ademi tecavüz mlsaklan yapılma- 1 1 ~ d h • • 

1 = Kumkapıda iki ev yandı bir 
komiser vazife esnasında öldü 

ımı Deri sürmU~ olmasıdır. a yan ar ~on ar se rını 
Hatieıisfanda: ı 

Beynelmllel vaziyetin kanşık ol
nıumdan ve bu arada ltalyaa • Ha
~ lhtllifınm ikinci dereceye atıl
masından istifade eden ltaıyaaJar, 
f1ma1 cephesinde Deri harekata de
nm etmektedirler. Jtalyanlar şimdi 
tlmalde Takkaze neJırlnl geçerek De
barek ve Sokotayı aJınJşlardır. Bu iki 
felırla fimaldekl bUyUk kervan yon. 
nn.m Dtlsak noktalanJlda buJunduğu 
nazarı itibara almvak olorsa, vazı_ 
yetin ~emmlyeti claba ~k anlatdır. 
ltalyaalar bu cephede biç mukave
met görmeden UerteıneJdediıter. Be
delleri, Nll1n en müblm menbala.rm
dan biri olan Tsana gölU mmtakasou, 
ve bllbassa bu mmtakaY• hiklrn bu
lqnan Gondar tehrlnl ele geçlnnek
tlr. Çünkü bundan &ODJ"& şimalden 
Addfs Ababaya inen yola haklnı ola
caklardır. 

Faluat acaba emeJJerlne kaVWJabl
lecekler mJ ! BUJ'881 'Şimdiki halde 
meçhuldür. ÇUnldl blaat imparato
run idaresinde bulunan 100.000 kişi
lik Babe§ ordusu heniiz ciddi bir har
be girlfmemlştlr. JlabeŞler muntaza_ 
maıı geri ~kllmekte, Bas 8eYY11m ve 
Ru Kassa ordulan evvelce haber ve
rildiği gibi blrlbfrlertyle muvasalayı 
temin ettikten 90nra kuvvetleıunep 
~maktadırlar. 

· Der haJde Gondar önünde flddetU 
bir meydan muharebesinin etıl'flyan 
edeceği tabiidir. ÇUnkii bu ışehrln ö
nünde aşrlmıun ~k güç olan dar ge
çitli sarp da4'far • "rdır. Habeşlerin 
bu dağı~n ltalyanlann eline bırakıp 
Tuna gölü mmtaka.c,;ma ~klleceklerl 
., ft lnı düz arazide harbi kabul ede
eelderlnl unnetınek doğru değildir .. 

~ptetm~ğe çalışıyorlar 
ı Hariciye Nazırı Uluslar Kurumuna 
ar faciasının tafsilcitını hikciye •eliyor 

ltal1' le Cİçirdi~leri~Debarek ve Sa'kc ta fehirleriyle, taarruzun 
hedef ı olan Oondar'ı ıöater ·ir harita 

J 
,, [Yazım 10 uncu sayfada) 

Llndberı'in çocuğunun katili o!arak 
elektrik sandalyesinde idam edılece
ii anlaşılan Hauptman ve kaçırılan 

çocuk 

Trenton, 31 (A. A.) - Hauptman
m idamından otuz Uç saat evvel af 
divanı toplanarak vali Hoffman'm, 
16/1/936 tarihintte verilen tecil ka
rarının ferdas~da şahsan ba.şl~ğl 
tahkikat hakJs.tndaki raporu dinle
miştir. 

Kumkapıda yanan evin sahibinin kızı heyecan ve korku icinde 
faciayı anlatıyor 

~olojl mUtehaum Robert 
Hiclr.ıa, Ltndberg'ln çocuğunun k~ı
nl,inuı esnasında lruDamlan menlive 
r>Jn tahtumm. Hauptman'm eski evi
nin dafeme tahtaamdan ba.fka oldu
ğunu ispat eden bir makineyi af di· 
vanma gastermlftlr. Bu, dava eana-

sında ,.ııttlerin yanıldığım ispat et- ==="--""--'"-'-----=================:::ı 
melrtedlr. 

[Yazım 10 ncu aa:Jfada] 

Af divanı anım cezasını mUebbet 
ktırek ceza.ama tahvil edebilirse de 
bu sallhiyetl nadiren kullaıımıftir. 
Şfmdi11e kadar emsali olmamakla be
raber; tecil karan vermesi de mUm
kUndUr. 

Treat.oa, Sl ( A. A.) - Af Dll'am 
Raaptmaa'm ee-aenm Ddncl defa t& 

elU taleblal nıdcıetmltth'· 

Af alllıOın•• idamı 
Trenton, 31 (A..A.) - Nevjeney 

mahkemeaf Hauptmanm talibini red
dettiifnden mabkQm bu ak§am idam 
edilecektir. 

Llodberg f)lrı•Y siyleınlyor 
Loııdra, 31 (A.A.) - Llndberg af. 

leelne menaup Jdımeler, Llndberlin 
Hauptmanm idamı hakkında herhan 
gi beyanatta bulunmaktan he~~alde 
imtina edeceğini gazetecilere soyle • 
mfşlerdir. . ... 

Lindbergin, lngiltereye geldigın-
[Arkuı 10 uncuda] 

Güneş-OH 

lürkçede menfi anlamlar 
1. 

~' Güneş - Dil " kanunu menfi fikrini hangi ekler 
vasıtasiyle ifade eder ? 

laılarken ten bildiği ve tatbik etmekte oldufu 
Deackrtptit gramerler, bir diliıı teYleri yeniden kaide teklinde ö~ 

bir muayyen zamandaki aöylenif ve meği abes bulanlar bile çoktur. 

Y•ııllf'Dı gözönilne alarak ona go'·re Dilin muhtelit eekillerinin ana kay 
naklarııu aramak, tarih içindeki w birtakım kaideler koyarlar. Bunları hatıl tarihten önceki •ilk kuruJU..-

birer nua gibi almak, dilin kendisı nnı bulup böylece bugünkü dil ;at. 
yerine ancak muayyen bir zamanda. delerinin nereden doğduğunu oı.aya 
ki kullamllflDI esas tutmak olur. koymak "analitik gramer,, in jıdir. 
Deskriptif gramerin roıu. dilin ana "Güneş _ Dil., teorisi, Türırdilinin 
esaslarmı göstermek değil, ancak bütün kültür dillerinin ana caynağı 
bir devirde söylenen ve yazılan dilin olmak bakımından "analiti}ıgramer,, 
asıl sahibi olan millet fertlerin, za- r Arkası f'Jncide] 



parça 

--------

bekçisini 
CJibi kaçtılar 



I 
1 

~~---==============9 -----ı 

TAN 

EDEBiYAT 

Şiir ve rıeslr 
~arkı 

Devlet Deıniryollcm i~aresin~e 
tasfiye yapılmcağı dogru degll 

:Ankara 3 (Tan) - :o.vlet ~nan JdareSinde visi mikyasta tas
fiye yapıl~cağı hakkında» ha~rleri mezk\lr idare tekzip etmekte ve bu 
haberin Demiryollar Idaı11Bi T~aüt Kanununun tatbikatından galet ol
duğunu ifade etmektedir. Su kınun fcabmdan olarak ancak 60 yaşını 
bitirenler tekaüde sevkediJIPekUfu.. tdarede bir tasfiye asla mevzubahs 
değildir. 

...._.., •a • ...._~ Belki, serpintileri geçen asrm so - mısralardan mahrum olmumdan da-
Kaymak 1 k nuna kadar gelen gazel ve kaside gi- ha kolay affedilebilir am ar 1 me - bi divan şekillerinin verdiği kalıp • 

t 1 • nefreti_yl~ ~~vfi~ ~ikret, n~i nesre Yenilik edebiyatımızda ıiir ve nesir 
upçu ara daır doğru ıtti.Şıırlenru manzum bır nesir arasmdaki büyük mahiyet farkmm 

Karün çöp atlamazllğl! 
Her gazeteci gibi ben de okuyucu

lanmdan bir süri1 mektup ahmn. Bu 
mektuplann yüzde doksanı frenkle
rln (Complement.s) dedfklerl cemlle
klr sözlerdir. Onlardan burada bah
sedllmez. Hatta onlan başkalanna 
bile okumak fodulluk ve aptalhk o
lur. 

bir karamame 
ve bazen, daha kötüsü, manzum bir tam idrak edilmemiş olması, nesre 
m~k~le haline koyan mısra düıman- kaçan şiirin ldiliğini, şiire kaçan nes-

Anka.._, 81 (.ran) _ iç Bakanhk lıgı 1!e : . re de musallat etm~tir. Makaleler, 
kaymakamJa.ı. ve mektupçulara dair H°':"'Tetı Molla aıra.ta ~deb.i müsaha.beler, seyahat mektuplan, 
yeni bir k&rariıame projesJ hazırla - lhtıra~tm;ı takdım ile bı- fıkralar, çoğu mensur şiir halinde ya-
mıştır. Bu kaiarname ile Samsun Tereddut dıyonım... zılıyor. Garp nesrinde, ancak seyrek-

Ankara belıdiytsinin yeni bütçesi 
Ankara, sı (Tan) - ~ye ~ecllsl yann tA>plan&r&k yeni btltte pro

JesinJ tetkJke bqlıyacaktlı Pro.JeGıı bul müdtlrlerln, memurlann Ucretle
rlııe sam yapdmlftır • .Mlfltif adeu lldye Jbliğ edllınektedir. 

mektupçusu Qaıı kkal kt 1 Cümlesinde, olduğu gibi ikinci mısra- !iği mazur görülen ve tasannuun ta 
~ ... nakleclQı11 kta Se me upçkut u- m son kelimesini üçüncü mısraa bölen kendisi olduğu için ifratı büyük ayıp 
~...... e e, amsun me up bi k"l kah l ~ t l"kk" edil +,..,b"h · · · · 
çoluğuna iç 8'kanhk vilayetler lda- r şe ilı hah r?'111ta~lıgı yapard ~ man- r~ ab_zdı h:nl .. ~ ı cıhk ve ıstıareci-
resi şefierinddl Salt Adil ta ·in eclil zume e rı vı arasın akı en a- ı , ı e a a güzel yazının işareti, 

Bu arada birtakım mektuplar da
ha gelir ki bizi ya tezyif, talı.kir eder, 
bunlan yırtar atanz. Çünkü hemen 
hemen hepsinJn altında ya imza yok
tur, ya imza yerine meçhul bir isim 
yuılıvermlştir. Bu mektuplara kıs
mak, ODU yazanın "marazi,, maksadı
na vannak demektir. Aldınş etme
yiz... Pek lçerlersek "ken·an yürür,, 
der geçeriz. 

Anadolu Ajaısı 

umumi hey'i 
Ankara, 31. (A.A.) - Af.dolu A

~ansının 11 inci heyeti umuJİYeai bu 
gün ajanam umumi lokaJde top
lanmııtır. İçtimada Maliyin&mına 
müsteşar Faik ve İktisat ve'lleti na 
mma murakıb Lüftü hazır l:JillnmU§· 
!ardır. Şirketin faaliyeti hJcındaki 
raporu ile bilanço, kl.r ve ~r he
ubları, murakıb raporu ~narak 
kabul edilmi.§ ve meclisi idJ"İ ibra 
olunmugtur. 

Anadolu Ajammm bu eeJeıı IU
baren memleketin bir çok ylerinde 
telıizle alarak yazı eeklindela' a.dia 
kaydeden "Bel" makineleri ~•laatı 
)'&PJnuı mukan'erdir. Aja.njUJrıum 
ınildUrIUğU, memleketin hJlOkta. 
sına gayet genio nisbette lVadia 
yayabilmek noktaınndan çoJlıilhirn 
olan bu meeeleyi neticelencliP-ek tı
zere faaliyete bqJanıııtır. 

Meriç kenarlarıda 
yapılacak su tesıatı 

.Ankara, 31 (Tan) - TOrır! De 
~unanistan arumda Meriç )brua 
nınağmm her iki tarafmda 'Pıla.
cak idrollk ıe.ıaatm ~ 
aımr ltUAfm tudikine Qir 0ıJ&nu
na ek llythayı htlk1lınet Ka.Jan 
yermi3tir. 

Askeri f af ebeye 
verilecek f ayınlar 

Ankara, 31 (Tan) - HU~ti 8' 
teri tayinat ve yem kanununa 1fif'Y 
yel kanunun birinci mad~ bttfılt 
ra Ulveeiııe dair bir kaDUD ~~ 
hazırlaJlU§tır. Bu llyfha ile nıuııtfjf 
asker! mektepler taıebelfJM' ~ 
yevmi tayina.tm jan~ya -ıt nr 
tepler talebesine de ~ ~ 
ıedilmektedir~ 

rıponyoya llmo• 
iontenlanı 

:Aııka,ra, 31 (Tan) - -= ıı1: 
yeti lapanyaya 700,000 kflo _.ıştır. 
tenjanı verilmMinl kabul ,.,,, l 

1 
' 1 

Teıavı~ . •
1 hkara, 31 (Tan) - 'J'tl&flV ~ 

)'J!'ID~a Tllrk pavyonun'!.._~ gı·d 1 
re ofıa baokam yalanda '.LlllP e 
~. 

ludapeıh Raclyo .. 11cla 
Türle eıerlerl ı 

Ankara, 31 (A.A.) - JIO.dape,te 1 
l'aclyoaunda yarm a.kpDl 1'Utkil'e A- i 
ati Ue tam semde, genG saJl'tktrlan 1 

Jl'llZl!ı eserlerinden iatifacfe ~ek 1 
•uretile bir konser verilece~· Kon-ı 
aere Ttırk musikisini anıataıı )ı{lcar-
ea bir kon111ma ile b~ktır. 1 

1 

1 
1 

Küçük Ankara 

Haberleri j 
•Ankara, (Tan) - Sağhı Ba'an-: 

lığı bu yıl •ıtma, traholll ve f~gt 1 
.mücadele tefkilitlanrıJ dah• 11™e / 
genifletmek içi.ıı hazırl~· : 

•Ankara, (Tıı,n) - Nia&D .aY1'.11a \it 1 
kontenjan tevziatı teebit edılm11 \re 
gümrtlklere bildirllmiltlı'· 

lımlrde otobüs 
Jzmir, 31 (Tan> - Belediye tehrtn 

• uhtelit yerlerine otobO. ieletmete 
brar verdi. 

mektedlr. l · çık farka bile gözlerini yumdu. Ta- belki de ilk şartı zannedildiği için, bu 
_,- _ _ _ 

0 
_ !ebesine, bir nazmı nesre çevirmek "teşaür,, çirkinliğinden kurtulamı -

_. '-w~ gibi abes işler teklif eden edebiyat yanlar çoktur. Unutuluyor ki, bir 

Af\'kara içme suyu ıUzme havuzları lnşatı epey ikmal edilmiştir. 
Havuzlara kadar boru ferfiyatı ~a tamamı...._,, ve bu sene Ağustosun
da tamamen bitmif olacaktır. Suzme hav~':rı yalnız Çubuk barajın. 
darı selen suları ıüzec:ek n . ~hre bol su Mtıın edecektir. Bu suretle 
Ankara senelerdenberı çaktığı su sıkıntısınan kurtulacaktır. Resmimiz 
Ziraat Enstitüsü yanında yapılmakta olan u inşaatı göstermektedir .. 

Adapazarı TUrk Ticaret Bankası Heyj Umumiye içtimaının Ankarada 
yapıldılını yaımıttık. Raporlar okunt.ış ve takdirle kabul edilmiştir .• 
Yeni sene için dUtUnUlen projeler t&ljp edilerek içtimaa nihayet veril
mittir. Yukardaki resmimiz Ank~aki toplantıyı göstermektedir, 

TAN ob>Jelktifi 

muallimleri bizim zamanımızda ol- manzumenin içinde gUzel olabilen ha
duğu gibi hala da varsa, Fikretin yaller, gayesi "aflirmation" ve isbat 
mısralarını birbiri cl.I'dı sıra, bir satı- olan nesrin içinde onun mantıki ve 
ra yazdırmaları kafi gelir. Rübabı Şi- riyazi bünyesine zıttır. Nesrin kana

l kestenin bu yolda en tipik şiirlerinden at verici telkin şartı, şiirin kine hiç 
! biri olduğunu evvelce bir kne daha benzemediği için, muhayyeleye ait un 
; yazcığım "sabah olursa,, manzumesi surJarm mildahalesi tefekküriln man
ilstünde yapılacak bir tecrübe, ilkin- tıkt sistemini bozar: zeki tasarrufla

Bir kısım mektuplar da vardır ki 
sizi tenkit eder. işte bunlan bu sü
tunlarda tahlil ederiz. Bugün de böy
le bir mektuptan bahsedeceğim. Beni 
sevdiğini söyliyerek sözüne başbyan 
mektup sahibinin imzası M. N. Gök
tür. Bu isim bana hiç aşina gelmedL 
Belki soy adlanna henüz alışamadık 
da ondan. Lakin mektup sahibi yal
nız ismiyle iktifa etmese ve adresini 
de yazsaydı kendisini tanımaya yar
dım etmiş olurdu. 

. den son mısraına kadar hiçbir takdim ra, icazlara ve sarahate mini olur. 
'. ve tehire lüzum kalmadan, önümüze Fikirlerinin adiliğini bir ibarenin 
! manuım bir makale çıitarır: "Bu alaca renkleri ve sun'i karanlığında 
; memlekette de bir gün sabah olursa, gizlemek isteyenleri, mühtaç oldukla-
1 Halük, eğer bu memleketin sislenen n bu hileden mahrum etmek kolay 
: şu nasiyei mukadderatı kavi bir e- değildir; fakat sırf estetik endişeler-
~ lin, kavi, muhyi bir ihtirazı temasile le nesrinde şairane görilşlere fazla 
j silkinip şu donuk, şu paslı çehrei mil- yer veren muharrirleri, şiirin m"anası 
· let biraz gülerse o gün ben ölmemiş UstUnde fazla düşünmeğe davet et
bile olsam, hayata. pek ölgün bir irti- melidir. 
batım olur ... na,, Şiirin ve nesrin iptidai bir telakki 

Şiirle nesir arasındaki mahiyet far ile anlqıldığı ilk devirlerde ve geri 
kını görmemekten, yani hem şiirin, memleketlerde iki nev'in de biribirine 
hem de nesrin manasına bir hayli ya- yakın olduğu 2'Örillilyor. Şiirin de, nes 
bancı kalmaktan gelen bu mısra düş- rin de tekamUIU, kendi mahiyetleri 
~anlığı, Tevfik Fikretin de, bugün içinde istiklallerine doğrudur. Biri
serbest nazmı fena kullanan bir kısmı birlerinden iktibas ettikleri eleman -
gençliğin de en affedilmez tarafıdır. lar azaldığı nisbette mUkemmeliycte 

Gerçi, şiir dilini nesirden ayıran kavuşurlar. 
şey, ilk önce, ne vezin ve kafiye gibi Şiiri nesre tereddi ettiren şey, nes· 
şekil dissiplininde,ne de manzumenin rin en idi mimarisini kendi bilnyesi
bütünile mısram istiklili arasındaki ne kabul etmek olduğu ~bi, nesri E:i· 
mana ve ahenk münasebetinde aran- lre tereddi ettiren şey de, şiirin en 
malıdır. iptidai tarafı olan imaJlan benimSE>

Şiir dili, her şeyden evvel, kelime- mesidir. Çünkü nesri nesir yapan sa
yi içinde mahbus olduğu dar lugat de mısradan, vezin ve kafiyeden kur
manasından kurtararak onu bqka tuluşu olmadığı gibi, şiiri şiir yapan 
manalarla İÇ içe geçirme imkanJan da, yalnız deruni kombİDPZOtı}ann 
içinde teşekkül eder. Şiirin diksiyone- mecazi ve sembolleşmiş ifadesi değıl
ri kelimeye nesrin anladığı manayı dir. Şiiri ve nesri istiJdal k$\z:ıl'ma • 
vermez. Fakat aradığı hususi ve ge- mış bir edebiyat, nevilcrinin mllhiye
niş manayı demlendirmek için bir tine yabancı kalmaktan gr:le.1 bir te
manzume, nesrin bünyesinde ıür oJ- §eVVflşiJn esaretinden ktırtulamamtş 
mıya mu~~v~met eden kaba madde - sayılmalıdır. HenUz, şiir şiirdir. nesir 
den kendısını kurtaracak bam ba.şka de nesirdir. gibi bir beda.'ıati kavra -
bir şekil asayişine milhtaçtır. Keli • maıruştır. Fakat bu, muasır Avrupa 
meye nefes aldıran ve manaya hilrri- edebiyatının da güç ve yeni anladığı 
yet veren bu nizamı yalnız mısram bir mlltearifedir kı, basitliği, asrrlar
vezni ve kafiyesi değil, kendi bünye- la süren edebi tecrübelerden çıkan 
si de temsil eder. Hatta bir manzume en büyük ders oln:ıısına mimi delril _ 
ye vezin veya kafiyeden mahrum ol- dir. 

0 

ması, nesrin çakıllannı tasfiye etmiş Peyami SAFA 

* *<Uf 

Ent, bu zatın bana dediklerine 
göre: 

"l"azdıklannun içinde güzel ve 
CJrijinal olanı enderdir. Onların batı
n için öbürlerine de tahammül eder
ler,, likin hazan "affedilemlyecek 
dikkatsizlikler yapıyormuşum,, ve 
bunlan gördük~ karibn benim U.-
dar kızanyonnuş.,, . 

Dkönce ender de olsa yazılanrm 
takdir ettiği için kendisine teşekkür 
ederim. lstemiyerek yaptığım hat. 
lardan dolal, kızarmalanna lsteml
yerek sebep olduğum için pek müte
essirim. Klmbillrdi kariler içinde bo 
kadar mahcup ve utangae birisi ol
duğunu!. 

Gelelim hatalanma: 
Adanah bir gencin benden mek

tupla sorduğu bazı şeylere cevap ve
rirken: 

"Parasız gitmek istiyorsanız mut
laka milli temsil şerefini ta.,ıyacak 
bir sporcu, bir artist falan gibi bir 
meziyet göstermek gerektir., yazmı
şım. Bir diğer yerde de "Gazetecilik 
ve edebiyata merak hususuna gelin
çe, bu iş pek genç ba.~lanan \'e hayli 
uğraşıldıktan sonra elde edilen baa-
lctlerdir,, demişim. 

Bir üçüncüde de ''hangisini ol
mal<,, yerine ''hangisi olmak,, tabiri
ni kullanmışım. 

Gerçi bu ibarelerde düşüklük var
dır. Lakin o kadar açık düşüklükler 
ki musahh .. 1 c.-Unde bile düzeltilebilir. 
Her halde kar4:n benbn türkçeyi bu 
kadar düşük yazacak bir adam olma
dığımı bilmesi lmmdır. 

Kaldı ki, an oluyor ki kelimeler, 
terkipler ve onlann istifleri, bazan 
mevzuu bize başka, okuyucuya başka 
anlatıyorlar. Bir iddialı yan olnuyan 
bizimki gibi gündelik eserlerde her 
gün böyle sarf ve nahiv hatalan bw
mak mümkündür. Fakat bu tenkit 
sistemi bundan kırk elli sene evvel 
tatbik edilmiş bir ,sistemdir. Muhar
riri yazısında unuttuğu veya fena 
kollandığı kelimeleriyle değil, flklrle
rlndekl isabetsizliği, fena görüşü, sa
mlmlyet.slzliği ile tenkit etmelidir. 
Eğer biz de ba.zl kariler gibi bu keli
melere takılır kalırsak yuılanma 
bugünkünden daha gramatikal yarıl
mış olsa bile, daha derin olamaz. Ke
lime bende fikri ifade ederken kulla
nılan bir kaptan başka bir .,ey de
ğildir. Onun ~k üstüne dü~nem 
itina aennayem tükenl)·or, Mil fikri 
daha zayıf ihtlmamlara terketmlş o
luyorum. Onun I~ hazan yazılanm
da böyle hırpanlllkler oluyor. Avru
pada böyle yazı hatalarmı düzelten 
sekreterler vardır. 

Benim bu mektupta müşkülpesent 
okuyucumda gördüğüm ve iliştiğim 
yegane kusur da bu ~bl hatalaıı 
"1tallz,, telakki etmHidir. Ust tarafı, 
biz yazıcı, onlar okuyucu oldukça bl
rlblrimb:e tahammill etmekten ileri 
gltmlyen bir dunımdur. 

8. FELEK 

lzmirde feci 
bir cinayet 

"•PurcuTuk Şlrketl ; eti umumiyeti dün topl~ndı. 2 _ Kumkapı Yangın esnasında ölen eski kom~~rlerden Münir. 5 - Avukatların top
~~ında bir yangın ı!ıJ. iki ev yandı. Bu resımde yanan bir evi 1 ıantısı. 6 _ Birkaç ıün evvel Qoztepede yapılan hırsızlıkların failleri 

•unuz. 3 _ Vann yerinde hldise merakla anlatılıyor. 4 -1 Şükrü ile Şaban. 

Izmir, 31 (Tan) - Pınarbaşı jan .. 
darma kumandanı Kütahyalı Meh _ 
met onbaşı, Tepecikte eniştesinin evin 
de ı_nisafir bulunan karısı Hasibeyi ikt 
yermden kurşunla ve 19 yerinden ka 
satur~ ile yaralıyarak öldürdü. Oi • 
nayetın sebebi kıskançlıktır. 

Hasibe çok namuslu ve evine 
dık bir kadıncağızdL S&-

...... 



• 

zıya $AICIR Göynükte yatı okulu 

lstanbuldaki Kuvayı milliye Trakya GöynUk, 29 ~!.~_Bol• Ubayı 
vaziyetini endiıe ile karşllıyordu ;:ı.~i~?;!J:: =~:ı:·~: 

Xo.• Dört ay 
cinayet 

~izli kalmıı bir 
mey~ na çıktı 

Şarki Trakyada hat boyunda tntıu- zallUm ederken: bUttın allkadar hU- nüğe geldiler.llbay Yollar Userinde in K t•ıı ş k • rd·· •• b-1! 
Dan Ywwı taburu tarafmdan mute- kfunet erklnı, ellerini uğuştumıak- celemeler yapmaktadır. Bugün kaaa- a 1 er• ev etı Ö urup e11ne İp bagf ıyarak 
madiyen yerli rum1ara Bili.h tevzı e- tan başka bir &eY yapamıyordu. baya bet kilometrede bulunan yeni 1 d b 
dilmekte; bütün o havalideki kasaba- Hllkdmetin bu aciz ve ataleti, hal- yapılan Himmetoflu yatı mektebi- tar a a açtıkları ir ;ukura gömmüıler J 
lara, kWliyetli miktarda el bombalan la hergfln biraz daha artan acı acı nin açılma töreni ~ köy halkının • . ~ • L 
ıonderihnekte ıdi. teeaürlere sevkediyordu. Artık bU- tezahürleri arasında vilayetten gelen [BUBUM muhablnmb bt'ldiriyor] !.n kaPs~. da. baba ve kal'Ôefil• 

Rum milli tefkıJ&µ, muntazaman tün Umitler, yakında toplanacak miaafirler önünde ~ıldı. llçebay. • Adapa•n, 29 ~~ lftiraki bulunduğunu göe-
plifliyor, ve kuvvetlenıyordu.Bu teo olan Meclisi Meb'usan tl%erinde te- mmn devamlı gayrftl ve 2g köy bal- Adapuarmm AIJW köyünden enniftlr. 
Jdllb, merkezi lstanbulda bulunan merkUz eyliyor; - İstanbul ve Ana- kmm yardmıiyle yapılmıştır. Mektep Şevket dört ay evvel klSyUndell bl· ~ Mtiebi, maktul Şevket ile 
iki komite idare ediyordu. Bunun bi- doluda olduğu gibi - burada da in- 28 metre eninde ve ;us metre geru,u. bolmut ve bütün ~ara karısı~ arasındaki geçimsizliktir. 
nli, (Trakya komıtesi), diğeri de tthap meselesine bUyUk bir ehem- EV Kral içesi ğinde üç kat UzeriDde kurulmqtur. bulunam&mlftır. lşm ı>etini takip Uzun #Dandır Şevketin karısiyle a. 
(Muavenet komitesi) idL (Trakya miyet veriliyordu. içinde yatak ve yemek salonlan Wı geri durmıyan Jandarma komut.anlıfl rası afktır. Ve bu yİ1adezı karısı ba~ 
komitesi), Trakya rumlarmm sıyasi • • • M•• b k 3 .. .. banyo tertibatı vt.rb-. Şimdi 200 nihayet bir tarla içinde dütü.rWm~ bas~ yanında otW"Dl&ktadır. Arala 
latikWlerini temine çalıfıyor; büyük Bu sırada, (saray) da da çok mü- USG a amızın UnCU yatı talebesi bul~ttadır. bir tabancayı bulmuş. Bu ip ucu f~ ~d rginlik o kadar ıtddetlen-
kuabalardan -hatti., içinde bir tek him entrikalar çevriliyordu. k h 1 Werhı meydana çıkm•11na eebep q. · 'Pa oPı ve ıa., Şevketi 
rum bulunan- en küçük köylere va • Damat Ferit Paşanın ifsadat . ve ISml azırlanıyor • lf f .ı muttur. o yoi et.meta karar ~leı: 
rmcaya kadar her tarafta metropo - teşvikatma uyarak (Veliaht Abdfil- r ·~ CertJGftG Köytln civarmda ve buid&1 elUi =e banşınU maksadiyle Şevke.. 
Utıer, papular, köy hocaları vasıta- mecit Efendi) yi B&.rayına hapseden Önümüzdeki Cuma ve Cu- ~a .. larak ~landı tarla içinde yapılan ~ ti ay evv. el '-.Jece evlertne ça. .u. muntazam bir tefkilit yapıyor - Padişah Vahdettin, bütün hanedan '3' • r· r~ -

Y aruında kend·sin t. .. - b. · fi 1 martesi günleri Selçuk Kız net1cellnde bir lmrtunla öld~ • 
du. .. (Muavenet komitesi) ise, u - ı e A<W9• ır ın a ' • • Aqehlr, (Tan)~ektrtk tellnl ve beline ip batlan&rü &GmWm~O' Bum'ada k•ymbıradlıırj Osman &Y. 
nanJatandan gelen Rum mlıhaclrlerl- uyandığını hissediyor ve bunun tev- Sa~ ~t ~ektebınde Ev ıdare- bağlamak lçln dlrele ~dran Ahmet lan "-•ketln mlltefelllh cemedi L kut'fUJıtyle enift'-t öldilr4 
le JDefCUl oluyor: bunlarm yerleftlk- Ut edeoefl müthiş akıbetten çekini- sı ımtıhanları yapılacak oflu Mtthat, cere kapılmıf ve ._ _ _.v:'_" _.__,_...._ &• mU., ba ve im tarde,inln hrdmıı. 
leri harap bina1an tamir ettiriyor; yordu. Hattl, - evvelce de arzet- de halk di8hıl b an-- •un.mu ora---· le ip baflıyarak klSycfvuaıcfa-
çift hayvan ve allb tohumluk ve sa- tiflmlz veçhile - veliahdın hapse- MUsabaka.mızm dikiş ve biçki, ye- r en 191'9 ·--r Yapılan tahkikat falllertn. mattuı lrl ya gtStUrllp ıömmlltlerdir. 
lre tedarik ederek 'mühacirleri der- dilmesinde alet ittihaz edilmiş olan mek pişirme lmtthanlan muvaffaki- mUt, kafumdan ve mUtellf mahal- Şevketin kaymbabudtubn ve ktyın ıra suçlarmı itiraf etmişler Vtt 
bal faaliyete geçiriyordu. İngilizler bile, Damat Ferit Paşa- yetle yapıldı: bitti. Bu ilk kısma işti- lerlnden yaralllDIDJfbr. :ıhhl vul19- biraderi o.mu oldupnu 99 Şe\oke- adli tesHm edllm1şlerdtr. 

Bu muntazam tefkili.tı idare eden- nm bir entrikasile ttfal edildikleri- rak eden yüzlerce genç kız ve ev ka- ti tlmltalzdlr. 
lerin gayret ve faaliyeti B&.yeslnde nl anladıklan için, bu mesele etra- dmımız eserlerini arzettiler. Jüri he- .--.-_..-

ühacirlerin ve yerli rumlarm vazi _ fında onlarm da hoşnutsuzluk göa- yetleri derecelerini tayin ederek bize Alqehlr ,_. .. , c ..... 
~eri çarçabuk ıslah edilml§• tam terdiklerl hissediliyordu. verdiler. Dikiş ve biçki imtihanında 
mlnuile refaha erdirilmlt· ve' ondan Ayni zamanda, artık Veliaht Me- en ytlksek numarayı lllanlar arasında ya• tama111ı.ıyor 

.a... ili·-·' faali ete ' lrt1mlt- clt Efendinin Anadoluya firar ve ki tasnifi ve diğer derecelerin tayini 

Aychncla teten 
haftaki ıhlc cm 

90ll1'& ...., 1 - Y ::? 
1 

U iltica etmek tasavvurunun filiyat de bugUn yamı biteceği gibi, yemek Akıpehir, (Tan) - Şekmiz elek- Aydm, (Tan) - Aydın avcıla.r ce- -"f"---
tL En evvel, llillh ve ~m ar a m derecesine çıkmak Uzere olduğu pa- pf4lrme imtihanında muvaffak olan - trik teeiBatı tehir şebeldhıiıı yapıl- miyetinden 60 avcı evvelki ıUıı köy· l'dJD (Tan) ın 
eehhez çeteler tefkll edil~.~=: dipha bildiriliyordu. Ve bu d~ bir tar da yakında bellt olacak ve hep ması ilerlemektedir. Uçlctt kıama cW~ fU~ ~kanı ve fUbe tlyel&o r. Don de K;,.pmar ~~~ 
lar, muntuam bir PfOlr&Dl dereceye kadar hakikate temas edl- birden ilan olunacaktır. tam cereyan v~ veıer dire«e rinin de iftirakiyle Koçarlı kanıunu • JM - Söke t.&lmnJan ~ 
de her mUaltlmına zarar ve7kleri yordu. Şimdi sıra ev ldareAI fmtlhantarm- takılan ytber vatlık llmUar fehri na bağlı Dede köyüııe gittiler. A•cıla Birinci maçı Karapmar ı. 0 14 
tehdit ve tahvif ile mUslt.lman arın~ (Ark881 varı dadır. Evvelce Uln ettllllmlz gibi ev nurlanctırnuttır. mı bu gez1sine halkevi bandosu da maçı NUillt 1- o kaaıu.ch. • 
lerbıcleJd mal ve hayvanları ele geçı- * ldaretlll lmtlhanlan da Selçnk Kız San iftirak etti. DUn Koçarlı ve Dedeköy- (Tan) 
ncekler: her ~a rapacaklan A~ılr rnultabere· at mektebinde, mektebin deı?erll mti- Gökmedrese rüze ıu 40 avcmm da iftiraldyle yapılan mWld:,. fil ~ıc:e mme 
aeıı,et propapndasile, Türkleri hic- 3' • dUrtt Asnnm nemretl altında yapıla- 8Ül"ekte' domu 7 mo.. öldilrtlldU. .,,... m e .. ..., __ ....., Ata-
rete eevkedeceklerdi. Bu programın Bir tet1:,rnfa eevap caktlr. haline ıetlrll)»r Kö)'Gllltlk tuı.t n,.ı.t de köyde in- çebay Cavit yeni~ lit-
tatbikl için en evvel yerli rumlann Denizliden (Esat Kaymakçı) ile OntbnUzdeld cuma gtlnti (S nisan) celemeler ve k6yltl ile lronbfinalar 
kolllfUlan bulunan Ttırklerle mUna - diğer dört zatın lmzasile çekilen tel- sabah t1aat dokuda bqlıyaeak olan Sıvu, (Tan) - SIYUlllarlhl .. yaptı. tnual oyunlar ve llntler ya- vl murl~) - ~dm Halke-
1ebet keallmlf;..aaırlardanberi devam grafa cevaptır: imtihanlar ertesi cumarte81 akşamı- nrtlanndan Gökmedrellııinllsel ve pddı. Batta Koçarlı bmunbayı ol- lf . tlyeleruıden tiiret-
eden dostluk hususiyetleri, 'iddetle 1 - Telgrafınız, yazdıklanmm na kadar devam edecek ve cumartesi zengin bir müze ha~lne · MI mak illere ve Decleldly partt kurulla- m ulClsı Akaudoğan taratmdan 
menedilmlfti. teyit ediyor. Siz, Demirel Efeyi Ga- ....... saat ~te tamamlanacaktır. ic;in kültür direktörlUIQne n w halla bllytlk Ugl ve lldlt.firper- d unumuzda inkıllp ve l8tik • 

(Şu haJdkati de itiraf etmek il - Up Hoca aleyhine kıfkırtanlarm Ev tdareflt lmtihanlan i~ln idare • çalJtmalara devam e ,. verllk ~. u konferan.Jar verilmiıf, bu 
mmchr ki: yerli rum köylülerinden Hürriyet ve ltillfçılar olduğunu mlzde 1ı:ayrtlarmı yaptırmış olan ve Gölmıedreee Anadolu ~kllerl· k arı halkımız yUksek ilgi ile 
pek çoju, bu vaziyetten bUyUk bir söylUyorsunuz. Biz de aynen bu td- ellerine numaralı birer kupon veril - nln yurtta bıraktık1an ......_. m- tır. 
ı-nr hiuetmİfler; birçok yerler- diada bulunuyoruz ve (76> numaralı mı. olanların cuma sabahı Selçuk rumda YfW alan amtlarduı Germencik. (Tan) - ParthnJs 
de Tllrk ıromtu1anm mUdafaa etmek tefrikanın blrincl sütununda, - De- Kız San'at mektebinde bulunmalan - Yalanda 81\fU bUledllf • ~ ı _ daıa tertip olunu lnhdtp ve 
tc::ln kopıiteye muhalefet göstermlf - nizli Jan~mıa Kumandanı tarafın- nı rica ederiz. dili bir mtlzeye "k&Wflll\lf ~. IOd&n Hal mevzulu konferanalar dün 
lerdi.) dan çekileb fifrell bir telıraf mil- Gökmedre9ede JAmngeleıı ~ya kev1mls, unumuz.da, A~dm ha, öğretmeu-

Rum komiteleri: teşktlltlarını nasebetile - yaptığımu tahlilin lstanbul Birinci iflis memurluğun- bafl•nmlfbr. ımttır. önetim kunıl bqkanlığma 14den Tuğrul tarafından veribnit-
kuvveti, ve bu teekillb idaredeki dördüncü maddesinde Hürriyet ve dan: Müfiia Kasap Nikola Kazazm Ali Kllllll ~ teclmel. Başk&n ti 
nıeharet ve faaliyetleri B&.yesinde ftillfçılarm o muhittP ''sınh1r1" .. ' '" adliye yangınından evvel alacaklıla- Kanal açmak için ft'"'W'W F • t>oktıdır, Uy&- • • 
_pek ımıa bir zaman içinde - va- sirden bahsettikten 10nra; ayni tef- riyle akteylediği konkordato, mala Sıvas, (Tan) - Bazı Uçeler<eçıl- tiklere: Nttzhet Işık, Ahmet Ünal, T. P ettiği inkılap ve istikW konu. 
slyete blkim olduktan halde; Tllrk rikanm 2 inci sütununun 15 ıncı oa· masrafı verilmediğinden neticelenme ması dilştlnUlen kanallarm clVdalrl H .K. S..l""'an' Halit yuıcı,teclınel dald konferanslar, lwnunuınu.. 
tetldlltmm bafma geçmesi llzmıge- tırmdan itibarende, hamiyetli ve mit ve bu kere evrak yenilenmiştir .. emllk sahiplerinin hiçbir surettnu. ~. Aydın s.lbvl }'Cinetillı 
tenler, daha hi.11 tereddüt içinde- mllliyetperver Denizli halkı hakkın- Ancak müfiia bu maaraflan vermeği tuarnr edildiii vaki ıik&ye~ undan öğretmen Avni Denis ~ 
lerdl. dakl noktai nazarmım arzediyoru.z. taahhüt etmif, vermediği takdirde anlaşıldığından kimaenin huku,na dan verilmiftir· 

Trakya ahvalini endişeli nazar- Bu maruzatımızı da, (78) numaralı konkordato teklifini geri almış tecavüz edilmemesi için kanal lbn- Ekim vaziyeti Sıva. (Tail) - Dba7 -'!eti· 
ıarta takip eden lstanbuldald Kuva- tefrtkanm 2 inci IDtununun aon ta- tLd ve tellkkt edilmesini kabul etml~ de bulundurulacak fen memurlaıa ba.knıU üzere ınUlkiye mUfettiflee 
yl Milliye grupu erklnı, netlceyt va- rafiarmdaki: olmasına rağmen gene vermemiştir. bu hususta li.zımgelen tebligat pı- llmıt, (Tan) - Kocaelinin bütün daıı Refik bUJ'&Y& gelerek 8de\'iD8 
hlm ıörUyorlar; Mustafa Kemal Pa- [Denizli HUrrlyet ft ltiW Fırka· Alacaklılar itin takibi için bir hafta lacaktır. bölgelerinde ekim durumu çok iyi- , 
1&1& yudıklan mektupta, Cafer ımm haıvet1l taraftar1an tarafın. zarfında masaya yüz Ura ava.na verip dir. Ziraat amanmda yapdımf '9 • Sıvaa, (Tail) - Me~ ı.. 
Tayyar Beyden acı acı ştklyet ede- dan Efenin kulafma bul .. ,ıer möy itin neticelendltfnde tahakkuk ede • Slvasta telefon havatarm da mllalt citmeei dolayı. in s.,.ım llb&Yhfma a~~ 
ret. Trak)ada matlup olan faallye- lenmitti. Efe. Galip Bocayı liddet- _.._ ..._..._ ---• ki . . siyi kUfJll hlull ··"- ......... bul m L.t.....-hıh .ftn 
tln sa.terllebilmeei için Topçu th- le mlldafaa etmek lltedl. Fakat ... ] ~- uw..wue maanuı verece erını f • .._ t I e e ma er tam bir 5ou~ -...ıaa Ull&ll e .. ,u.,,,~-· ,..-• 
an (1) ve Baytar Rasim (2) Bey- cümlelerile de; EfeJ1, Galip Hoca taahhllt etmeelni ve bu bapta bir haf eSISaTı amam anlY,- bUzlükle yetişmekte olduğu göı111 •\= aekreteri l'ehDd Saııdsea 
1erbt oraya gönderilmesine izin ta- aleyhine lapkırtanlarm kimler oldu- ta arfmda mlllpet veya menfi bir Sıvas, (Tan) _ sıvu ile çeVJü mü,tUr. it • 
UJorlardı. tunu en ldlgWı bir tllpbe ve tend- ceftP ftl'IDezleree anların dahi kon- bütün köşelerini telefonla blribba Arlfiyede bulunan tohum ıslah :tznı ' (Tan) - MlJllU' 8lunm 

Cafer Tayyar Bey de Mustafa Ke- dilde mahal' ~ tekilde kordatodan feragat etmlf ad ve te - bat1amü tçln ~. 8llJ tu,omma halka dalltt4I Clmh l"1nı;:n 348 ııcl 1Iİ dlklilmtl mOJı&-
mal Pataya va'1 it'arlarmda ayni izah ediJOl'UI. Wdd edilerek tuftyeye pglleceti l - da blrlblrlne ballamm1U ~ rl1't butda1I da ba 8tlle lkiy tehrlmiS haıke9i ~ 
IUl'9t1e vaziyeti vahim gösteriyor; 2 - (Blrlclk bhramua) mfllele. bhiblrbıe batıamnuma cabfdac. nmda QOk bol ekllmlfth". Olmhuriy 9 1'1sanda blr t8ren yapdacaktır.'l'ö-
(Kolordunun işbu vaziyet ve atiyen atne pllnoe.. Yurlarmua dikkatle lln olunur. (21702) br. Bu •yede merkale köyler ve buld&YI daulerlnlll dolıun " v re~ için bir ko~~ topıuarak 
tıhıcldUsü muhtemel ahval kartmm- tetkik baJurunum saranunu. ki: çeler tamamen blrlefllllt olacalrlı mlııill daha ook olmMI llbeblyle K ~ teebtt aueoea-· 
da, vuifesinl ifa edebilecek bir vu- bla, .. hwıer llerlDde 4urmaktan il- latanbu1 yedinci icra memurlu- dır. cull otft4llerl tarafmdua çok 4 flmlt, (Tan) _ Bil yJI teJırb11iz. 
ulçeyel almasma, General Mllen'in yade, hldiaat ile mequl ohı1onm ve tuııdan : Bir borçtan d~ mahcus bul IQllmlttadD'. de tok bot palamut balJfı ~ 
muvafakat etmedlfi bllmuhabere an- ancak bu hldlat ~ .. bıaJı- olup attlm .. ma karar verilen 800 dır. Palamutun bir taDesi 12,!5 •u-
Jaedımltn'.J diyordu. ra alllra pıertyorus. Buan bir au.ı fUm1er llefta rutur. 

Muatafa Kemal Pqa verdlfi ıaaa kumandanın yaptılı blsmettm bah- Urahk gayri mubadll bonolan M- ve Dantmlllc ır,__ ... ~ 
Ye veciz cevapta: eeder:1tia ~mdı:, bir mWbl- 9 gQnUııe pten Pereembe aaat 11 mUBild meraklılan • ~ ~T.!;~ -~-= 

(. • • Yunanltlarm ve yerli Ruınla- mm, neferin .... den 12 kadar dördUnctı vakıf ha- B u • tl D alınmClll "•• .... f9l1.o karar Uwine eski ~. 
rm tetkillt ve teşebbihıatma karşı retli bir menlabeafnl anlatmalı da ye .._. 
tefldllt ve teşebbUMtı mütekabile- lhmal etmt,oru... Blstm ıördtlltl- m Bora evinde hamr bulunıcak Ş 1 K Sln .... M d ,_ .. ""-•' g eU Wl..l.tflrıt. tehr bqıamıfbr. 
ye azami gayretle girtoilmeal], mtls. .. •-ıar delil: cihan tarihine memur tarafından birhıcl arttırma ın a Wll&., ,.~ - ~ -.r•f""' 'JIDlir, (Tan) -llbahar at~ 
(mOlelllb mtıfrezeler teekil] l için blltlba ftl'blmı ıe.teren ve blltlln ( Gıtıır.o> tn eıın. l&hwrl ~ clmlerbam ~ ~ at"am _,.not~ auol batıl· 
[kolordunun azami muaveneti hafi- dotman llDertne bl'll yalcm Iraya IU1'8tiyte atııacatı l1lD olunur. slru.t nklletl Ue tefebbbi-fl ~.'rant ve~ eııcUJllellinia 
ne de bulunm••· ve vu'ulcentyi gibl atllll.... (Tllrk cepheli)· c21•> PEERGYNT .. ba barebt wlrl'et ~ dart hafta drecektlr. su 
tebdil ile istihsal olunamıyan feva- dlr. dan b01lk bir ~ IOlll'& _.,,...,., tıua-. 
idin, bu auretle tellflai llzmıdJr,] 1 - Yadanmm talua ..,Uut l'Uml ~ • Blrllk bltg11,.... )il nıtlt Y!lbk bD)rUk JIOfUIU PPJlacak• 

Diye, en kat1 ve en mllellBlr çare- tDln JrunwnAenm Obam ve temine TAN Od blD Ural* bir t...,...t tt. ,....idea birvO• haUakan mı" 
ıt gösteriyordu. atıf buyuruyoraım, pek bG1'lk bak- Duhuliye 20 kurut dımnJılr llala llacaktll'· \.. 'o\ atlar Jmıire ıl.drihnil ve idmfZl• 

Cafer Tayyar Bey, buna da cevap mhk etmlt el111'81im1L l'4er tah- INtMP;' IO llra . in .,..,•mıfbr. 
'terlyor; bilııa.& kasabalardaki et- min ettıtlm 11111 .._ beJle bir• Ahone Ye illn tut)anr 
raf ve RUglnlerln, Kuvayi Mllliyeyi hap hbıl alda bıe; tok rlea ederim, 
(bolşeviklik) le allkadar zannettik- lstanbulcta mıhı olclulam* bir veya 
terinden bahisle teşkillta yanaşma- birkaç zata y&mDJL 8aa mflraca
dıklanm ima ediyor; ve kendinin bu at. etainler. Me'hulanmı önlerine 
zehabı tashih etmekle megul bu- dökeyim. Birer birer ı&den pçir
lunclufunu ilave eyliyordu. einler. IDaıl edecelrlerl, ve Bize bil-

itte, bütün o kıymeW zamanlar; direcelderl kanutba - IU ııaçls -
böylece tereddtltler, teennUer ve menimin QOk lebme netice ftl"eCefl
nıuhaberelerle geçerken, :Edirne hat- ne eminim, 
tJ da en gtlslde İngiliz kıt'alarile if- Souus htlrmetler- .... pl ediliyor: Yun•nhlar, Çorlu, Ha
cbmköy, LUleburguda içtima edl- ------------
yor: Yunan komitecilerinin pkave- latanbul ikinci lna. ıı.ur1atmr 
tinden bizar olan halk, yapılan su- dan : Mntlla Galatada Bl1lk .aık
lUmlerden hllkfunet kapdarmda ta- h ham altında iken UJla eden 118-

tikçi Nacinin tasfiye edilecek malı 
(1) Sab* Babri7• Vekili, tbm 1k7. oJmadıiDıdan lf1lam kapanmuma 
(1) Ba sat bakkmda (.zeki. cevval. -- mahkemece karar vertımı. oldQfu i

~ftı1d: 1&nm itimat bir arlradaı> de- lln olunur. (21701) 
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lngilt u ..Ja içinc!_e ı-~ani harp 
gem inf~~a rokararı. ~~riyor 
Londra - l)eylı ;ı p gramdır. 

lran Yaıingtondaki 
Elçillğl ve konsolosa. 
neleri kapayor 

·1ürkc Köşesn 
f ini de kurıııa'""""~i ~ya~sa ..... ya .... n ~in ..... sa~n,~ar ..... v ... ar ... dır~~ 
: dili kelime kutuluı~~;----:-----------graph ga' rdift bir 1're d 1937 yazmcb ~ğcr- Uo Jcnıvazöriln 

göre, In · ti bU haf~: kaha Y~ptmJı• .ısı muhtemeldir. Yu • 
nuna kad · harı> gev·· ardaki gemi ~rin yeklllıu tonajı 175 Vaşington, 31 (A. A.) "Reuter,,: 1 

fem,, lerine (1) tat. k 
gramer" in esaslan orktukları • • 

: caktır. l t!!.1 n nin ingası ecektir: b~ ton ve Jr ısraflan 35 milyon In • 
10 dritna azör,bir ~ rız lirası tt.tacaktır. Bununla bera· 

Amerika gazetelerinde, Şehinşah 
aleyhinde çıkan birtakım münasebet
siz yazılar dolayısiyle Iran hükume
ti Vaşingtondaki elçiliği ile Amerika
daki bütün konsolosluklarmm kapa
tılmasını emretmiştir. 

: Türkçede "zamir,, deı '3' 
tröyer ve ~ e: bu sipa işler, 25 kruvazlSr, birçok 

henüz bellf denizaltı f81 dntnavut. torpito muhribi, top ~ker 
ve top çek im. ve deniz altı gemisi inp8mI derpl§ e-

i işaret göst!rici sözıer UzA kura k b•f f 
i önce neşrettiğimiz analizleı' n a 1 e er 

Bu pro gllterenin ~ den beş senelik plAnm ancak ilk mer 
harpten ettiği en 1"f haleatnı teşkil etmektedir. 

• daki çalışmaların birer safhası 
: termiştir ( 2). "Zamirler" üzer. 
; lan bu etütleri, "'Türkçede ek Zannedildiğine göre, bu kararın a

sıl iç yüzü. geçen teşrinevvelde eski 
. Iran elçisinin otomobilini hızlı sürdü
! ğünden ®layı Elkton'da tevkif edil
mis olmasıdır. 

· lran hükumetinin bu kararı diplo
matik münasebetlerin kat'ı mahiye
tinde değildir. Bu münasebetler Ame 
rikanm Tahrandaki elçiliği vasrtasi-

. ip ıiPvRm ~Peektir. 
Yeni indenburi balonunun bir eşi 

lan Craf i'eplin balonu 

. mirler" için hazırlamakta oldu -
1 yeni bir analiz tamamhyacaktır . 

Türk deakriptif gramerinin ba 
şekilleri Ur.erinde de, sıram geldik 
analizler yapmak, analitik gramer · 
zerindeki çalışmalarımızı ileri götü
recek bir iştir. 

İşte bu araştırmalardan biri ola
rak, Türkçede menfi anlamların na 
sıl kurulduğunu ve bunun "GUneJ 
Dil" esasiyle nasıl izah edilebileceği
ni bu yazılarımızla ara.ştırmak istiyo
nız. 

"Müspet .. ekleri 
Dilde "'menfi" ne demektir? Once 

menfi n k 
meflıumun sUjeden oldu 
ya pek uzak bir sahaya 
ifade olunur ki bunun diati 
sonları da - başlıca olarak 
"z" konsonlandır. 

r A.rlwn 
L N. DIUL 

Fraıtın da bu senertırdtkları Oeories Leygues zırhlısının 
inşadari'ra alacağı son şekil 

Kalkütada 

Kaçak ispirto 
yapan bir çete 

Hkf enburg balonu 
~nubi Amerika 
~yahatine çıktı 

bunu arqtıralmı: 
''Menfi: negatif'' demek, "müspet . 

positif" mefhumun zıddı demektir. 
Bir sUjede herhangi bir vasfın, yabut 
bir işin varlığını gösteren ifade 
"müspet", yokluğunu gösteren ifadt: 
de "menfi" dir. Şu halde "müspet i· 
fade" bir vasfın, bir halin, bir işın . 
bir süje veya obje üzerinde tecllt>isı
ni, yahut tekarrUrünU, yahut vukuu-

(1) "Morfem" demek, herhanrf bir 
lim~eki teşkil ıınıurlarınm Jıer bi · 
ınektır. n 

Çlaıbakanıı 
öldihlerin da~' 

8 • ~cıng tngi
~etı bU suikas 
~a olln dört 

hil&rmı~ ve 
tel!lltııini iste-

Kayo Almanlara Londra, 31 <A. A.> - oun Kaıku
• hak verı·yor tad·a, kaçak ispirto yapan bir çete a

leyhine hemen ba.şhyan heyecanlı biı 
Paris, 31 (A.A.) _Radikal Sosya- muhakeme olmuştur. 

list Republik gazetesinde eski Başba- Daily Telegraph gazetesine göre . 
kan ve Senato Finans encümeni baş- 38 suçlunun hemeıi hepsi Yahudi vc
kanı Caillaux diyor ki: Ermenidir. Çetenin başlıca azasmdar 
. "Fra.nsanın, Alman meselesi ne dar.. biri olan David EzeşieJ ortadan kay

zihniyetten i.ri olarak me~gul olması '>olmuştur. Davidip Kalküta mahalle-
18.zımgelmektedir. Bütün anlaşmazlık lerlnden birinde muhteşem bir sara-
j larm başlıca sebebi ekonomik fakJii . yı vardır. Polis bu binada en mo
zarur:t~ir. Binaenaleyh hereeyden ev dern lletlerle mücehhez bir imbik 
vel buttin milletlerin ekonomik ve fi- lJulmuştur. Yapılan içkiler Iskoçya 
nansal bir it birliği yapmalan icap vıskisi ve Fransız konyağı olaralı 
eder. Bugünkü siyasi güçlükleri ber- yalnız Hindistanda değil, bUtün u · 
ta.:af ettikten eonra bqlıyacak olan ~ak doğu illerinde satıltj.rordu. Hatta 
m~akereler esnasında Fransa da böy Gete faaliyetini buraya kadar geniş 
le hır it birliği için kendi payını koy- •etmhıttr. 
malıdır. Muhakkak olan bir teY var- Hlklm, mahkemenin başlangıcın 
sa o d~ herhangi bir anlaşmanın an- da, Kalkiltalr en maruf iş adamların 
cı..k nnıRıwi. hııkh mi11et.1Ar anumıda dan mtırekkeı> olan cetenin Hint de" 

leti zararma fevkalA.de mUhim ka
.,,ançlar temin ettl~nf bildirmf~ir. 

Yenizelosun oğlu 
meb·us oluyor 

Frlrişbafen, 31 (A.A.) - Hin -
denbj balonu Lehmanm idaresindt 
bu Slh saat 8,20 de ilk cenup Ame 
rikll!eyahatine çıkmıştır. 

(2) Türkçede ıahıs cöıteren ıözlere d 
olan analizler ''Uluı" un 8 9 10 llkk~- ' ' • • ve .. ~un 19~5 te çıkan aayılarmda, ipr 
sozlerıne daır olanlar da yine "Uluı"un 
27, 28, 29, 30. 31 Sonkinun 1936 da çık 
<ıayılarmda basılmrıtrr. 

(3) "Seı - ıuı" kelimelerinin anali 
'Ulus" un 7 llkkinun 1935 te çıkan sa 

<1mda basılmııtrr. 
B~da 120 saat uçuşa yetecek 5~ 

ton )zin, 50 kilo posta mUrsilatı 
iki \ık ton yiyecek ve içecek ve 
l50(u0 tecim eşyası, hükfı.met ve 

nu göstermelidir. -===-==~====---=::.J 
•nat\_t mUmessillerinden başka Bre "Gilneş • Dil,, teorisinin '"Ekler" 
zily Hollandalı, Fransız, A vustur- hakkındaki görüşlerine göre bunları 
val şimali Amerikalı yolcular var gösteren basit ekler fU konsonlarla 
dır. ktor Ekener mUşahit olarak yapılır: 
Bal4a bulunmaktadır. Takip edil· 1. - Bir vasfm, bir halin, bir işin 
t!eq, havanın durumuna bağlı ol bir süje veya ob3e üzennde tecellısı 
ca~ ni gösteren ekler: (ğ) ve (m) kon-
H • enburg balonunun sonlan veya bunların kategorılerin-
F"" deki başka konsonlar ile kurulur: 

Alman intihabatına 
fesat karıstığı 
iddia ediliyor 

'ısa üstünden geçmesi ''ğ" kategorisindeki konsonlar, "y, 
\, 31 (A.A.) - Hfndenburg k, g, h" konsonlan; "m" kategori- Berlin, 31 (A. A.) - Havas aja 

a~lin balonunda bulunan Reuter sindeki konsonlar da ''b, v, p, r· kon muhabiri bildiriyor: 
ıJ8f muhabirinin verdiği haber hak sonlandır. Salahiyetli mahfeller, boş rey pu 
:~lllf h~a bakuanlr~ dmahf elleri, bu 2. _ Herhangi bir saha ilzcrinde lalar~~ Hitler lehinde verilmiş rey 
sı n ansa ~erın e ~~uş yapmr tekarrür ve temerküz gösteren ekler ter gıbı sayıldığı hakkındaki haberl 
de ilsaade verıJmemesı m~selesin "r" konsonu ile kurulur. ri tekzibden imtina etmektedirler . 
t berdar olmadıklarını soylemeı 3 H h . b' . .. t .. Şimdik.i bültenlerle Weimar reji 

r. öteki zeplinin, cenubi Ameı · - er angı ır şeyın musp: o- bültenlerı arasındaki esaslı fark r 
kafvaptığı seferlerde daima Fran .arak vukuunu, ~a~ılm~ş oldugunu lesinin tek taraflı oım881dır. Muh · 
safrinden u,...ugu- hatırla4-·ı-- '·ta- anlatan eklerin distinctif konsonu da 
dı? Y'" ı..&UU&A "t, d" dır. rey vermek istiyen milntehibtn b' 

Görülüyor ki bu Uç grup konson- tene "haJ:'ll",, kelimesini yazması ica 
Atina, 31 (Tan) - Liberal partisi l!ıl lar, hep müspet manalara deli.let e- etmektedir. 

idare azaliğmt kabul eden Venizelosun '1ngın kıymetten dü· der. Şurasını nazarı dikkate almalr ıca 

Fransız Finans Enctiınoni r:.. :::. :·.ı 
Kay o 

vücuda getirilecE!ğidir.:::-'r::.!l!ıız ~le, le' 
adamlarının ıunu bilhassa nu "l dilı 
kate almaları llzımgelir ki,şulh mu:ı 
hedeleri artık paslanmıştır. Eun'ırır 
bUyiik bir kısmı şimdiden yıkılmıştır 

M ff 1 eder ki, bütün seçim prop•-••d 
kU"ük og-ıu Sofoklis'in seçimde Pire f b en a n amı d Hi --"' 'I .., • h b • esnasın a, 'tJere rey vermek i 
ve yahut Hanyadan namzetııgı· -· koya- 8CeCJI G eri "Menfi" demek, bir vasfın, bir ha· l be rey P':18 .asmm yaz kısmına bir hag 
cağı teeyyüt etmektedir. ılrU deg..,fl lin, bir işin bir süje veya objederı i~areti c;ızmek ki.fi olduğu söylenmiş· 

Terakkiperver partisi lideri Kafan· 1 çok uzak bulupması demektir. Bu tı. Haç işareti çizmek istemfyen mün· 
be ll 

3 
A A) halde "ego" yu temsil eden süje ve- tehip, boş ve binaenaleyh Nazi reii~ 

daris'in partisile birlikte 1i ra ere nıns, 1 ( · · - Finans Baka- ya objeden o vasfın, o halin, o ifin mi aley)\ıinde bir puala verecekti. g ...... 
il~:ık edeceği ve bu partinin parla · d;#gn .. ier:.frangm güya ~ıyınetten uzak sahada bir vasfm, o halın' o ı' am· ..,... jül altm ih tın 'Y çim sıJo bir nezaret altında yapıldığı 
mento grupu riyuetini deruhte edece an ecekgıne v~ d . 

1
raca. a uzak bulunduğunu göstererek "men- için, hiçbir mUntehibin hüviyetini te• 

w. • • __ , mahafıld tasdik ·t: onacagına aır o an nva- f ' ani ol .., gı haben .sıy.. e e - ~ · kat'lyyen tekzip etmiştir. Ba- 11;, • amını >:~atmıf . . U:· .. ,. hise 1ebep olacak fekllde kendi eliyle 
lllmektedır. k nsanm finansal durumunun Güne, • Dil teorısmm ekler hayır kelimesi yazmasına imkln yok-

'.Atina, $1 (Tan) - Madam Venize- çdbiil it olduğunu, bütçenin müte- _Jahsinde süje veya objeden uzaklık tu. Puslayı yırtmak ise bUsbUtün 
'osun bütün. servetini muh~elif ha~r VI h~nenin her tilrlil taahhütle- ıfade eden ekler: d~rece d~ şu imklnsızdt CllnkU rey verilen tenha Venıay muahedesin:n duvarları 

ise, bu muhakkak inhidamı g3rmel 
ma ve itiraf etmek istemiyere!t böyle biı 

~tlna, 31 (A- lı~ lialtaya Yu· binanın arkasında tahaffuz etmek 
nan donanması I Ya '°l Jnıvvetleri için ierar eyllyen Fransanm Uzerine 

nüeseesclcrm::ı terketmek üzere vası- nt~ d cek bir halde bulundugu-. konsonlarla teşkil edilmektedır: mahal. büyük bir kalabalı~ ve par-
- h be il kt a e e 1 "N" k .. · b t ' i U if 

1151
u retname yapacagı a r ver me e n nsadaki altın mevcudunun . - onsonu SUJe veya o - ın n n ormalı adamlarmm toplan· 

Ur. Madam Venizeloe bir .müddet bu- d. daki altın mevcutlannm hep- dığr salondan eade bir perde ne ay. 
·~da kaldıktan sonra Parıse gidecek sil daima fazla olduğunu, ekono- toprak mahsulleri fiatlannm durma- rrlmış bulunuyordu. 
tır. rntaaliyetin gittikçe arttığını ve dan yükseldiğini söylemiştir. Reylerin tasnifi tarzında da deği • 

..._------------------------------- şiklik yapılmış oldutunu nazan iti· 

SiY .AJ lAHIP 11 E bara almak icap eder. Propaganda 

müşterek man-' l>lcaklardır. çökmilfttlr. 

• gar Wallace'in Resimli Romanı ~=ı~e~ş~:s~1v~~:~:-p:ı:ı:,1:;!; 
:_-.,.. _ _ _ _,..'='""-~~~~ •-------~------. .-------.r'""!"'·~M,·ı-------:-""l"T-'L':~:-:;'.:":!'"':-!~~~-=:"::':"::-~-., tebliğ etmlı;ı. sonra sadece Bitler le-

8ENİ YAKlP DUVP.AARtN Ji' BiRDENBlllE. KU\.i.NM 'TEPES\tiOE \< hinde ve Hitter alevhinde veıilen 
f.T "ETIŞ\'{OR- ~AAHY.IBD~_LNDllB.lR ~ \\.C.lM 6-\B\ ~ŞE.'{'{AN~R s§~E.R 'ı< reyleri bildirmiştir. Bu ant değişik-

U'Z. \ .;J r: K\K ei~ St.oll. t<IRŞUN BRŞl~Rl NDAN G lfk beyaz puslalarm yani aleyhte ve-
Al.El OL.MASlN ~~--~ rilen reylerin tahmin edilen miktann 

KQ~.KOŞ. AY \Şl~ 'alİl çok fevkine çıktıfmı göetermektedir. 
&OSTERIYOR MU~aM
ME.L ~Er:EF VAPWOR Sofyada iki idam cezası 

Sofya, 31 (A. A.) - Hıyaneti va.
taniye davasına bakmakta olan aske. 
ri mahkeme, bugUn eski iç işleri ha.
kanı albay Koleff ile kurmay albayla 
rmdan Kalenderoru asılmak suretile 
idama mahkfim etmiştir. 

Gömböı seyahati 
netlc:elerhli anlattı 

Peşte, 31 (A. A.) _ Vekillerin 
dünkü ~~lantısmda, Gömböş, Roma 
seyahatınm neticelerini izah etmit
tir. Heyet kendisine derin hoşnudlu
ğunu bildirmi .. H ...,wr. 

Primadonna Kon~itanın 
ölümü 

Londra, 31 (A. A.) - Meşhur ts
panyol Primadonnası Konçita dUn bir 
Londra hastanesinde bir çocuk dün
yaya getirirken ölmüştür. OIUmün 
se.beb~: şiryanda hlsıl olan bir dU
ğümdur. Konçita, İngiliz tebaasından 
banger ve yemiş müstahsili Rub· 
şt~in'm kanın idi. ın-



1 
"=-azeteıern SAGLIK 

kls:~'1cllr ? 

• 

OGOTLERI 

MEMLEKET ME:KTUPL)Rı 
1-4-936 

izmir büyük bir ~vrupa 
şehri halin geliyor 1 

Kültür parkın birkaç bulva ile gezme Jerleri ve bil · 

sahayı çevirecek duvar bu yıl İl'lfa edilecekti 
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Antikalar 
Çocuk Köş9.S .. i ......... . 

... . ..... . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Eski zamanlardaki gibi yaşayan insanl~~ .. ;~~d;~ .......... 

Londrodak~ Çin sergisi kapandı 
--------=~------~~---------------~~~~~-

Mü ta ha ısı sla r Çın. san 'atı hakkında iki ayda otuz konferans 
verdiler, san'at özünün hala Asvada olduğu tasdik olundu 

Düşmanlarından korktukları için 
köylerini su üzerinde kuran kabileler 

Karıya çıkan erkekler 
kadıları kolluyormuş 

YeD,Gine sahillerini dolaşan bir 
~al)eyyahı bir gün birdenbire de· 
nız or1sında bir karartı görür. Yak
laşın~bunun bir köy olduğunu an
lar veıayrette kalır. Yeni Gine sa
hilleri~e yaşıyan bir kabile deniz 
ortasııa yaşamayı itiyat edinmiştir. 
Bunla,su Ustündeki köylerini şu su
retle ~maktadırlar. Ormanlanndan 
kesti~ büyilk ağaçlan su ortası
na k'-r çektikten sonra kazıklar
larmı•e üstüne klübeler yapıyorlar. 

fi- beyaz kuşlu klse [ Ming sül!lesi 15 n ci a s ı r] 

Al~ seyyahı o sahilde yaşadıı!ı 
müdd•e, bu yerlilerin niçin deni~i 
tercihttiğini merak ederek bazı a
raştıl\ıar yapmış ve şayanı dikkat 
malfult edinmiştir. Gineliler bun
dan 11, evvel kanoları ile birlikte 
bir a<\an Gineye hicret ~trnişlerdir. 
Faka~rada b&rmmanm imkansız 

o~~u~ pek çabuk aııl&ml'fla.r, 
çunkil;ine )Wlflerf bu muhacir 
leri dint surette mağlt\p ve esır e
diyodmış. Bunun üzerine bunlar 
bir ~ aramışlar ve nihayet köyle· 
rini ~iz üzerinde kurmağa karar 
ve~ltrdir. Çünkü asıl Gineliler 
den~z<kte acemi olu{). su üzerinde 
yenı lenlerle mücadele de edecek 
kabili,ue değillermiş. Su üstünde 
yaşıya bu kabilenin cinsleri arasın· 
da iş Jümüne gelince, bu da gayet 
gaript, Erkekler bütün iptidai ka
vimle~ olduğu gibi muharip, balık
çı ve bdırlar. Fakat esas meşguli
yetlel)enizledir. Onlar deniz ada-

Londl"daıurlington sı~ (~~~.-~---~:--:-:---
Çitı san'at ~rleri sergit:ı rpıartta 
kapandı· 
~vvel~ )ı1arda, bi~ Top

kapı satıYlan göndiile porse
lenıerle bil ~giye iştir~ etimizi, 
e~iınizde bUıan ıo.od p•a ~en
g.ın porsele'toııeı~siyo:Pııu lev~~ı:
:rıtıi, nsJll p ta bir jayafeldıgı
ni, ne ~ saklan'1ınıresaika 
dayanat-J''llatmıştmt auneyan
da, yine '!kapı Saraf kü phane
lerinde bulan Çin ;ılht,t'lerinin 
esaslı bir rette tel.•iııJ Türk 
rninyaturclğü tariıf alınlata
cağını, çM dlinyaJMogc minya
türü diye anılan nııYltijµin bu 
pn'atte 1klerin nfdat ıski ol
duklarını.e canlı f~ler teydana 
~tirdikle.ıJ göste~~ritıJkaydet-
uıiş, bizi~eşimef.di~ kıy· 

,Mlf"'M• M~:~etıniş 
28 Bır•Il4kiuıun M~ kadar 

iki ~y bi_r lı.afta sU: &ertımünase
betile Çit san'at~·ı l\n~ ali.ka-
dar olan ınüteha keıdi saha· 
larmda, irçok y raı&ıar; ve 
bu mev~a dair 3 chr da konf e
rans veı:ıdi. 

OkuYtcularırnı . <?n -n'atinin 
kıymet ıre husus~ı·Yi bir suret
te canltndıran bJıı e konferans
lardan bazı parç · r "~ledeceğim: 

Aı><tlo'da Çin tatisergisine ve
da ba,hğı altnıd a11bir yazıda: 

Çin san'atini 1~kUe anlat· 
... 

Cenler doğanlar 
. Ya\n son istatistiklere göre, 
dün~zünde 2 milyar insan var · 
dır. :-un 1 milyar 100 mılyon nUfu 
su, A\:da, 500 milyonu Avnıpada, 
2%11lonu Amerikada, 140 milyonu t .

1 
le\:, geri kalanı da Osean ada

an de ~sturralyadadır. Dünya yü
zü~ 8ıer sene ölenlerin miktarı 3fl 
m/0ıır. Buna mukabil senede 52 
~~ Y<\işi doğmaktadır. Şu hesana 
goı:İ lnyanm beş krt'asmda, her se 

d
ne _0 •uç insana mukabil beş insan 
ogu~ d ektir em . 

Ç~k mi, saat mi ? 

pıağa çalışan v --t~ bu sergi bi· 
lt e ~ hır yi .. v i JC ço mlihirn cı. 

1 
şe ~grett · Bronz şarap t estisi [Millttan evvel 1500 - 3000 seneler i arası] 

O da: Bu san• )" 8.:ıak içın Av· ı 

ti ~t\ada, çok tuhaf bir çiçek ye
şır d,nla saat vazifesi görür. Gil -

0:!.ıh.;nadan evvel, bu çiçek beınbe 
mUhim hislerinden olan görmek ve Y=-::biraz sonra pembeleşir, 0~
dokunarak hissetmeği tahrik eder... ~~yuly seldikçe, pembeliği .koyulaşa 
demektedir. ti kı l kJrmJZI olur. Tam öğle va.k-

rupa •an'atleril~a8•tJllCDİll en ğerleri .gibi yalnız anlıyanlaı:,n h~ 
yanlış bir yol 

01
,_.du: şuna gıtmez, onlara daha bilyuk bır 

Herkes b"l" sal\tin estetik wvk te verir. 
kıymeti beı ı:tr ldirçuı san'ati- .Bu s~'ati iyice anlıyabilmek için 

· • Yn e a beynelmilel Çin tanhini ve sembollerini bilmek 
nm estetik k . lazımdır. Çince öğrenmek çok güç 
demek bile az' · Ç.ıı}dl o~dan olduğu halde Çin san'atinden-.anla
ınlizelerinde ,/ ~in evlerınde mağı öğrenmek o kadar gUç değildir. 
parçaları bulud. mılle\,punla k;n- ~raz hüsnü niyet, iyi hafıza ve kes
di malı gibi if eder onu t>;nı~- km göz sahibi olmak şartile ... 

B aşlıca 1>ebı, Çin La ser. unun d v - h" 1 ri urence Binyon ise Çin san'ati-
san'atinin ın . eg~de . 1~ e nln her 1ahadaki güzelliğinden bah
tahrik ederek ~~san~tık uy- settikten sonra . 
gulanna göre 1 cer~a kap- :·" Ressam n~ıl çizdiği ıru, res
tmnasıdır. aks "8;1' her an- mındeki kuşun. hayatına girip onu 
lıyarak bakal~f ŞeY1 #ıilr. ~a- dl akh~ canlı tasvır edebilmişse, çöm
kat bir Çin 'f:ıne ~ ~mıne e çı de ~ömlek. ma.17.emesinin içine 
her bakan, /:.. a~ıya~ ,Jil• ken- ayni .tekilde gırerek ona hayatiyet 

di h
. 

1 
. ~hır ıe111...'1llyar ve vermi9t1r. 

ıs erme ~ ~ , .. 
görür; bu d 8.nlıy~ fill d~~ T 8:11g st.ilın~ kuvveti, Sung'un 
ınek şartile,!ID san•at 11ıen di· sadelıği, Ming'ın renkleri inaanm en 

Çin e§Yasına, billıaaa Çin porae- nekO: 'Dlızıdır. saat 3 e doğru, me
len Zerine biz, Türklerin verdiğimiz lığı bcngine çalar, ve a~ ka~n 
kıymeti bilmem burada tekrara ha- Gece :ığı sırada. m~mav~ k"" lır. 
cet var mı 1 Çömlekfiliği, Asyanı" yazlıfnca, yine eski rengı otan be-

ilk sakinlerirıden olan ve her tarafa aıır. 
dağılan kollarsre medeniyet götüren, ötü bir hafta 
Türklerden öğrenen ve yine Türkle· MI! mece ölilm cezasına çarpı .-
rin tesirile inkifaf ettiren Çinlilerin 

1
a:rdbl'c)dasmda son saatlerini yaşı

eserlerini, kıymet bilir ve aan'at ae- istid~emyis mahkemesi, verdiği 
ver Türk, beğendiği w değer verdi- diyanteddetınİ§tİ·. Ne.~eyse, garr 
ği içindir ki eski kom§Uaunun porae- terdi. gelip kenddis: ~:~~ : 
Zenlerini hazinelerinde aaklamlf ve dürü fD bu 

8~ .• a P 

bugün elimizde dütıyanm en zengin ld:ı:!~ ~~ aıııJacaklmı%! 
kollek8iyonu halinde bir müzemiz ol- _ ~k(uııu: 
masını temin etmi§tir. aonraru·· Diye ınınidandıktan 

7Arif ORGUN - l ~ı .. n~ _ Jün gttnterden ne 6_. • 

ld~esi! 
rek: ınabki}ınU, omuzlarını sllke-

la~ t' dedi, benim için fena bs.ş
bafta ! .. 

~tı&K sı rtl l<&st Lı5unı ıuıaıesı zamanıJ 

Su ustünde kurulan bır Yenı Gine köyü 

mıdır. Kara ile meşgul olanlar ka
dınlardır. Bunlar kocalan balık av
lar, deniz dibine dalarak muhtelif 
midyeler toplarken, veya bozulmuş 

Kırk ayak! 
lki bacağı, otomobil altında kak.

ra.k ~alanan bir adam, şoförden 
ikı bıı: lıra zarar ziyan istiyordu. 

Şofor, hemen itiraz ederek: 
- A!°an, bayım .. Ne yapıyors ın. 

Ben, mılyonenniyim ki, size bir tah· 
tada iki bin lira verebileyim! Deyin
ce ayağı kesilen adam kızdı: 

- Sen milyoner değilsin de, sanki 
ben ~ırk ayak mıyım? Topu topu ıki 
bacagım \'ardı. Onlar da senin oto • 
mobilin altında kaldı! 

Cem, Tarh, Zarp, 
Taksim 

evleri tamir ederken kadınlan kara .. 
ya çıkarlar ve bahçeleri ile m~l 
o~urlar. Malezyalı bu vahşiler ziraat 
bıle yapmaktadırlar. 

Ahlaktan Sıfır 
Küçük Rezan, öğretmeni dı§an çı .. 

kar çıkmaz, gidip iskemleeine otv • 
muştu. Oğretmen içerı gırince, Re
zan'ı azarladı: 

- Ahlaktan sıfır yazdım aana, 
In aşağı bakayım. . .. 

Rezan, elıni kaldırdı: 
- Haksızsınız, Bay öğretmen! ts. 

kemlenizde ancak bir dakika kaldım. 
Bana sıfır verdiniz. Ya, akşama ka· 
dar orada oturan size kaç sıfır ver .. 
meli! 

Doktorun aynası 
Doktorun gayet cimri bir kansı 

75 rakkammı dört kısma ayıracak v~dı. Bir gün doktor hastalanmıştı. 
smız. O suretle ki, birincisine 4 ilav~ El:eı~yni alıp, dilini muayene e:le 
ederseniz, ikincisinden • çıkanrsanız ce 0 ~ akat karısı hemen ehnden 
UçUnclisünU 4 le zarbederseniz, dör ~ aynayı aptı: 
düncUsU 4 le taksim ederseniz bil . ~e yapıy~_rsun doktor .. Ben 04 

tün yekünlar müsavi çıksın. ' - n~ ııçın daha dun, 80 kuruş para ver 
dım .... 

Su çocuk vaktinden evvel d ğ 
d d 

. o muştur. Fakat kenarda -XrUldlJIO ıribi 
a ısı mıkrop kapmam b •v • 

• v• asına urnunu bağlıyacak kadar dikkat 
ettııınden böyle ıürbüz yetişmittir 

. ) . 
(:S 

'•a 
(2 



,1' AN l~-936 ----
Ekonomi -Piyasa - Borsa 

Tütün birliğinin isleri Dıı ticaretimzde ,...__..........--......ı: 

--.- BORSA· PIY ASA 
Birlik her ıeyden evvel tacirler 
arasında ahenk tesis edecek 

Yen.ıden b·ır ıık·ı('af ---- ------------. tı/ -'""~<a~za.x...a..-..., (Bu ıtttunıa.r tçln gönderilecek melrtU,..,.._ 1Meioeıer slitununa..,. 
k&ydlle gönderilmesi ve mUmkUn olduju bdar 1198 o'-8. rica olunur] 

..... ·-······································ 
Alakadar Komite nizamnameyi bitirmiştir bu, 
yakında Ekonomi bakanlığına verilecektir 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tütün ihracat tacirleri arasında, 
bir bitlik teşkil edileceğinden kısaca 
bahaolunmu.ştu. Ali.kadlj.l'lardan bir
liğin mahiyeti hakkında aldığımız iza 
hatı aşağıya yazıyoruz: 

Tütüncüler birliği, her feyden ev
vel, ihracat ticaretinin doğurduğu 
bir ihtiyaçtan ileri gelmektedir. Şiın
diye kadar tütün ihracat tacirleri a
rasında birlik olmam.asının büyük 
zararlan görülmüştü. Meseli: Bir 
ecnebi firma tütün alacağı zaman, 
b&zı ihracat tacirleri, mal satınak 
için biribirleriyle rekabete girişmiş
ler ve bu yüzden, Türkiye tütünleri 
bu tarzda yapılan talepler karşısında 
çok ucuz bir fiata satılıyordu. Tütün 
tacirlerinin biribirine rekabet yap
mak IUl'etiyle, tütün satmaları ayni 
zamanda tütün müstahsillerine de 
büyük bir darbe vuruyordu. Rekabet 
hadiselerinden dolayı fiatlar düştüğü 
zaman, tüccar köylüden daha ucuz 
bir fiatla mal almağa bakmaktadır. 
Bu suretle ucuz mal satınağa mecbur 
kaldığı için eline bir teY geçmiyordu. 

Ecnebi firmalar da karşılarında tü 
tün ticaretini idare eden bir grup 
görmedikleri için, aahayı pek boş 
bulmuşlardı. Hattl bazı ecnebi tütün 
firmaları, tüccar arasındaki rekabet 
hadiselerine meydan vermek için ma
hirane bir surette tedbirler ittihaz e
diyor ve piyasayı idare ediyordu. Ec
nebi firmalan Türkiyeden mümkün 
clduğu kadar ucuz tütün almak için, 
yerli tütün tacirlerine ve müstahsil
lere karşı tek cephe almaktadır. Bil
hassa Samsun, ve Ege mıntakalarm
da tütün kumpanyalarının müstahsi
le karşı cephe almak suretiyle, fiat
\an kırdıklan çok vakidir. 

Türkiye tUtUn birliği, her teYden 
evvel tütün ihracat tacirleri arasında 
bir ahenk tanzim edeceklerdir. Bu a
henge olan ihtiyaçtan yukarda bah
setmiştik. Tütün birliği ecnebi firma
larının talepleri karşısında fiatları 
tanzim edeceklerdir. Maamafih, bu -
rada ''tanzim,, tabirini kullandığımız 
zaıban, Türkiye tütünlerini pahalıya 
satmak ve TUrkiyede çalışan ecnebi 
tütün kumpanyalarına karl('t bir cep
he almak hatıra gelmemelidir. 

Türkiye tütünciller birliği, Türkiye 
ihracat tacirleri arasında teşkil edil
mesinde bir zaruret vardır. Mesela 
bir ecnebi rejisi, milnskasa açtığı za
man, tütün tacirlerinin bir araya top 
!anarak, bu münakasa şartlarını a
ralarında tetkik etmesi 18.zımdır, esa
sen tütün tacirleri, bu gibi münaka
sa hadiseleri karşısında, kendi arala
rında, hususi toplantılar yapmaktay
dı. Bu sefer bu gibi toplantılar ti' · 
tünciller birliği tarafından daha sis
tematik bir tekilde idare edilecektir. 

TUtuncWer birliği, tUtün ihracat 
tacirleri arasında tesanUdU temin et
mek suretiyle, evvelce mevcut olan 
ve zararları görillen rekabete de ni
hayet verecektir. Öğrendiğimize gö
re. Tilrkofisde toplantılar yapan, ve 
tütün tacirlerinden mürekkep bir ko
mite tütünciller birliği nizamnamesi
ni bitirmiştir. Nizamname bir iki gü
ne kadar, ekonomi bakanlığına veri
lecektir. 

Çekoslovakya 
ile ticaretimiz 

Türkiye - Çekoslovakya arasında 

yeniden bir ticaret muahedesi yapıl
maktadır. Son zamanlarda, dış tica
retimizde mühim bir mevki tutmak
tadır. Her iki memleket arasında kle
ring esası üzerine ticaret muahedesi 
yapılması ticart münasebetlerin de 
inkişafına bilyilk bir lmil olmuştur. 
Türkiyeden Çekoslovakyaya birinci 
derecede kuru meyveler ve sonra pa
muk deri, bağırsak gönderilmekte
dir. Çekoslovakyadan da Türkiyeye 
şeker, manifatura ve zllcaciye eşya
siyle kağıt gelmektedir. 

göze çarpmakadır 
Son zamanlarda, Türiyenin dış 

ticaretinde yeniden bir i.r-jşaf göze 
çaıpmaktadır. Bilhassa Ti:kiye - Al
manya arasındaki ticart ıünasebet
ler, dış ticaretimizde birıci planda 
gelmektedir. Evvelce de ·azdığımız 
gibi, kliring muahede sistninin tat
bikı, dış memleketlerle oh. münase
betlerin inkişafında bil~ bir 8.mil 
olmuştur. Bu yüzden, ~manyaya 
fındık, yapağı, tiftik, tüti! ihracatı
mız artmaktadır. Denilebi· ki bu se 
neki fındık mahsulilmüzU ekserisi 
Almanyaya gönderilmiştir 

Fransayla aramızdaki icart mtl
nasebetlerde, her iki taran göster
diği hilsnüniyetlere istiıt ederek 
günden gUne genişleme1dUr. Fran
sa hükumeti, bu münase~erde gör· 
düğü kolaylıklara karşılı1olmak ü
zere, TUrkiyeye karşı fazlmiktarda 
kontenjan ayırmaktadır. 

Zeytin fiatleinde 
yükseklik rar 

Zeytin fiatlarmdaki jcseliş de
vam etmektedir. Bundan rkaç giln 
evvel, fiatlarm yükselmeftle sebep
leri izah etmiştir. Zeytin~ tacirle 
ri,bu sene zeytinyağı malHüntin az 
olacağını iddia etmektedit". Geçen
lerde zeytin mmtakalarını olan bir 
fırtına yilzilnden ağaçlarıaevrildiği 
ileri sürülmektedir. 
Zeytinyağı borsada mu~le gören 

bir madde olduğu için, tic.'et borsa
sı bu fiat yilkselişi ile ~adardır. 
Borsa murakipleri, fiatlaıbakkmda 
tahkikat yapmaktadır. Bı tahkikat 
neticesinde piyasada ihtU olup ol
madığı anlaşılacaktır. 

Onitürk fiande 
düşüklük ur 

Kambiyo borsasında Ü:Urk fiat:o
larında bir düşkilnlük tlllmekte
dir. Dün Paristen gelen ıitlirk fi
ıı.tı 244 frank olarak gel.tir. Hal
buki bir hafta evvel, Uni-k fiatla
rı 250 franga kadar yUkmişti. Bu 
yilkselişe sebep olarak Türkiye 
Fransa arasındaki mali ımkeratm 
iyi bir neticeye bağlandılddia edi

liyordu. Halbuki resmi nafii, ma
li müzakerat ve bunun a\ı şekiller 
hakkında ortaya çıkan !haberleri 
teyit etmemijti. Borsacıhı kanaa-
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Para Borsası 

A lıı 

Sterlin 619.-
1 Dolar 122.-

20 Fransız trancı 164.-
20 Belçika fraııcı 80.-
20 Drahmi 22-
20 bvıçre fr. 110.-
20 Çek Karon 93.-
20 Le7 11.-
20 Dinar sı-
Liret 150.-
Florin 81.-
AVattar,,a tilin 22.50 
Mark 29.-
Zloti 22.-
Peqo 22.to 
Leva 22.-
Yen 32.-
!ıvec laaroDD 31.-
Altm 966.-
Banbot 235.-

Ç e i fer 
Pariı üzerine 
incili• üzerine • 
Dolar 
Liret 
Belca 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak 
AV11sturn 
Mark 
lıvç kuronu 
!ıpanya pezeta 

Esham 
11 Bankaıı Mil. 
,, ,. N. 
,, " Hamiline 
Anadolu % 60 

.. %100 
Sirketihayriye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terkoı 
Reji 
Aılan Çimento 
Merk~ Bankuı 
Osmanlı Bankuı 
Sark Merkez EczaneaJ 

sa tıı 

623.-
125.-
167.-
13.-
24.-

115.-
95.-
13.-
54.-

155.-
83.-
24.-
32.
:?4.-
24.-
24.-
34.-
32.-

967.-
236.-

12.06 
623,25 
0,79,47 

10.04.64 
4,70.-
2.44,20 

64,26 
1,17,43 

19,20,75 
4,23,63 
1,98,72 
3.11.46 
5.82.30 

92.-
10.60 
10.60 
23,30 
39,50 
1s.-
20.H 
ı.-

13,50 
2,05 

10,30 
63,75 
28.-

4..SO 

.. 
Evlenmek istemeyen gençler 

Beşiktaştan Ulya imzuile: 
"24 yaşındayım. Bir ecnebi mek

tebinden mezunum. Biraz da mU3iki 
bilirim,· bugüne kadar birkaç gençle 
tanı§tım. Bunların hiçbirinde ciddi 
bir gaye göremedim; hepsi vakit 
geçirmek 'Ve eğlenmek hevesinde idi. 
Bu he'Ve8lerine tabi olmadığım için 
benden kaçtılar. Bazılarını da ben 
terkettinı. En sonunda, bundan bir 
sene evvel kendi yaşımda bir gençle 
tanıştım ve onu diğerlerinden çok 
farklı, ciddi, tah.!Ui kuooetıi buldu
ğum için aeumeğe ba§ladım. Onun 
tarafından da ıe'Vildiğimi sanıyor
dum. Hal'buki aradan pek a.ı zaman 
geçince onun da iJtekikrden farksız 
olduğunu anladım. Biltu.n gençlerin 
gayesi ayni. Ne yapmaZtyım 1" 

İzdivaç ta bir teaadttftııı itidir. 
Hiç uııımadJtnuz birili, hiç ummadı
ğınız bir zaman ve yerde kartmıza 
çıkar, tanışır, anlatır, evlenirsiniz. 
Ant'ak genç bir kız için evlenmeği 
hedef ederek, rastgele gençlerle ta
nışmak, görüşmek ve onları tahrik 
etmek doğru değildir. Sizinle evlen
mek istediklerini ötz'eninciye kadar 
kendilerine yüz verdiğiniz gençler 
bu ceureti sizde görmeden evvel on· 
larla aranızda bir his yakmlıfı olup 
olmadığını tayin etmelisiniz. Zaten 
gençler bu ciheti tayin etmemiş o-
larak kendilerine hemen müsaade
kA.r olan kızları evlenilecek olanlar
dan ayırırlar ve onlan zevk ve eğ
lence arkadaeı sayarlar. Bir de yaş 
farkına dikkat ediniz. Sizin yaşınız
da olanların sizinle evlenıneğe razı 

sevişmek yüıilnden - çok utandıra, .. 
cak olan bu nıÜJıasebeti hemen ke
siniJ. 

• 
lelcell bir lcadınla 

Tekirdağmdan Ahmet imzasile: 
"!I yaşındayım. Benden iki yaş 

büyük bir Muae'Vi kızı ile be§ aydan
beri 'eVifiyorum. Bu kız beni sevdi
ğini birçok defalar söylemi§ti; bir 
günde 'ba§ka bir tehire gitti. Ora
dan kna flC'.ıdığı mektupta, döner 
dön1116ı benimle e"Vlmlece§itai bildiri· 
yordJJ.. Bir rnüadet rnektuplaşt&k. 
Sonrt IBtanbu'la geldiğini öğrendim, 
lstaıi>ıüa gi<Mp onu buldum; bana 
hemin bir ev hazarlamams ve evle· 
neoejimid söyledi. istediğini yap
tsm; fakat tam evleneceğimiz sıra· 
da ıcna bir teklifte bulundu; eu
lendikten ıonra kendisinin b~ka eı 
kekl8r'le münasebette bulunmasın4 
göz rıcmmams utedi. Eaaaen haya
tlnı kötü Mr yol4a temin etmi§ olan 
bu kızın yine 'tYu yolda devam et· 
mek istediğini anlıyorum. Alakamı 
kestim. Ne yapabilirim.1" 

Pek doğru hareket etmişsiniz; bu 
._uvacın birgok mahzur lan vardı: 
Siz dalla gençsiniz ve ondan da 
gençsiniz. Aranızda din farkı varı 
onun nıazisi lekelidir. Bütün bcm.ıa .. 
dan gayrı, o mazisini size UJ1UttU.r. 
mak iateı:Jliyor ve sizi bir -'per gibi 
kullamnak niyetindedir. ,ılU beş ay. 
lık münasebeti haya~dan silin;
ve daha temiz bir a,Jjftaya hazırı-ıu· 
nız. 

olmaları pek kuvvetli aşklarda ka- • 
bil olabilir: sizden beş on yaş büyük Annesi ffe s~gfllıl 
olanlarla daha. kolay anlap.bilirsi- arasın~ 
nlz. 

• Doıı Juan imzasile: 

Arlcodoıının lcarısf fle "26 !la§ınıi«Yım. K"an•Y°"'"'" ~5 
yaşında bir kızla iki '1 evvel IGnı§

Milhürdardan S. S. S. imzasile: tık, o beni birinci !/tnden '1t'gü.ne 

lstilcrazlar "Y akln arkada§larımdatı birinin kadar çılgınca seviyor 'Ve birÇOk 11a
ze11ce.rile •ki aenedenberi se'Vi§iycr itlerdl lJ'ul.,,.J!JJr • ..flÖ~lediğtm her 

-~------tlfıioi:iQı&---- L:u-Am1--.Mi.;...lıı ............. .,.,,..~._....~. ~ggi~· ~1~ Tflrk Borca 1 
.. .. ır ,,.,..~Jarı w kadm. bana boya ıgı ~~ bem bir ~mıe ,, ,, III 

İstikrazı dahili 
Ercani A. B. C. 
Sıvaı Erzurum I Kupon ke1ik 

21
•
95 vazge/i, ttJrkettiği terıik stlf'l'tıtlne ::= kar§' sevgisini bi!çok vesilelerle is- benim!özümle tekrar b,ıaaı, benim 

:~:= pat etnrifffr. Pa'lcat 1cooaıtndan ay- için çdı§"rak peni mt.a t edeceğini 
nlmağa rcuı olmuyor. Ben•m kendi- aet g&.y*'riUJ 1terPJU§lt4ğvmua 
ma• lnrakmam ihtimali kar~nda zamant~in ediYor. He §61/~en an· 

.. .. n 

Mısır Tahvilleri 
1886 l -.-
1903 II 90.50 
1911 ili Ku.Kesik 83.50 

Tahvilat 

--91.50 
14.SO 

Rıhtım 10,25 
Anadolu I ve II Kupon kesile 42.10 

" lII 45.25 
Anadolu Mümessil 48.50 

da her deliliğe ha.nr olduğunu söy- lar, sl'tt~ik ve temiz, uı~n bir 
lüyor. Arkada§ımıta karı.rile alôka- aile ~ıdtı. Bu Vfl8ıllar• fi'IİI 'Ve ba
dar olmıyarak 'bof'ka kadınlarla dü- na ~ 1JOIQerde bıczunaıa ~ acaba 
fUp kalktığtnı da biliyorum. Ne ya- inanayım ımıt F'tıkat an'lrtıin he-
payım1" nüa: nişatC'•nmol'ı isttJfl'LiY)'. Anne• 

Bu münasebetten Bize bir hayır min 8~tll!iı&' e ~~~ıyor~lr,ıifanıon. 
gelemiyeceği halde başkalarına, ço- sam me t oıabilıı- miyımtı 

Tütün tiracetini, ecnebi firmaları
nın bu tahakkUmünden kurtarmak, 
müstahsili, kUçük tüccan korumak 
l&zmıdı. Bu çok defa ortaya IConan 
bir meseledir. Ticaret odaları " kon
grelerinde, tütün kongresinde, bu 
meselelerden •iki.yet edildiği gibi, 
zaman zaman lzmir gazetelerinde de, 
tütün kumpanyalarının müstahsile 
karşı aldığı bu vaziyetten çok bahse
dilmiştir. Hatti. bu bahislef' şiddetli 
bir mahiyet aldığı zaman, bazı tütün 
kumpanyalarının müstahsili tazyik 
ettikleri bile söyleniyordu. Maamafih 
Türkiyede iş yapan, ve Türkiyeden 
tütün alan bu gibi müesseseler hak
kında verilen bu şiddetli hükümlerin 
Uzerinde durmak ve mahiyetini tet
kik etmek, ayn bir mevzu teşkil e
der. Bizim burada bahsedeceğimiz, 
Türkiye tiltllncUler birliğinin tütün 
ticaretine yapacağı tesirlerdir. Tü -
tüncfiler birliğinin merkezi lstanbul
da olacaktır, hazırlanan bir nizam
nameye göre, lzmir, ve Samsunda 
da birer 9ube olacaktır. Bu şubele
rin allhlyetleri mahdut değildir. He 
men hemen her ıube b&flıb8.fma ça
htan btr tefekkUl uyılacaktır, Sam
Junda n hmirde bUtUn tlı!'lcat ta
arlerl bu birliklere gireceklerdir. 

Türkiye - Romanya arasındaki 

transit yolunun da Çekoslovakya ile 
olan ticari münasebetlerimiz üzerine 
tesir yaptığını da buraya ili.ve et
mek lazımdır. Bilhassa Çekoslovak
ya taze meyvelerimizi bu yol vası

tasiyle kolaylıkla ve ucuz bir suret
te temin edebilmektedir. 

tine göre, Unitürk fiatltım geçen ----===--==::ıı::::===----

cuğu, kocası, karısı ile bir aileye Anne 'n gö~İl!ıü almlJc dsha 
umulmaz zararları vardır. Hayatını- saliın yo . Ollll istemellesine el. 
zı, istikbalini hazırlamış bir kadın bet bir s4ep v~ . ~ a para neselesi. 
uğruna feda ediyonrunuz. Onun siz- ya kızın 'eya ıll.lı mizaclı.ız. lJl.Zı 
den ayrıldıktan sonra birtakım deli- halleri~e sai~· l3unlar lakkında 
liltler yapmasından korkmayınız. annenizi knaa ~şmu:. ~aklı ise 
Bunu her kadın ve her seven adam onu ha" çıka.Ak, daha doğruSll 
söyler ve hakikat Banarak söyler. vaziyetlıılt dUze,~k tedbtlere baŞ 
Kocası, hele çocuğu her türlü deli- vunmuJ.t\nneleJl nıutıaıca haklı 
lik tasavvurlarını suya düşürecek- olduğuııllddia efiyoruz. Iuzumıuı 
tir. ve nıan'.z yere ~vlidını.- sevdiği 
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Muhakkak telefonun öteki ucunda 
Ahmet ağlıyordu, Sara nuıl ağla
mazdı? Hastanenin adını öğrenerek 
telefonu kapadıktan 10nra, ayakta, 
kan aıcaklığmda iki damlanın iki sol
gun yanaktan ıüzülUp güzel çenede 
blrlettiğlni duydu. Bu ild damlada, 
Sara, Ziya ile kendisini gördU. An· 
cak, bu ild b&f, bir yerde birleşebili
yordu, onların hayatı ise birleşme
den akacak iki b&ftı. 

Ondan sonra, oturduğu yerde ~· 
ladı... "Ağlamak ne lyt 99ymif ! ,, ve 
Ziyaya hemen kotmak, onu görmek, 
cna t1mit ve hayat vermek arzulan· 
nı 10n kuvvetile yenerek yatağa u
zandıiı zaman, bir haftanm yegane 
rahat uykwsuna, gözlerini kapadı. 

Sabahleyin huawsi bir hastanenin 
tek yataklı odaamda Ziyayı gördü, 
bembeyaz yatıyordu. Hasta, Ziyadan 
fazla, mezarından çıkarılmıt bir ölil
ye benziyordu, neredeyse etleri. ke
miklerinden ayrılacak bir ölüye ... Sa
ft, ilk bakışta, derinin kefen gibi 
,abus takeleU örttUğUnü farkettl. 

Türkiye - Çekoslovakya arasında 

yeniden yapılan ticaret anl&fIIlası iki 
memleket mUnaaef>etıerini daha ge -
niş bir ıathaya 10kacakbr. 

hafta bu kadar yükselme.de, Paris 
borsacılarının mahirane surette 
idare ettikleri bir hava ;unundan 
başka bir şey değildir. 

Maden könrü 
bulundu 

Kırşehir, (Tan) - Del'li ve Gün 
köş köylerinde Ali Cengve Enver 
Tolunay tarafından Dtnitle ma
denkömUrtl bulunmuştur 

Ziyayı bir ölüden ayıran feY, Sara 1- ,ucumda her dakika bh\yKuş çiğ
le birlikte yürüyen ve duran gözleri lığı duyarak seni bekled 
idi. - Canlı olsaydım itdim, ~1-

Sara, ancak kendisine baktığı za- seydim rüyana. girerdin Ne yapa
man, canlılığını gösteren bu gözle- yım? Hastaydım, hem k hasta ... 
rin, bütün ömrünce arduıı bırak mı- Hastalık ölUmden fenaelemedim ! 
yacağmı anladı ve Ztyanm. ölmediği- Sara, Ziya'nm yüzU şefkatle 
ne büsbütün inanmak için söz söyle· bakarken, kısa bir h~t geçirdi: 
meafnl bekler gibi gözlerini. dudak- Hastanın yUzU traş edliş, ısaçlan 
larma dikti. Ziya, bir ruh gibi ya. va, taranmış ,adeta bir t:Llet geçir
yavq dile geldi: mişti. Olilm döşeğindeıe Sara'ya 

- Olecektim ... Kurtulacağnnı çirkin görünmek istemiı Ziya için 
hiç ummuyordum. Belki henUz kur- içi sızladı. 
tulmUf ta değilim... Sen geleceksin, - Sen beni ilk gönre gelen zi
seni göreceğim diye yqadmı..... Bu yaretçiliıı, hem ailem, tn dostum, 
Umit olmasa çoktan ölürdüm... Bir hem sevgilim. olarak .. Ben sende 
haftalık buhran içinde, bafum doldu· bunların hepeini toplaq görüyo
ran binlerce korkunç hayal arum- nım. Son ziyaretçim c\eıı olacak
da, bana yalnız senin yUzlln güldü... sm, çUnld1 hiç k~ hastalı
Şimdi bu yUzU k&I"flmda görllyorum, ğmıdan haberi ~k, ıı.ri olnuya
ölsem bile gözlerim hatla kapanır! cak ta.. .Onlar ancaltünıem du-

- Yine yorı.ılacakmı,ztya. IMlll ıua yacaklardı... Artık ö~ de-
ben anlarım! ğil mi? 

- Korkma, bir teJ olmaz... Ben Her hasta blru *1u', bunu 
lSltıme senin hayalinle Blper aldım... Sara biliyordu, fa.kat '8.'nm ço
Şlmdi sen yammdalm... Gölgenden cukluğu Sara'ya da si~t etti: 
çekinen ölüm, seni böyle gt\rUnce - Niçin öleceklin ?idi, 1e11 ya-
nasıl bana yaklafır? şamak, hem iyi ya.tat lqin doğ-

Saranm elini, ıukamıyaca.k kadar muşsun... Artık bu hel açma.. 
mecalsiz, beş parmakla tuttu: Konuşacak eeyler ntok? Neren 

- Beni bekledin mi? ağrıyor, söyle? 
- Bir hafta ... ffiç uyumadan .. Ba- - Bilmem. Bir dkada unut-

Sarıca ocakları 
Bundan bir müddet evvel, maden

lerini işletemiyen ocak sahiplerinin 
imtiyazlarının feshedildiğinden bah
sederken, Sarıcazadelere ait ocakla
rın da imtiyazının feshedildiği yazıl
mıştı. Verilen malftmata göre bu o
cakları kira ile başka bir müesseseye 
devrettiği için, maadin kanunu muci
bince, imtiyazı vekiller heyeti karari
le feshedilmiştir. 

Onların ocaklarındaki tatsızlığa, kızla bi~mesin tstenıiylb anatır 
arkadaşınızın zevkini evinden başka da Yok 'ğildir, f'heti sizden bil· 
yerlerde aramasına belki doğrudan yüklere 'e danış n &olll'a teabit 
doğruya siz sebep oluyorsunuz; bir edebilir'ıiz emri kUerıe de meee
giln sizi - bir arkadaşın zevcesile leyi halltebilirs' 

tum... Sen gelmeden evvel ağrıma- memesini aöyleıni§lerdi. Heyecan 
yan yerim yoktu... Demek beni çok değil, konuşmak bile hasta için teh
bekledin? tikeli diyorlardı... Yalnız hasta o 

- Çok, pek çok... O kadar azap kadar sizi görmek istedi, o kadar 
çektim ki! çırpındı ki, doktorlar, sizi görmesin-

- Nekadar? den ziyade gönnemeainin daha fe-
Sara iki eli ile havada daireler na olacağına karar verdiler, milsa-

çizerek tarif ediyordu: ade ettiler... Nişanlmız mı? 
- Bu oda kadar, bu hastane ka- Sara son IÖzi1 duymamıe oldu: 

dar, şehir kadar, dünya kadar ... Gün - Tehlikenin büsbütün geçtiği 
oldu ki gök bile ıstırabımın yanında ne zaman anlaşılır? .. 
bir damla yaı gibi kaldı! - Bir iki hafta ister ..• Bu zaman 

- Söyle, Sara... Sesini duydukça içinde biç sarsılınamalı ... 
hutalığımdan mes'ut oluyorum... Ve Sara'nm merakını yatıttırmak 
Seni bekletınek, kendimi özletınek... için kendi izahatının ki.fi olmıyaca
Huta olmasaydım bunların hiçbiri fmı anlıyan bir tavırla: 
olmıyacaktı! Hastalığın değil, öli1- - İsterseniz, doktorundan hepsi-
miln bile saadet getireceğine artık ni öğrenebilirsiniz! 
inandım! - Sizden öfrendiklerim yeter, 

Gözlerini yumdu, glllümliyerek onları da rahatsız etmiyeyim ••• 
uykuya daldı. Sara, ayaklannm ucu Sara, Ziya'yı, her eabah siya.ret 
ile, kapıya dofru ilerledi. Hastayı etti ve her alqam telefonla aradJ. 
uykusunda yalnız bırakarak dıean Bu ziyaretlerin, bu arayqlarm ztya
çıktı. KarwJlqtıfı beyaz bir hem.ti- da uyandırdJlı büyük tlmldi biç dU
reye: . ıUnmtıyordu. Ortada btr adamm 

- Hasta nuıl? Doktorlar ne dl- bayatı ve ölUmtı meselesi vardı. ve 
yor? bayatla ölUmtln kaynalı Sara'dan 

Diye 10rdu. Sevimli haatabalacı: mıyordu. Bir eabah ziyaret etınese, 
. - lyi, dedi, fakat mutlak bir teY bir akfam araman, hastaıım mut
ıöylenemez... Netice, vücudun, vU- laka ölt1m h&beri geleceğine bir ke
cut kadar da nıhun mukavemetine re kanmııtı. Bu kanaat onu herglln 
bağlı. Doktorlar kimseyle görüı- evinden hastaneye, hastaneden evi-
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No. O Yazan: MITHAT CEMAL 

f ah'fıin t• oturunca bası döndü; ve kendini herkesten evvel 
oraya ~ gönnedi; hem korkak oldu; hem korkunç_ .. 

--O"c-. 
~l Qıu ~ ... ~~ { Deli ! 
-.au. _...,.. ki SU&Vi 

Ralt: 
- DeU ml9 AlbnA. -

bak nuıı llnll~n-----um al. AAnaa: ... ~. 
- Dotnı clllelhuna 

) li değildi; llmba yandıfı iÇin hlli 
gece sanıyorlardı. Adnan, uykusuz

Saatlerce 11&1'8.YJ konuttuJar. Ya- luktan li§Uyen ayaklarile kalktı, do
tak çarp.f1armm pencere perdeleri- laştı. Sonra Raif'in yanma oturdu: 
le birlettitf odada 1abah olduğu bel- - Sana bir teY eöyliyeceğim, ama 

devlet re1al deli ol!nab (2). 

(2) lnsilis 8 a 1 t p a I a D 1 ft 
h a t ı r a 1 a r ı n ı n birinci cildinin 
157 inci aabifninden: Bqün. efendimi• 
Pru:pa Sefiri Prens Bola ile bareminin ma
be7ne selmeli lcln esvapeı bat111 Pru1a 
Sefaretine söndermitJer. Bunlar saat se
kizde selcliler Bu davetten dahi haberim 
1olrtu. Sefir ile haremi, ben beraber olnn
yaralr, haremi hilmu11U1a ceJbolmıap ter
dima.nhtmı bir kız yapmq. Biru müddet
ten soııra haremden çıkıp odama seldiler. 
Reviti ifadelerinden: "Efendimisin hiç irim. 
seye emniyetleri olmadrtı cihetle rahatsız 
bir hald oldulrlarmr ve sefriıı kendilerine 
JUdmı etmesini sö1lemit oldaiunu,, anla
dım. Sefir dahi efendimizin bu suretle ra
hatarz oldulrlarma beyanı teessüf etti. 

gWmiyecebin ! dedi; ve maliye na
zınnm lazile evlenmek iatediğini an
lattı. 

Raif: 
- Neden gUlecekmişim? Billkiıı, 

sevindim. Maliye nazın memleketin 
en temiz adamı ... Kızı için de Dağıs
tanlı Hocadan çok iyi aeyler duy
dum; dedi. 

Adnan: 
- Fakat 0 1 bir nazır kızı! Bana 

verirler mi? diyecek oldu; Raif kız. 
dı: 

~ 

Gene oyuncular arasında bir fut bol 
sampiyonası tertip ediliyor illa hekfın de deli 55 ad&-

Zaten bu Omnanıı de. .. 
)'8ftki'nbı ~ Daeto- Bizde gençlip TQrldye idman ce- nelik bir flit koymtl§tur. 
ile!': İçlerinde dlbW iline ben- mlyetleri ittifakı nJsamnameei ancak ı5 aeııe devam edecek olan bu llkte 
var; aarhOfU, delllll ~badalaaı on eekiz yapıdan itibaren teecll hak filde en fazla lam1ni yazdıran klüp 
tekin, l&iri var· ne till. bee- kı verdiğ1nden uıı bıldf&f çailan o - ılldi ~-

Raif: ' var_ ıua l4-1S,.. anamda ldOplerin,her- Maçlara 12 nf8an pazar gOnU bU -
'/ uo", Kanunu~ haqi bir mU.abakum& iftiralı et - yUk merulmle Fener stadında bq-

lıaftye ve lltlrg1ln '°9&111Da mek hakkından mahnılll bırakilmıl - lan~. 
aman daha Ali Suavt 90ttufu ıarcm lıtanbul llk maçlan aon hafta mO-
lllllb ~ ! Salt olma- eeine1mue1 yflztlctllilk &leminde yU ubakalarile beyecanh bir ıafhaya gir 
rmdan bana bunu - IUctller 14-115 yqJ&rmda rekorlar ih- mJttir. Şampiyonluğa en kuvveW 
• (1). Okumue- du edaken maaleee' verimli bir isti- n&DJr.et Fenerbahoentn Istanbulspor-

Adnan: dada eahlp olan ~ müa- la berabere kalmam 8efiktq takımi-
- kten ktlçllk ~ baka yapamamak eııdtfe9ile banpn l~ olan iki puvan farla bir puvana in 

klSfeainde oturmak için ~: arbdqlarmı ancak haVUSUD tenarm ~~a her iki takmım ilkte 

=.ı::. ~tahta ~hat ~==ara malik olan herhangi bir k1Uple berabere veya 
Raif. yeret otu( • futbol tube8fnde ete )dt1pJerJmis. ayni mağlQ.biyetl dJğer ldUbUn birinciliği 

• vaziyet lçhıde )avralllDAkta ve pnç kapmasma yardım edecektir. 

~ =:ı mi? Bil. korka- =~ptıramamak ac.ne Ye•I bir glll• kaldınna 
Adnan: 18 nt..nda Anbracta t.opJanac&k o- rekoru 
- Tamam! ffte bir\. Onda lan umumi kongrede ba mevzu& te - Lenlngrad, 31 (A. A.) - GWle 
~ huta.Jıtı> var; \-;m talı- mu edDecelfnl ve ~~ ı:- kaldırma pmpiyonu Şifin, ıol eliyle 
..... Gtunmca bqı ~~; bn- ont yqta tMcD hakkı ~-;. 88 ldlo talchrmıt ve bu IUl'etle yeni 
dini ....__ evvel ~ 1&- ldp.tlanm temin etmeie cahld-e• bir dünya rekonı teeie etmlftir .. 

FAY~-( ıı::.ııı.ITahammOl edemlyorun3 

BiLGiLER 
luginkii Progra• 

latubal 

17.- Univeniteden naJri1 tnldllp deni. 
(Hilı:met Bayar). 18.- Orlı:atra eurleri 
(plllı:). 19.- Haberler, 19,15 '"Yansa" ope
reti plllı:). 20.- Stüdyo orkestraları. 21,JO 
Son haberler. Saat 22 den sonra Anadola 
Ajansmm pzetelere mahsaa bavadia len'i
si verilclrtir. 

12,!5: - 15,10: Pllk •e haberler. 11: Dam 
maıikisl 20: Borsa, piyasa. 20,15: PWL 
20,40: Sözler. 21: Sarlı:ılar. 22: Radyo or
lı:estruL 22,30: Sözler. 22,45: Koueria de
vamL 24: Koııser nalrli. 

Vart0va 

19: Oda rmısiJdBI. 19.55: Skee. 21: Hafif 
masilri (plllı:). 21 ,55: Söaler. 22: Şopea 
konseri. 22,40: Edebiyat. 23,05: Dans. 24: 
Sözler. 24,05: PWL 

Moekova 

19,15: Konaer. 20: Mikrofon tiyatron. 
21,15: Festival emisyoma. 22: Yabancı dil
lerle nqri:nt. 

Pnl 

Saltha, gözlerini önUne iğerek mı- 18.fb. Gizli bir feY söyler gibi kula-
nldandı: ğuna iğildi: 

- Hammefendi mtı.u.ade ederse, - Benim de, dedi, bir kizmı var. 
bu hafta sonunda sizden aynlaca- Hem dokuz Y8.flllda! 

ğım. - Şqırmıf kalmıştım. Onun bu 
Nevzat hanım, tuvalet aynumdan itiraflarından sıkılıyordum. Fakat o 

ytlztlnU çevirerek hayretle 10rdu: aldırlf etmeden anlattı. On senedir 
11,10: Hafif m111ikl 17,55: Çocuk tf:rat· - Bizi bırakacak mmm Saliha? yanında çaftttığun hanım pek aofu i· 

rosu. 18,40: Plllr. 18,45: Konferans. 19.10: Niçin? -'·. Onu da tıpkı benim gibi bir er-
Almanca nqrint. Muhtelif. 20.SO: Kan- H .. x UMIP 
,r1r musikili, IÖzHl. .-rlrılı neeriyat. 22: Saliha 8U8Uyordu.anımmm auz. kek ald&tmlf, çocuğu olacağım anla-
Haberler • Caz revflsU. 2S,15: Esperanto lerine ve istlfhamla bakan gözlerine ymca bırakıp kaçmıf. Bunun karnı 
dersi. 24,15: Caz orlrestruı. silkntla mukabele etti. Altı aydır bu ş~eğe başl&mlf. Lakin 

0 
aralık te-

Bflrlln evde hizmet ediyordu. Nevzat hanım, sadUfen hanımı Bunsaya gitmif, işin 
---ıg;- Sarkıtar (Sopran-tenor). 20.45: Ak- ona kartı bir hizmetçi gibi değil, bir farkına VarınamJf. O da doğurmUf 
tUalite. 21,15: M~ll.1.nqriyat. 23: Haberler. arkadq gibi muamele ediyordu. O- ve çocuğunu Eyüpte, bir fakir kadı· 
23,30: Gece ma•ikim ve dana. nun için. Salihanm stıkdtundan mUn- na götürmüş, teslim etmiş. Her ay 
Rudapeft.e fail oldu ve: ona aylık gönderirmiş. Fakat hanım 

18,30: Rad,o salon orkntraaL 20: Türk - Sen bilirsin, dedi, bana göre ha- duyarsa beni koğar diye korktuğu 
musikisi terüki ediyor" adlı lı:onfenaa. ve va boş... için, altı ayda bir gidip kendisini gö-
1eni Türk masiki eserlerinden parçalar. - Seni daha ciddi bir kız zaııne- rebm-ı •• Kızı da, anne olarak on-
20,30: Konservatuvardan nalı:il (Brkel A..&l..+ir ""uuıp 
List, Ça1kovslri. Mozart). 22,20: Ka,....k diyordum. Böyle sık sık yer .. ~&..,. .. • dan ziyade, yanında bUyildUğtl kadı· 
nqriyat. 24,15: Cu. mek doinı değildir. Hem dfltiln, bir na al.lfnuf, bana: 

de çocutun var. - Görüyor musun, dedi, benim de Seçme program Salihanm giSzlerinden derhal ya.- kızım var. 
Va~ova, 22: 8open masilda. 19: Oda tar bofandı. Artık kendiafni tutamı- O söyledikçe benimiçim sızlıyordu. 

musikisi. rd Kendisini" · mu-'-''- mertebe teselli Blikr-., 18: Dum. 21; Sarlrdar, 22: yo U: wua.uu 
raıdyo orkestr .. L - Zaten, dedi, hep onun için ••• O- ettim. Amma, artık her akşam oda-

Berlin, 19: Sopran • tenor .~r~dan. nun için.. ma geliyor, çocuğundan bahsediyor. 
Budapqte, 20: Türk musilı:isuıe dair - Onun i,.in mi" Yoksa daha fazla Onun yUzUnden bu hale geldiğini' aö• konferans ve bazı eserler. ... · .T 

Buda,,..te. 20,30: Ko~tanrdan na- aylık mı buldun? lüyordu. Bir defa eski resimlerinden 
kil (Erkel, Liıt. CaJkovm). - Hayır efendim .. hayır.. . birisini gösterdi. Gti7.el bir tueymiş. 

Kııa Dalgalar Nevzat hanım sustu. Dudak.larma Belli. Yavq yavq lkbalin sözleri be-
boya sürdükten 10nra 10rdu: ni 7.ehirlemeğe başlamıştı. DUtUnU· 

Bertin 

Calıtma aatlerl: Saat 10.45 - 14.20 ı 
l 74 m. •e sı. 45 m. Saat 15.00 - 11.SSı 
31.sl m. Saat 10 - 23.S5: 25. 41 m. •e 
49 83 m. 

- Babası mı geldi? yordum ki bir gün, ben de onun gibi 
- Ne diyorsunuz hanımefendi. Ba olacağım ... Ben de onun gibi çocuğu-

balı nereden gelecek? mu göremiyeceğim ve o bir bafkası-
Babası? Zavallı Saliha onu çocuğu- na anne diyecek... Biliyorsunuz kl 

nun dofdulu gtlndenberi görmemiş- kimsem yok, benim de çocuğum s\lt 
ti. Erkekler için vaftlerde bulunmak, ninenin yanında.... Buna tahamıDW 
yeminler etmek güç bir meeele delil edemiyorum.. TahammW edemlyo
kl... Fakat nasıl anlatam.. Bu o ka- rum.-
dar güç me8ele Jd._ Nihayet kararı- Zavallı Saliha dayanamadı. Olduğu 
aı veriyor, wı: yere yığılıvermifti. Kendinden geç-

- ikbalin ytlzlndmı, diyor, bura- mis miydi? 
dan gidiyorum. Belki .. Belki değil muhakkak, çUn· 

- ikbal mi? Kim bu ikbal? kU Nevmt hanımm ağladığını da 

• SEHtR TtY ATROSU : 
(Faust). 

- Aşağı katta oturan hanımm f arkedemiyordu. Yalnız ,u sözleri du 
Saat 20 de himıetçisi. yunca ayıldı: 

Nevzat hanım batn-lamıyor. Yalnız _Saliha, benim de c;ocuihım yok.. 
• HALK OPERETİ : Sut 20,45 te l1lr 

defa (Flor:pa). 

• TAN : (Gbel Gilnler). 
• Sik : (Per Giiııt). 
• YILDIZ : (Mayerliq) 
• TO'RK : (Ba:panlar). 
• ~ARA Y ı (Samlon). 

• MELEK ı (Belrlenilmf,_ Sablt). 
• SUMER : (A• Utnmda). 
• ELHAMRA : (Sevmek Yaaelr Ilı P).,. 

(Son Hatıra). 
• İPEK : (BrodYQ Melocll) .,.. CBe,u 

Gömlekliler). 
• ASRI : CBtlJilk Katerina) .,.. {Kor

kunç Snari). 
• AÖ14 XAZAR : (Çin Batakhaneleri) •e 

( itim •• Zafer). 
• SARK : (t1Jı: pce).,.. O>allann Km) 
• ALEMDAR : (Kaclmlar 0618) .,.. (Ka. 

feste A•>· 
• AZAK ı (V..ulr lulaa) .,.. (a-. 

ıua lztırap). 

•11ıı.u: Cllaclam DBban'J')" {Kor
aantar Deflani). 

• HİLAL : (1 No. la Halk Dlltmmu) .,.. 
(Dert.is Arbclqlar). 

• PERAH ı CSamPIJOD) " CVmatme 
Beni). 

• Usxunu HALB : CKarJıotra>. 
• XADIKOY IOUYYA & (Tarab 

Kq). 

meselenin ne olduğunu anlamak için Orhanı getir ... Çocuğumuz oldu. 
biliyormut gibi yapıyor: 

- Ha ... Hatırladım. 
- lfte bu kızm yUzUnden ... Ken-

diaiyle pek görilftUğüm yok. Yalnız 
merdiven bqmda ruladıkça birkaç 
kelime konUfUyc>ruz. Zaten o da Jdm
aeyle görUtmez. GWdüfUntl bile gö -
ren yok. Sııııka, kunı bir 'kndır .F.kaik 
olmayınız, hanımcığım daktilo olarak 
rJLlıştıfmı vuıhaneden c;ıkanldık 
dan 10nra yanmıza alınca, önceleri 
hizmetçilik yapamıyacağmı diye 
korkmu.,tum. ll'akat Allah razı olsun 
bana burada blr hlr.metc;l muamelesi 
etmedtnis. Kendimi hlc; y&tfırpma

dım. 1' azdı, ve itimi bitirince he -
men yukan aputnnanm Uat katmda

BULMACAMIZ 

ld odama c;ıbr, ~ma öteberi ö- ı 
rerdlm. Bir gtın. daha d~n bir ak ~---..... 
eam. bpr aralık kalm1'b. tkbal. a
ralıktan, ~ken. benim ldleilk Or
hana bir .emlek dlktlfbnl görmtı,. 
t~ drdl. Hle "'1)mfyen yftzOnde 
hatif bir tebetı8m nldu. KfllSkl olma
ıaydı. Bir iskelet gtller gibi bir .,ey ... 
Sonra. aordu: 

SOLDAN SAGA VE YUKARDAN 
AŞACI: 

1 - Uıtilne yazı yuı1an teY (5). 
Kalıp kumaş. 

- t".oeuiun lçhı mi! 
-Evet. 
Dedim. Bir an durdu. Yanıma vak-

yık drmedl: OllUll lcfn lrOrlrak tahmin edPmelde beraber bunun -.. 

~~ kcırkanc-~dell- mana ı.tıı oıctutwnı ~topı.::-Z Havalar ıslah edlllyor FllANsız TiYATROSUNDA 
.... ..._VI lhtiWUe ._ _ _. Jdtlplerlmls hafta ortulJlu- • 
Çıraian'ı bulp Sultan _,,, rak çler arumda bir futbol pmpf Kumıpqadaki gemi havuzlarmm S Nlaaıı Cmna Ôf8llU 1Ut 20,45 te 

rar" tahta PClrmek 'I ~- ~ tertlp etmeli ~ • Urlncl bet ıene1ik sanayi pllnma gö- Camlıca,, Gtbelleetlrme Cemi1etl Menfaa- !!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!l!!!l!!ll'!!!!!!!!l!!l!l!!!!!!!!!m!!!!! .. !!!!!!!!'!!! 

c1ar AbdDibunft (&fı '19 -: lardır. re yapdacak nslahatın genifletllmesi- ~ ~~r:i=e.::°tJri~0ıfa: Pwbahoe it.namı 11:"'*'9 Camı 
-- (tıbben) _, .. ~;ydlblr, ._ ......... .,_ "'-''"'tu&l'&1• lstanbul ne -""'da h=:lanacaktır. Bu if için ile Natid tarafmdall Kans6s. 2.- Sanat- lthtlb .. Rnbell ._.., Kaalt •• 

l)awıtltJp, Toplutdar 
2-Bal imal eden (3). Millet (f). 

3 - Nafaka ( f l. Trabmn taraflarm
da bulunan adam (3). 

4-Cezire (3). 
5-Bir hece (2). Avnıpalı ft bD 

gUnlerde ehemmiyetli vuiyetl 
olan bir millet ( 6) . 

6 ..._ Hedef ( 4). Rabıt edatı (2). 
-- S ,,uuuw. .... __.~ \,Rlola .,_ ..,... lrlr Natid-Fahri ile SUrpik Duda. S- Gar- •ablllt" tcta teff'fnlt tutralmdalıl •men 
bre: uavt vak' ll(mı'a lpO!', Gtlnet, Vefa, S11Je11D&Diye, A • Ankaraya giden havuzlar mUdürll Ce den •e Mabim Artistleri. 4.- Darillbecla- ,,.qm c1ımıelr lrlfldlr. 

.....1ı. di19 -1v.- _..,..,.. a....;-1r edecell ..... ..u.u 5.- HaUr Opentl untlrlrlan. Zom Dal-
PruaYa,,, elçleine: ·~ nadQlu, m..n.., Anadoluhiart Fener, mn ı.. • ..n .. 1erc1e tehrimize dönecektir. 1i Nntlrlrlarmdall İbrahim - llODOlot. a..-... ....... lan 
911o1U&• ._1• "-·-•rn-· 0.- Ydmu ld8plerlnin ~;:-,.m daha Bavuslara bundan evvel de yeni - mu l•tirakile Operet ııaraçlan. 6.- DeDis ------
man'm a&&&CDU tatı1Ul::e bir bu mllababJaıda s-- Bu K1a Eftaba 8acll ... arbdqlan 1umaeri. Cerra11pa • butaw4 Cernhtıatll ıım 
bvu kadar ba)'lllJetl Bir eo- tula ~ ,apablllMJerinl temin 1g1n den birçok aletler getirtilmlftlr. o.r111ıe 111.......a 1e1u 11111u1 
nebi 1efiriDe bunu .ıs bir ilk 1llall ne de9am ecDJmMI Varar al- arada baVUllarm icabında kendi hu- _•_11ıaeaaa ___ ~ _ _._ ... _ Ra!:U-::.ıu aoı7 

tına .ımm'f, bu ite lbDDf8leD ehem nal elektrik teslıatile ftliyebilıneat o-. FOllan ac ._. Telef• asa Abuay He .... _. 14551 
(1) fqdis Salt ......... ~,_ M- mfy9U ftrme1r ve~ daha Jdl- ı .. a.. iki elektrik motlSrU getirtilerek Aby CKachko7 ....._. bq ..,._ aldfye " .. bl,. 

rJacl dJdiaiD sı lacl llbll- htlrmet bi- &lflM memarl..,.) am bamn..ı 8alark6t a .... 
1 9HLJ-•1ns ..... ıı clbin .. .., .... bıll kurulmllfblr Bundan bqb iki tane ~ Deminollln ......_ din belan 
-sı.-.ı. ım sbd t.eD:.tl lclır ~ ldanm · "-·1 bılumba caat aıem1. llrbcl ıe,.ep u.n .......... o. =-=.....,.,... ......... _.. -:: at ........ Ztı1ti .._, Salt kllbad ele SUltr tupl MI -.-tma Telefoeı 1107t kl.:U Nô _,.... Ola 

al --~ - ..... -Bllilll Dm8, a.Bp, CWah11ra:v 11 pttrtDmitUr ki. bunlar Panama °"::!. °bT~~ 1:.J:I~~ .. 
:rm .,..~"itte cltla ml•h. daa Sadi KaNan, ı.tanlJa1lporda Ke lranaJmm 811 bop.ltma tulumbalarmı "'8 Telelolt 4ıı41 ....... Zllrlr ......_. "-

ll.IO 

IGl71 
12141 

'i. •.:•J: trabal .. • ~ mal lfallm, Emin Jl'aat. G0netten A- yapan AmeribJı bir mUhendiahı 935 ~~'!.;::,.':at;-'....!'1'i.:.. 
a.. Eml~ n~ 1a1r- dil Olrq Cfbl Jaymetll sporeulan- 1e11eıd içinde yaptığı altı tulumbadan _ıttaan __ . _,.., __ •_h_n ntll 

80107 =-:.:n;,::" r y.,.uJer, mm U...ı.rtne almJllardlr. MUaaba- ildstdir. lat&athd ıttaa,.. Mm Ctfal baftall-' 81tll 4242t 

11511 

ta.rine tahtı tüpbede ~. tı w- taıarm tertibini tabul eden l'enerbab Aynca yine havuzlara aon sistem ltad•t hfal,..., ,... f)ahall Cehhl Ya..t• Tfltldlltl 
ntl .,.c1p1ıııım Memalild tart ~her lllDmtn birtncWne kupa w ma ve beheri onar bin liralık bUyilk tor- Y .. i1Uy, Balı:nl1. :.S-::5, ~C::-t ....,. ..., .• dalya vermekle beraber aynca S ae- na makinalan ~etirtilmittir. :,=en.. UülW 

44111 

7 - Pekmezden yapdan bir tatb 
(6). Az. mcak (4). 

8-Şart edatı (2). Aşlklr (,) • 
9 - Dili (3). Beygir (2). 

10 - Bir hece (2). VUcut ıuyu ve 4"' 
ret manasına gelir (3). 

11-An (4). Bir adet (3). Nota (2). 

DUNKU BULMACAMIZIN HALLlı 

1-Bardak (6). lrin (4). 
2-Beyaz (5). it (2). Alem (4)~ 
3 - Ap (2). ide <3>. Ad (2). 
4 - Diploma (7). Ama (3). 
5-At (2). Ocak (4). 
6-lmam (4). Fa (2). 
7-Adak Hl. Bak (3) 
s-ne es>. Bal <3>. 
9 - Re (2). Araba (15). 

10-lman (4). A1lka (5). 
U-Dalak (5). Az. (2). 



Alman cevabında neler var ? 

Almanlar Renden asker çekmiyorlar, 
arsıulusal kontrolu kabul etmiyorlar 
Fakat Ren·~~ yeniden tahkimat ·yapmıyacaklar 

. lBaşı 1 ıncıdeJ Erkônı harblyeler 1 Niuz kronik! gazetesi, bakanlardan 
tar mahafılden haber alındığına go- d k" t bir kısmının müzakereleri Fransız se 
r1;; Almanya bu tekliflere cevap arasın a 1 emas çiminin sonuna kadar geciktirmek -
ve! ıuek ıçın çok dUşüıuuü tllı. Bu Londra, 31 (A.A.) - İngiliz kabi- te ve mebusların hergün seçicilerin -
hU3usta pazarteal giinü sabahleym nesinin, yarınki toplantısında erkani den aldıkları birçok mektuplarda 
'/ ı.1heı.uıştrasede yapılan müzakereler harbiyeler aanmdaki görUımelerln Fransa ile silel mahivette mllzakere
bu akşama kadar devam etmiş ve en tarihini tesbit edeceği tahmin olunu- lerin protesto edilmekte olduğunu bil 
n hayet Hitler cevap venneğe razı yor. Bu görüşmeler, AJmanyanın ce - dirmektedir. 
ol.nuştur. vahı ne oluna olsun mutlaka yapıla- Deyli Meyi gazetesi. bu yüzden bir 

Ribentrop cevabım bu ak,am Ede- caktır. Londra efkan, bu görllşm~ • kabine buhranından bile bahsediyor. 
b •ere ek ve Eden cevabı alır al- lerin Lokamo devletleri arasında ya- .• 
mo.z ncşredecektir. Bu cevabm birer pılacak müzakerat için Fransaya. Brufrsel konferansı 
s ~ .. 1 d_ yarın sabah Lokarno -dev- milhtaç olduğu itimat ve emniyet duy Paris, 31. (A.A.) - ÖVr gazetesi 
ı~ lerine ve Fransız sefiri Corben'e gusunu vermeğe matuf olduğu mU- yazıyor : 
verilecek ir. O da derhal hükfunetini taleasındadır. Fransanın Londradaki büyük elçi
h berdar edecektir. Paristen gelen Deyli Meyi ve Deylf Herald gazete- si dün dış bakanlığına, Fran88llın 
h~tcrlc e nazaran Alman cevabının leri erkanıharp heyetleri arasmdald Paskalyeden evvel Brüksel'de Lokar
g ' 1esi ihtimaline karşı dış işleri g~rüş~el.er. h~s.usunda İn~liz kabine no devletleri konferansının açılması
bt'lkfı.m Flanden intihap dairesinden sınde fıkır ihtilafı bulundugunu yaz - nı istediğini bildirmiştir. 
P \ s2 avdet etmiş ve bakanlıkta maktadırlar. Aynı gazete, Parisde her şeyden 
tC'kıar Lokarno meselesiyle meşgul lngiliz Bakanları arasında evvel, Fransız efkarı uınumiyesine 
ol ıağa b8.1Jl&m11Jtır. ihtilôf Ren bölgesinin süel işgali meselesin-

Berlinden alınan haberler Ceva deki Fransız siyasası hakkında se-
, P Londra, 31 (A.A.) - Sabah gaze-

hakkmda müspet bir .d'l-ır· ve kt "İmden önce dogru- bir fikir vermek 
'-IA rme en teleri, pek yakında yapılacak olan " 

u.~ktır .. Sa:llhiy.~ttar Alman mah~- İngiliz _ Fransız _ Belcika erkanihar- ietenildiğini kaydediyor. 
fılınin fı~e g?re, cevapta mukabıl biye müzakereleri hakkında geniş tef Bunun içindir ki, Brüktıel konferan 
Alman teklıflen var~ır. Bu teklifler siratta bulunuyorlar. sına bu kadar ehemmiyet verilmekte 
sırf Hitlerin telkini ile yazılr;nıştır. Hükfımet mahfellerile temasta 0 _ dir. Konferansta Alman cevabı tet
Bu~r her. ,eyin Hitlerin elinde ol- lan gazeteler, görüşmelerin İngiltere kik edilecek ve bundan müstakbel si
dugunu ıöylemek~~~r. G_ene bu için yeni bağlara mUncer olmıyacağı- yasa hakkında icabeden netice çıka
mahafilde beyan edildıgıne göre ce- nı iddia etmektedir. Bu gazetelere gö- nlacaktır. 
vap gayet kısadır. re. görüşmelerin mutlak surette mah Bazı mahfelerde, kollektif emniyet 

Londra gazeteleri bu cevabın eski dut olan mahiyeti dolayısile, bunla- siyasasına dönmek ve bunun için de 
tekliflerin biraz daha tevsi edilmiş nn şilmulilnü izam etmemek lazımdır. 1924 protokolu şeklinde bir protokol 
,eklinden ibaret olacağını ve büyük Bütün diğer gazeteler, süel müzakere kaleme almak için "Avrııpa komite
deği.fiklikleri ihtiva etmiyeceğini tah lere tevessül planını az çok 1Jiddetle si" niiı tekrar tesisi arzu edilmekte-
min etmektedirler. tenkit ediyorlar. dir. Bu protokolda, emniyet siyasası 

Dış lşler Bakanı Eden, bu sabah Deyli Heralda göre. Liberal sav _ nın mihveri Londra, Paris ve Mos-
Baldvinle uzun bir mUlakat yapmış- men grupuna mensup Uç bakan ~U- kova olacaktır. 
tır. Bu mülakat esnasında Alman ce- zakerelerin şu sırada tahrikata sebep Titüleıko dönu··yor 
vabının mevzubahs edildiği bildiril- olmaya çok müsait tehlikeli olaca -
mektedlr. Eden akşam geç vakte ka- ğı kanaatindedirler. Avrupada her 
dar dış bakanlığında meşgul olmuş türlü yeni taahhüde muariz olan Lort 
ve Alman delegesinin gelmesini bek- Hailşam da bu fikirdedir. Tecim ba-
lemiftir. kanı Run~lman mütereddittir. 

Londra, 31. (A.A.) - Titilleeko, 
Romanyaya hareket etnıeden hvel 
veda etmek üzere, öğleyin, Eden'i zi
yaret etmiştir. 

Sallhiyettar Londra mahıtfilinde ==-=----======================== 
•öylendiğine göre, Alman cevabı her 
halde, lngilterenin yaptığı tavassut 
dahilinde bazı fedaklrlıklan ihtiva 

Heyeti umumiye içtimaları 
edecektir .. 

Ribentrop'un Londraya gelmeei, 
eevabm tamamen red mahiyetinde 
olduğunu göstermekten uzak telA.kki 
edilmektedir. Eden, Ribentroptan Al
manyanın bir jest yapmasını iıftemiş

Muhtelif şirketlerin heyeti 
umumiyeleri dün toplandı 

ti. Alman cevabı her halde bu jesti Tünel şirketi, hissedarlar umumf 
kısmen olsun karakterize edecektir .. heyeti dün öğleden sonra Metrohan -

daki merkezinde toplanmıştır. Top -
Cevapla neler var? lantıda meclisi idare ve murakipıer 

Londra, 31 (Tan) - Ribentrop- raporu okunmuş, kabul ve tasvip e
la beraber Alman heyeti bu akşam dilmiştir. Bundan sonra meclisi idare 
saat 8 buçukta tayyare ile Croydon balıklan ile mürakip seçimi yapıla
meydanına gelmiştir. Ribentrop ken- rak toplantıya nihaye~ verilmiştir. 

disini karşılıyan gazetecil~re, Alman Anadolu Demlryollarında 
cevabı hakkında fazla tafsillt verme-
mı, ve yalnız demiştir ki: Ana~olu d~mir~ollan ve Haydar : 

- Cevabı getirdik. Fakat bu son paşa lıman gırketi umumi heyetlerı 
sözUmtlz değildir. Bu cevabın diplo- dün topl~.rıınl§tır. Şirket!e_;in. topla.ı:ı
matik müzakerelere mevzu olabilece- tıda tetkık olunan 935 bılançolan his 
ğine kaniiz. Bu itibarla notamımı sedarlar tarafından tasvip olunmuş -
ehemmiyeti vardır. tur. 

başına isabet eden yUz kuruş temet
tü hiuedarlara taksim edilmiştir. 

Tevzi edilen temettü, haselerin te
diye edilmiş kıymeti üzerinden takri
ben yüzde on ikisini tutmaktadır. 

Kadıköy Su Şirketinde 
Kadıköy ve havalisi su şirketi umu 

mi heyeti topbı.nmı•· senelik heyeti 
idare raporile bilançoyU tetkik etmiş 
ti. 

Aldığımız malumata göre şirketin 
935 teki safi kA.n 19974: lira olup bu 
miktar geçen seneden Yllzde kırk nis 
betinde noksandır. Bu temettü hisse 
darlara dağıtılmıyacaktır. 

Şirket 935 senesi ıal'fmda 7882 a
bonesine 1010272 metro mik'abı, reı
mf müesseselere 162049 metro mik'a
bı ve umumf çeşmelere 156207 metr<' 
mlk'abı su vermiştir. 

Alman cevabı hakkında verilen Usküdar framvaylarındo 
ma16mat blribirine tamaınlyle zıttır. Usküdar ve havalisi halk tra.mvay· 
Banlan cevabın uzun olduğunu, ba- lan şirketi umumi heyeti diln toplana 
zılan km& olduğunu söylemektedir- caktı. Fakat bu içtima, hissed.arlan 
ler. temsil eden bazı kimselerin geleme -

Cevabın mahiyetine gelince: Sızan meleri yüzilnden on beş gün sonraya Telefon Şirketinde 
f&ylalara göre Vllhelmstrue UZUD tehir edilmiştir. Telefon şirketi umuınt heyeti dün 

llakerelerdell Ahmnyanm birinci Vakıf hanındaki dairede top 
m IOlll'a . Cenup Demlryollarında lanacaktı. Ekseriyet olınadığı için bu 
...._askerini oeJmıek nretlyle Cenup demiryollan oirketinin sene toplantı 30 nisana tehir edilmiştir. 
lelDbollk blçbiı' Jest yapnmlmRD• ka l'k umi h t Naf V • ı um eye toplantısı ıa E" Belediye Memurın 
rar vermlftlr. llltl8", ~mm kA.leti münakallt reisi Rifatm huzu- Kooperat"f" de 
hukuku hilkt1mranl8Jne KantaD tek- rile dün yapılm11tır. Toplantıda şirke . 

1 ın .1 . . . 
llflerl bir defa daha reddetmiştir. tin bir senelik fa.aliyeti ha.kkmda oku Belediye memunn kooperatifı dün 

Haber almdığma göre Alman ce- nan idare meclisi raponı kabul oluna senelik heyeti umumiye içtimaını yap 
va1J1 Londraya viad olduğu sırada rak 935 yılı billnçosu tetkik ve tasvip tı. Senelik faaliyet raPoru okundu ve 
Renin 20 kilometre solunda bulunan edilmiştir. Bu bilançoya göre, ıirket tasvip edildi. Bu raporda bilhassa ge 
S şehire yeniden öç alay uker gön- 935 yrlı heu.plarmı 15 bin lira karla çen yıl içinde Azaya 50 bin Jlrallk bir 
4erllmlftlr. kapatnuf ve hiuedarlarma temettü kredi açıldığı, kooperatüin muhtelif 

Bltler Ren sahillerinin beynelmllel dağıtmıştır. mağazalarla lokanta ve mahrukat şu 
ukerter taratmclu mubafuas1 1ç1n Balrırlröy Bez Fabrikası belerinin inkip.f ettiği yazılmakta -
yapılan tekUflerl reddetmlftlr. Bitler dır · 
buna da hukuku bttkttmruılsbıe bir Kooperaffflnde · Senelik klr 4'50 lira olduğundan 
t.eeavtiz saymaktadır. Bakırköy bes fabrikası kooperati - bunun Azaya tevzi edilmemesi muva 

Almanya müzakerelerin devamı finin umumi heyeti de dün toplana • k 
~ ancak '11 ~kilde bir btlsnönlyet rak kooperatifin bir senelik ça.Iıtma- fı görüldü. 
göstermektedir: sı tetkik ve tasvip olunarak koope- Azadan blrinln talebi üzerine koo-
MUzakereler devam ettiği müddetçe ratifin önümüzdeki yıl içinde daha peratüçilik hakkında ara sıra konfe
Almaaya Ben fe]ılrlerinde yeniden iyi çalışabilmesi için bUJ kararlar a- ranslar tertip edilmesi muvafık gö -
tahkimat vıa.pmıvacaktır. l.mmı§tır. rüldU. Bundan sonra yeni idare heye 

., - -., ti seçilmesine bqlanıldı ve neticede 
Almanların kanaatine göre bu hav- lıtanbul umum sigorta şirketler komiseri lsmaU Hakkı, mas 

zada sulbü temin etmek maksadile I k ti d raf mümeyyizi Necati, muhasebe tet-
lld taraflı ademi tecavüz misakları 1 r e n e kik şefi Zeki ve muhaaebe mümeyiz-
yapılmahdır. Istanbul umum sigorta lfrketinin }erinden Sami elaıeriyet kazandılar. 

C 25 yf 
senelik umumt heyeti diln toplannul-

eva p sa o tır. Vapurcululr ılrlreffnde 
Londra , 31 (Tan) - (Saat 3) - Toplantıda idare meclisinin, şirke - Hali tasfiyede bulunan vapurculuk 

Şimdi haber verildiğine göre Alman tin bir senelik muamelAtmı bildiren şirketi senelik umum! heyet toplantı 
cevabı 25 sayfadan mürekkeptir. Ri- raponı ve 935 bilançosu t.etkik oluna- sı, dün bütün hissedarların tştirakile 
bentrop bu akşam Edene cevabı tev rak kabul olunmuştur. liman banında yapılmıştır. 
di etmemiştir. Alman delegesi yann Bilançoya göre şirketin geçen sene Toplantıda, tetkik ve kabul olunan 
sabah saat onda lngiliz dıf} bakanile ki kan, evvelki senenin kin olan 935 yılı bilançosuna göre şirket geçen 
aörUteeek ve Alman cevabını vere • 70650 liradan yüzde on bir fazla.süt> sene zarfında 26 bin küsur lira klr 
eektlr. 77799 liradır. Bunun Uzerinden hisst> temin etmiştfr. 

' 

Polis 

iki ev yandı bir 
komiser öldü 

1-4:-936 

ltalyanlar Gondar şehrini 
zaptetmeğe çalışıyorlar 
Roma, 81 CA.A.) - Mareşal Ba - len bir YQlçwıUJI ifadesine göre, bom4 

doflionun 168 numaralı resmi tebli- bardnnan 2JiO ili 300 kişinin ölmesi• 

Evvelki gece saat 21 ıularmda tt: ge ft ,_,...._. llbep olmUŞtur. 
Kumkapı Nişancasında Latif sokağın Ana.vatan kuvvetleri ve Eritre. mi1f H .. 
da.ki 12 numaralı ahşap evden yan- rezeleri tekra~ ta&l'l'UI& ıeomışler, 08110 •lf•nlıgı 
gm çıkmlf ve büyüyerek yanmdald Lemalemo dag geçidini aşarak Uog • ,,.,,.,,,. ellade 

hera bölgem merkeııd olan Debarek'i ııa--...; 
10 num~r~lı eve de: . i ·ayet ctmıştir ifgal etmişlerdir. UçUncU kol dt)Jı. -. (Tan) - Mare,al Ba• 
Yangın ıkı ev yandıktan sonra sön· U b .. 1 i merk . 1 Sok t dogllyonun ~fi il.89 numaralı teb-
d" .. 

1 
bil . . aag o ges ezı o an o aya 1. - .. Ital uru e mıştir. 1 t S kota k b 0 . ıge gore yanlar Avas nehri civa-

At }( 1 k E u aşmış ır. o asa ası, essıe d S d ehr" • 
eş şvy e çı mıştır. v sahibi. Mu Adisababa, Tsana gölil ve Gondara gi n:11 a ar o ş mı ve Davona ,ehri-

kaddes mangalı odasında ate,ıyle den yollann birlettiği noktad Uh' nı alıruşlarcbr. 
b.ır~~arak ~a~ıyı kilitleınlt ve mtaa- bir kervan merkezidir. Evv~l~i ~ Uauua IUltanbğr tamamen lW-
fırlıge. gitmış~ır. Evin tlst katında ay otuz üç tayyare, Harran bombardı- yanların eline geç~lr. Sultanın sa
rr~.a bır de kıracı oturmaktadır. Bit ınan etmiş ve ukeri noktalan tesirli rayına Italyan bayrağı çekilmiştir. 
~uddet sonra. mangaldan 111çrıyan bir şekilde dövmUştUr. H d fi J D 1 
bır kıvılcım mmdere fırlamış ve yan· • e er esse 
gına sebebiyet vermiştir. Oradan geç Gondarın zaptına . Roma, 31. (A.A.) - Şimal cephe-
mekte olan bekçiler odanın pencere- çahııyorlar sınde •. ltalyaplarm son zaptettikleri 
lerinden duman c;ıktıtnıı görerek ka· me':kılerin, şimdi Franıız Somalisi 
pıyı kırmıflar fakat deh,etli bir ate9. Roma, 31 <~·~;- Itaıyan ordula yakininde Sa.dro mevkil ile Sudan bu-
le k8l'fllqllllf].ardır. Bu mrada civar- n G?nd~a ya noktaya gelmiş dudu civarında.ki Nogarra arasında 
daki evlerden de yangmı duyanlar tleedrdıbril, bırklka~ içinde Gondan zap düz bir bat teekll etmekte olduğu 
sokağa fırlamı9lar ve daracık sokak e ece e • tasrih ediliyor. 
mahşer gibi kalabalık oluvermi9tir. ~ndar, ~ J6l11ne yakın çok Bu hattın tam bir cephe teekil et· 
Bekçiler karakola kOJUp itfaiyeye ~~fhe~ ':on:m ::,:e~ke~ - mediği falp.t bir noktaya mütevec
haber gönderilinceye ·kadar evin t1at ki ~·Kor an -..w..c1 er ~ cih mütevazi ilerlemelerden ibaret' ol 
katında oturan kiracılar efyalarmı m:ıde uba ~mm •-UM& e, '1· duğu UAve olunuyor. Muht.elif kuv-
kurtarmak çaresine ba9vurmuflar, :: eo:: llral ~Bel'bıde kl- v~tlerin hedefi Deuie olduğu söyle-
fakat ahfap olan evde yangın pek ça.. Sokota mmtüumt ea mWmn _ nıyor. 
buk Uerledi~den evden. pek az bir vuale yoUar.ma ~. 8a börr;;e 1 J lef komlfesi reİSf 
şey çıkarabilınifler ve evı terketmek de yeni bir taarrua pgllmek llzere 
mecburiyettnde kalmujlardır. Bir hareket mebclel vutt11111rmeet muh Romaya mı geDyor 1 
müddet sonra itfaiye de vaka mahal· temeldir Negilliln bfaat kwiwıda et 
tine gelmif ve ateti söndU.rmefe uf- tltı Hah~ ııuvvetıerı 1'lz bin Jdeiden Roma, 31 (A.A.) - ıs ler komitesi 
rqmıştır. Yangın ancak eaat yirmi fazla olup Koramnı llmallnde Aşi- reisi de MaQ.riaguım Komaya gtıle
dörde doğru ıöndUrillebilmif, yangı · yangın gölü kenarlarında toplanmış eejl hakkında buradaki ltaıyan ma. 
nm çıkbğı 12 numaralı ev klmilen, lardır. bafUJ ..ıe1111 malGmat beyan etmekte-
yanındaki 10 numaralı ev de yamı- G L L I dirler. Fakat eğer de Madaıiap Ro. 
na kadar yanmıştır. a~ uomuO arı maya gelirse ltaıya kendisi De müza.. 
Kumkapı polis mevkiinde vazife . Adisababa~ ~1 (A..A..) - Havas .a- kereye lbi!tmejl reddetmlyecektlr. 

başında bulunan birinci komiser Mil- J~sı m~abırı. l~yan tayyarelerı - Maama.flb ilk konqmalar y.ı.s usul 
nir derhal yangın yerine gelerek nın yerlı halk Uzeruıe münavebe ile .meeelelerine lnh'™ edeeeldlr· 
halkla beraber yangının söndürülme- gaz bombaları ve beyanname attıkla-
sine çalışmıştır. Fakat vak'a esna- rmı bildirmektedir. Bunlar, Kobbo- Boğazların tahkimi 
sında oradan oraya koşan komisere ya attıklan be~aınelerde halkı im 
birdenbire fenalık gelmiş ve zavalb para.torun otorıtesıne karşı isyana 
derhal sokağın ortasına düşerek öl- teşvık etmektedir. 
~üı:ıtür. Münirin yanJ?Jnı ~~~dilrmek Habeı Hariciye Nazırı Har
ıçin fazla gayret sarfettıg:J ve du- rar bombardımanını 
manlarm arasında nefes alamıyarak 
öldüğü anlaşılmıştır. Münir. poliste anlatıyor 
uzun müddet çalıfJlllf çalışkan bir Adisababa, 31 (A.A..) - Hariciye 
komi~rdir. Cenazesi bugUn saat 9,30 nuın, cenup cephesinde yaralanan 
da Cerrahpaşa hastanesinden kaldı· askerlerin yatırtlmuma tahıla ve as 

meselesi 
[Bqı 1 incide] 

lardan g~esi, .Wh, TUrkiyenin bi
taraf k-1atğı, bir harp, Tilrkiyenin de 
iştirak ettllf bir harp hallerinde ol· 
m.tı1J Uzşre bu üç vaziyete göre tesbit 
ectllnıişilr. 

Sulh tollnde 
rılarak aile mezarlığına gömülecek- kerl mahiyetinden tecrit edllmio bu • HerJilllıgi bir Karadenlı devleti kıs 
tir. lunan Harrar tehrinin bombardiman men ve)'a tamamen bfltüıı deniz kuv-
Sandalla kaybolan gençler =1~:08tt:arşı, Cenevrede A ve~ola vetlerfıÜ :SOğazlardan geçirebilirler. 

bulunda ~ dım~a <>1mın.u 
29 mart sabahı saat 7,30 dan itiba • erlia.ıiri)lf yailaTu\feVM, kuvveti, 

Bundan birkaç gun·· evvel Bakırkö- Ka d .... : ..... _ .__,~ tll f'l ren 37 tane Italyan uçağı tarafından ra ~ en •uıV\1e ı osunu aş-
yünden bindikleri bir eandalla deni- bir saat mUddetle boJJ)bardimaıı edil- m~acak mi~~ . harp gemll~~ 
ze açılan Suat ve arkadaşı BandJr.. -•·ve lm._1.._ .... ...._e itttUJm1ı11 ol- Bogazdu geçırebilırler. Karadenızın 
mada bulunmut ve letaııbulc1ald aile.. ._. c.9~~:::,~AlenlWfı -, en ku~ harp ~ Sovyet Rus
lerine haber verilmiştir. dutu bil~. "' ~ ,ara- yanmc!ı- ve bu kuvvet Kanunusani 

Sandal, akıntıya kapılarak Marma l~a~.aı:n ne~adar olduğu henilz bel- 1936 da şu şekilde tesbit edilmiltfr: 
raya açılmıe ve Bandırmaya kadar lı d~dif. Yıne bu notaya nazaran,, MUMUsla gemller 
gitmi,tir. Yalnız kaıaya uğnyanlar· yıkdan ~in~ arasfnda Sen SovHr 1 111\b, 2 kruvazör, 4 t.orplto muh 
dan Suat hasta olduğundan Bandır - v_e ka~lık kil~le;Iyle: Fran~ız k~to • ribl, 17 cJl'blzaltı gemisi, 2 lıarakol ge 
ma hastanesinde yatmaktadır. Karım lık mısyonerlerının milteaddıt bma • IDJsl 2 •yln emlsl, 29 brakol 
Melahat diln ak•amki Bandırma va- lan, FraılSIZ konsoloehanesiyle hasta motÖril G ~ eml, 1 m kteP 

P
uru ile kocasının yanma gitmiştir. nesi, telsiz istasyonu ve hapishane _ 191 ' 1 e 

vardır. Mısır Kızılay hastanesine 15 e~~: 
ve Habeş Kızılhaç hastanesine de bir 1 kl"l'\.Ö 1 tıorplto uln1bl, 4 

Hauptmanın idam c;ok bomba mabet etmı.t1r. iki bomba ......,. '-o~rlı • 
da Isveç hastanesinin yanma dtlş!lıtlş ,~ 

ed•ııec:eg""'•ı anllRlllJOr tur. Vaktiyle ltalyan komıolosluğu __ 41.._, de bahman ft meveudu 
-:s olan Ru Imnınun konalı da harap • ~ . 

(B••• 1 incide] olmuştur. Nota, bUttın hastanelerin 1P""!I,1kruvazör,6 t.orplto, 4 de-
denberi gazetecilerle temas4 gelmek- üzerinde Kızılay veya Kmlhaç al& • nlq}tl •misi. 
~en çekindiği malhıdur. metleri bulunduğunu tasrih etmek · nıpbvvetlerl 

Mahalli makamat, lnglliz matbua- tedlr. r~ ve mekt.ep ~ ela-
mın Lindbergin gündelik hayatı hak bD ı·,_, 1en1z iayyal'elll 

zı1 tme l rtnl ıat ltalyanlar muiavemefe .. 
=~:r:. ar neşre mee e -maruı kalmadan HatP~all ve bltaraflıgımıs 

llerllyorlar Bu ttdlrde, muharip devletlere 
Elektrikli sandalya Lo dr 31 <A.A.) Röyterd . ait otıı!tan harp gemileri kayıtsız ve 
hazırlandı T.:Oa aİöıu böl- pek yaı!da ta.rtsı0oğazlard8:11 geçebilirler. Kuv 

Paris, 31 (Tan) - ~nton'dan ltalyanların eline geçeceği anlaşd _ v~tıerl le sulh h~de .ol~uju zaman 
alman son bir telgrafa göre Haupt- maktadır. Zira Itaıyanlar ileri hare - ki gibİ ahdit edilmemıştir. 
man'ın avukatlan idam hUkmUnUn ketlerinde pek az mukavemete uğra- MuJS\ip devletlere ait harp pmlle 
yeniden yapılmakta olan tahkikatm maktadırlar. ri ise Ağazlara k&.r11 hiçbir hasmane 
sonuna kadar geri bırakılması hak- hareıte\:e bulunamazlar ve dtlpnan 
kında yeniden bir teşebbüs yapDUf- Cenupta §ddefll bir bir de\,t gemisini eeir alamazlar. 

bb.. de eddedil muharebe oldu ~ tir~akat bu te,e us r . • HaılJboll 
mı9 • Röyter ajansmm A.dlaababadaki r 
Hauptmanı idam etmek için elek- muhabiri bildiriyor: myenUı de lttirak ettfil bir 

trikll sandalye hazırlanmaktadır. Degga.bur cenubundan gelen emin harp l\ıiııde bitaraf devletleriıı paıl 
Lindberg'in çoouğunu kaçıran Baupt haberlere göre geçen hafta bu tehrtn lerl ~ geoebllirler. Tllrld • 
man bir çeyrek saat sonra ölmU, ol.._ cenubunda Grazlani ileri mUfrer.ele . ye cıtlıanlarma karii lstedifi tedbir 
caktır. • rile Nasibu ordU.1UDu himaye eden leri al\akta serbesttir. Yalmz, )>ita • 

Habeş ileri müfrezeleri arasında tld- raf Uletler ıemllerlne boğUJ geçe-
tstan~ S ncU icra . memurluğun- detli bir muharebe olmuttur. lJd ta - b~ için pilot veya talimat ver· 

dan: Eskı,eir Hotnudıye mahallesi rafm zayiatı ölU ve yaralı olarak bini kl• ilkelleftlr 
Emniyet sokakta Bakkal iken ika- bulmaktadir .. Son iki gün zarfmda 1- mesoLıarm b~ vazi eti 
metgllu meçhul Ahmet oğlu Hasa • talyanlar Fafan nehri tızeri.ndeki Ua . yı ana 
na: Haydara olan 100 lira borcu- ranbala kadar 40 kilometre ilerlemit- = ~=·b b~'8a ı:~ 
n117.dan dolayı tarafınıza gönderilen lene de Habetlerin gece hücumları . · aş . '., ..... <Her 
ödeme emri ikametgibmızm meçhul bunlal'I eski hatlarına çekilmeye mec- içm 44hemen hemen aynı tekilde tak 
olması hasebile t.ebliğais geri çevril • bur etmiotir. yidat ardır. 
mit olduğundan bir ay müddetle teb- Adi8 .\babadan dün alman telgra- B1J ~ Boğazlarm sulh Jıa.. 
llgat lfıuim&. karar ver!lmı.ttr. Tart- fa pıro. ıı.,. IW,U. UCllı D·-ln r gibi Tllrki~ iştirak 
hi Ulndan itibaren bir ay zarfmda 80 kilometre eenubwıda ve Adia A· !d veva etmiyeceei hl\!'", halinde 
borcun ödenmesi ve tamanu veya bir babaya 190 kilometre u.Wılcta Vor- nulk ve mtlfldll bir "'jlme 
kısmına dair bir ltirazmD varsa bil· rahailuya kadar gelmtflerdir. Up.kla tlbl'.~ kolayca anlqdmaktadır. 
dirilmesi ve bu müddet ~inde mal be- rm dün aabah tafakla Adle Ababa- Bud\U ~halile Boğazların hemen 
yanında bulunmadığmu: ve itiraz et- da.o hareketi mukarrer olan ve fakat hedl"açık denİzıerden farkı yoktur. 
mediğiniz takdirde hapeen tazyik edi aon dakikada seferinden vugeçirilen ~ açık denizlerde de lulh veY\ 
leceğiniz ve hakkınızda cebri icra ya- Habef poeta tayyareaini aradlklan hatP alindeki ,artıar, b. Boğu 
pılacağı ödeme emri yerine reçınek zamıedllmektedir. J.ara ~ik edilen p.rt.1ardan bqka 
üzere illn olunur. Harrardan dün Adbl Aba.baya. p- birtfSdellldlr 
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~~~~~:::to;~u~:::~a~!~ a TAN Klı·se Atolyesı 5 lu::~;:ı:;=:·n:Sr!!.::~e,=:1=;veo;::~= 
~ızılto~rakta. TtığlaCI JfaDldi Bey so- =: 5 neye tabi cilçüler kullanan müessese ve esnafın nazan dikka~~: . 
nm eskı Camı Y~, 1 numaralı ve = Bu sene bütün cilçülerin senelik muayenelerine nıaanın bırmcı gUnb-
kağında eski 23 ,_ ub&JDDleDeli Se- = . . . h t .. 1 Ü k ı · ap 1 den ıtibaren başlanacaktır. Alikadarlarm ölçülerini ap.ğıda yazılan .... 
<.550> li~ kıyme~ ve hudut ve :: Renkıı· tı·re ototıpı er ur ışe y ı ır ıerde m~vkileri göeterilen ayar memurıuklarma getirerek muayene .. 
lım Kadim vakt evcut harita ve = 1 1 ' tirmelerı : 
miktarı dosyasında :121 metre ınurab a Ölçülerini muayene ettirmek lçln ap.lıda yazılı noktalara dikkat .. 

ua.mında muh~ ve haricen bir= U Ç b kluk Tem·ızıı·k Gu··zeıı·ık = mek li.zmıdır. baı üç oda bir ko yu havi maa bah 9 cuzluk 8 U ' ' !İ 1-Bu sene ikinclklnun ayında alman müracaat klğıtlan birlikte getirt· 

~u~~:~~;eı!==~Um~~h :~~: j ifHllllllllllllllJlllHRlll f fllllfHHlftllfflllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllll lllrr; 2 _ ~;;::i~İçuıer eyice temizlenerek getirilmelidir. 
cı Hukuk rııah i ·n tarihi ·ı · d 3 - Yukarıda yazılı iki bildirik yapılmu.sa temizlenmek için ölçüler • 

niden i7.alei '°~e ~rmi ~an·~~ 1 t b 1 G yrı·mu·· badı~ller Komı·syonundan· Jlaf ve mtıeaweıere geri verilecektir ve bundan ~.01~yı ~';ihlet , .... 
itibaren ıaıızim. ta mu S an U 8 • se muur görillmiyeceklerdir. MUddetl zarfında olçülermı damgalat-
detle asJıabl nıilracaa . açık bulun- Sokah Emlak No. Cinsi ve His. Hisseye gör tırmayanlar hakkında kanununt takibat yapılacağından ali.kadarlum 
durulan satıl şartnamesınde muhar- D. No Semti ve mıballesi muhammen K vakit gaip etmeden müracaatları ehemmiyetle ilin olunur. 

-'t dairesinde ve peşin para M·· • ..::-1 • kil • 
rer şera- uracaat K uauerı ve mev en 
ile KadJkÖY Sulh mahkemesi icra-

711 1 HUseylnağa lluinhane E. 26 Ahşap hane 1/2 1~ Açık . .. .. . 
smda 11-5-936 tarihinde tesadüf e- Beyoğ u Y. 24 Hia. aıttırnu Emınonu Beledıye ayar gurubu 
den _A_rteSi günU saat ondan on 712 " ,, E. 28 56,25 metre arsa· 60 ,, 1 - Nisan - 936 tarihinden 31 - -Mayıs - 936 tarihine kadar Beyuat 

pca-- - k rtt Y 26 nnı 1/ 2 His. aahiyesinde. 
ikiye kadar a~ a i ırma sttretile Yenltöy E. Birinci E: 15 Ahşap hanenin 170 ,, 1 - Huiran - 936 tarihinden SO - Haziran· 936 tarihine kadar Emin&ıll 
aauıacaktll'· evm ~ezkfırde aatış 712 ' Y. Kanber Y. 36 1/6 His. kaymakamlığında. 
kıynıeti nıuhammenenın yüzde yet- mahallen 28 ı . Temmuz - 936 tarihinden 31 - Temmuz - 936 tarihine kadar Küçllk· 
ırıit betfDi bulmadığı takdirde en son 2012 O.ıtUdar Yenimahalle E. Karamanlı E. 14·16 Klgir hane ve ~ 2M ,, pazar nahiyesinde. 
_ ..... .-nm teahhüdü baki kalmak ü- • Y. Karaman oflu Y. 18-20 dUkklnm 1/4 His. 1 - Ağustos - 936 tarihinden 31. Aptoa - 936 tarihine kadar Beyuat 
arı.""-- Ortaköy E Kara11•.,. E 47 Bağ-•; •-Agı·r '>.::n d zere nıUzayedenin onbeş gün daha 2092 • ...._ · ~....., - MJ\J ,, nahiyesin e. 
teaıdidi ile 26-5-936 tarihine tesadüf Y. Fınn Y. 17 hanenin 1/4 His. 
edell Salı günü Baat ondan on ikiye mahallen Uç yıldız 
pdar en çok arttırana ihalei katiye- 2185 Aksaray Llleli E. Mektep E. 13 ada 28 53,10 metre arsa 530 ,, 
.ı icra kılınacaktır. Mezkftr meşağın Mesih pap. Y. Azlmk!r Parsel 749/2 
ihale tarihine kadar sabıka ve Haliye 
deD müterakim bina, Evkaf ve yirmi 
ıııenelik vakıf icaresi ile Belediye ver· 
gi borçtan ve rusumU dellA.liyesi his
lledarlanna ve ihale pulu müşterisi

ne aittir. MezkiU' 11.tqa lftirlk ede- . 
ceklerin yüzde yedi buçuk pey akçe-· 
at vermeleri ı&zmıdır •. icra ve lflle 
kanununun 126 mcı maddesinin fik-
ral mahsusası mucibince ipotek sahi
bi alacaklılarla diğer allkadarlann 
ğayrl menkul üzerindeki h~klannı 
hususile faiz ve masrafa daır olan 
: '-:lialannı evrakı mUsbitelerile yirmi 
gün içinde daireye bildirmeleri . aksi 
halde haklan tapu sicilleril~ sabıt ol
madıkça satış bedelinin paylaşmasın 
dan hariç kalacaklan ve daha. fazı~ 
maltunat almak istiyenlerin daıremı-
ziıı 938 • 29T numaralı dosyasına mü
racaat eyleıneıeri lüıumU ilin olu-
nur. 

2344 

3249 
3564 

3608 

6957 

8041S 

8055 

8068 

BüyUkada Maden 

Galata Okcu Mua 
Kadıköy Omıanap 

" " 
Beyoğlu Panpltı 

Anıavutköy 

Büyilkdere 

Fener Tahta minare 

Be ltı H seyinafa 

Aya Nikola 

• 
Mürdüm 
E. Yoğurthane 
Y. Mühürdar Fuat 
E. Oton Ef. 
Y. Misakı millf 
Bayır 

Haremeyn 
mahallen 
Palacı ve Lutfiye 
Dere 
mahallen Mal· 
tu deresi 

mahallen 46 
14 ada 182 

Parsel 2 
2 

59 
Harita 21 
E. 46 MU. 

Y. 60 
E. 103 
Y. 101 
E. 2 
Y. 1-4 
mahallen 2-4 
E. 7 
Y. 11 

Ulah kilisem E. 46 
mahalJen Kiremltcl Y. 48 
Cad. 
Gölbqı E. 60-65 

Y. 15-14 
mahallen 60 

5005 metre tarlanm 370 
52/144 His. " 
83 metre arsa 
119 metre arsa· 
nın 4 6 His. 

581 
326 

,, 

" 
Bağçeli kagir 2030 Kapalı 
hanenin 58 72 His. zarf 
Bağçeli ahşap 60 Açık 
iki hanenin 1 32 his. arttınru 

Ahşap hanenin 90 ,, 
1/12 His. 

Ahşap hanenin 
14 48 His. 

,, 

Bağçeli kagir hane 1360 Kapalı 
zarf 

87 metre arsa 135 Açık 

arttırın 

htano'::ı~c:1 icra memurluğun- Yukarda evsafı yazılı gayrimenku ller on gUn müddetle satışa çıkanım ıştır. İhaleleri 15-4-936 tarihine te 
dan : =-~ Boetanali ma- 'ldilf eden Çarşamba günU nat 14 tedir. Satış mUnhıtsıran ~vrimliba dil bonosiladır. 

hallesin~e ~ caddeainde 133 &.•----------.. ----------------------11 numaral evde borçlu Dimitri Malte- =-------~-:----::------:-:--:-:-77':----:-----~;-:--::7-:-~"'7"~-:-~ ~QDalo .... ...,aw. 
·~ ~ ~ karJ. ı.taablll...,. •••" ~ ."""" ... ~tA~mJıCI' ~~~~1 =· ıuala*dllll•••m·Ora=._.• 
Deepfuaye n .... 1n:ıe ~asil olup t.t;;buı Asli· rafından babası Şer&fettlnnin gaipli· 
~ .aukuk . _, ... da 

alacaklı I>eapi .ırıah\emesınden ~hakkında Vesile aleyblDi a.,,uaaa • 
- 1..A nanoı ıati ...... _., tt• .... c lnd umal 

me~ur ınahkeın . &&-.ı e ıgı ve anm yapılan mahkenı• e m 
tlyati karamanı:: 936 • 9 sayılı ih- ~yh Şerafettlnin 335 .eneeindenberi 
ketzade ınahalleehl Gala.tada Bere- ederek hayat ve mematı· 
nm, Kemeraıtı Z de Ytlksek kaldı- tegayyil~ul bu}unduğu dinlenen ,... 

da eski 73, 75, '28~~~ 9 
eokaklarm- ::: maJıkenıeY9 ~t veren 

"· l5, ve 9 lll 32 No. \re yeni 73, sözleriyle B&bit olınallD& bınun ka-
hanmm Uçte bir hl·---lu lzınirlloğlu ec1 : .. ın 32 nci madd•l gere-

. -.e1Jlv n~um en&UU" 
oğl~da Fıruzafa ınab e Yine Bey· . . muınaileyh hakkında ma-
hamam sokağında allesinde Ağa ğınce gaıp ımnseJerln llln tarlhbı • 
lu arsanm keza Uc,:~~128, 30. 32 No. löma~ olann bir lell• içinde uliye 

. . 936 lM" r hbıaeaı dal· den itibare ,_,_ ne.: 
remızın - uuv &aYJI uk ın.ahkemeıl111&&1 ~ • 
di ile haciz edilıntwtir ı dosyası kay 6 ncı huk doeyaama bu baptaki 

Sofya ile Va.silin hal~ ~~~en :~= bildirmeleri lüzumu 
ları meçhul olduğu da tebUf etgiJı- tebliğ yerine otmak U... illn olu • 
derilen haciz kara. için gön 
tebllf lade edilınealıı~elerlnin bill :nur=.. -----"'.=::::;:-
tJr, 1t1>u haczi ıııtınu .:!: samer Bank 
bir ay müddetle illnen tebli... MUHASEBE lı(EllURU .ARANIYOR 
rar verilmi§ olduğundan te ğine ka· SUın Bank Ereğli (Konya) Bes 
kamma kalm olnıak bliğ ma- fa~ muabak& ile ild muh&lebe 
nur. (21690) üzere llln olu· memuru aıacattn'· 

Taliplerin ticaret. lise veya mua-,---G;:::; .. -H;-:-~-----r dili ktep mezunu oımuı ve yqla-
' oz ekirn"ı me enıesi J.lzmıdır. 

rmm 30 u geçm ebJlyetlerl derece-

Dr. ŞOKRO ERTAN s1n~1:!=.ı 
Fabrikada çalıl"'lf olanlarla ecne-

eaıatotla Nara Oamamn cad. No.IO bi li118D1 bilenler terelh edilecektir. 
(Catalctl• aa.... bltititi isteklilerin lflsUIDlu evraklanDI Fab 

T& 22581 ). rika DirektörlUğilDe yudmıı iatlda 

fiiiiiiiii!!!!!~iiiiii~ll~eiglSndermelerl. 

-
1 25 
o 40 

o 50 

o 75 

o 75 
o 15 
o 75 
o 50 
o 50 
1 50 

75 
50 

Kitaplar 
Müellifi 

Bastığı 
Kitabın iaml 

GanOlden O&ıoıe 
Munffaldyet 
Propaıancla 

il. Turu °'""" tercllmal JluıMim lllllalult 

Çok Seri &a-. YoDan 

KendJni Tanır - ı 
TaHSenata 

MUtldlllerle 'llcılk1e 
İdeal Btlro 
Yeni MUftert Bulmak llnatl 
Aıkel1 lltktepl• Asla 
Yeni Kınatı ltltalll 
Beı Mllrebbi 
Ktlıcnm llrlyww 

• .. .. 
• 
• 
• 

• 

• .. 
• 
• .. 

• 
• 

darma Satınalma 

komisyonundan: 
Mahfuz evsaf kağıtlarına ve örneklerine uygun aşa

ğıda nuktarlan yazdı On iki kalem kundura malzemesi 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 
16 Nisai) 936 Perşembe &ünü saat on beşde Gedikpaşada 
Jandarma Dikim Evi binasındaki Komisyonumuzda ya
pılacaktır. İşbu malzemenin hepsinin bir istekliye ihalesi 
caiz olduğu gibi bir veya birkaç kaleminin ayn ayn istek 
Jilere ihaleside caizdir. Her kalemin İlk güvenme ve ta
sarlanan bedelleri hizalarında yazılmıştır Sart kağıdı Ko
misyondan hergün 1140 kuruş mukabilinde alınabilir. 
İsteklilerin eksiltme günü ihale saatinden laakal bir saat 
evvel isteyecekleri kalemlere aid mal sandığı makbuzu ve
ya muteber Banka kefalet mektubunu ve 2490 sayılı ka
nunda ve şart kağıdında yazılı belgeleride havi mektup
lannı komisyonumuza vermiş bulunmaları. ( 1654) 
Malzemenin Cinsi .Miktan Tasarlanan bedeli nır gllvenme 

Kundura k&ıeletd 78000 Kilo 
Kundura vaketest fi.1250 " 
Kundura KapeUlll 1775000 Adet 
Sustalı ,, 284000 Çift 
Balık alı keten lplifl MO Kilo 
Çlrit 850 .. 
Baimumu 75 .. 
Çam•km 150 " 
Nalça 70000 Çift 
Kabara Çivlal 10000 Kilo 
ıa numara Bakır •vt eoo .. 
Kundura blıbı 
"Alt kısmı demirli" • 

Lira Kr. Ura Kr. 
117000 00 8775 00 
101175 00 7588 13 

621 25 46 60 
•97 00 37 28 

2750 00 206 25 
122 ftO 9 19 
6000 450 
2S 00 3 38 

1sn 91 ııs 12 
2800 00 18T 50 
192 00 14 40 

840 00 83 00 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
A - Satın almacak teY Otobüs DirektörlüiU için 

50- 70 ton benzin olup tahmin bedeli 25375 liradır. 
B- Sartnamesi 127 kurue mukabilinde Direktörlük 

Levazımmdan aJmabilir • 
C - İhalesi kapalı zarf usuliyle 3-4-93d Cuma günü 

-t ı S te Direktörlük binasmda yapılacaktır. 
D - Muvakkat tmninat mıktan 1904 liradır. 
E - İsteklilerin, kanunun emrettiji bütün şeraiti haiz 

olmalan icap eder. 
F - Kapalı zarflar 3-4-936 sünil aaat on dörde 

kadar Komisyona tevdi edilmiı olmalıdır. ( 589) ( 141 1 ) 
~ 

Fatih Belediye ayar gurubu 
l - Nisan 936 tarihınden 30 - Nisan - 936 tarihine kadar ınerkea ve 

Karagümrilk nahiyeleri Fatih camii karşısında filim deposunda • 
ı - Mayıs - 936 tarihinden 15 - Mayıa - 986 tarihille kadar Fener 

nahiyesinde. 
16 • Mayıs - 986 tarihinden 81 - Mayıs • 936 tarihine kadar EyUp 

rıahiyesinde. -
1 - Haziran - 936 tarihinden 10 - Haziran • 936 tarihine kadar ŞehremlDi 

nahtyeeinde. -
11 • Huinran • 938 tarlhinden 30 Hulraıı 938 tarlh1De kadar Samatya 

nahiyesinde. 
1 - Temniuz - 936 tarihinden 15 - Temmuz • 936 tarihine kadar Bakırk~ 

belediyemnde. 
17 - Temmuz - 936 tarihinden 26 - Temuz • 936 tarihine kadar Çatalca 

oelediyesinde. 
27 - Temmuz • 986 tarlhlnden 4 • Afuatoe • 936 tarihiııe kadar Sllivrl 

belediyesinde. 
5 • Ağustos • 938 tarihinden 31 • Afuatol • 939 tarihiDe kadar Mer

kezde. 

Beyoğlu Belediyesi Ayar gurubu 
1-BeyoğJu Ka71111.Jrarrılıfmda 1.4.936 dan 25.•.936 kadar\ 
2 -Taksim Nahiyealnde 27.4.936 " 9.~.936 " 
3 - Pangaltı " lll5.936 " 23J5.936 ., 
4 - Galata " 25.5.936 ., 6.8.936 ,. 
li - Kuımpqa " 8.6.936 .. 20.6.936 .. 
6 - Hasköy " 22.8.936 .. '· 7.936 • 

Beşiktaş Mmtakası 
7-Beşiktaş Kaymakamlığında 6.7.936 dan 25.7.936 kadar 
8-Arnavutköy Nahiyesinde 27.7.936 " 7.8.936 • 

Sarıyer Mıntakası 
9 - BUyUkdere Kay dairellnde 10.8.936 dan 21.8.934 kadar 

10-Yeniköy Nahiyesinde 24.8.938 ., 31.8.938 • 

K"a<Lköy Belediyesi Ayar ırubu 
Kadıköy ayar memurluğunda : 1 • Nlan • 936 tarihinden 37 • Nll&ll • 

936 tarihine kadar. 
Kwltoprak nahiye merkezinde : 28 • Niaan - 936 tarihinden 4 Maym • 
936 tarihJne kadar. 
Erenköy nahiye merkezinde : 5 - Kayıa • 986 tarihinden 12 • Mayıa • 
936 tarihine kadar. 

Üsküdar Mıntakası 
Üsküdar kaymakamlığında : 13 - Mayıs - 936 tarihinden 8. Haziran. 
936 tarihine kadar. 
Kısıklı nahiye merkezinde : 8 - Haziran • 936 tarihinden 13 - Haziran • 
936 tarihine kadar. 
Beylerbeyi Dahiye merkezinde: 15- Hulran. 936 tarihinden 20. Hutrua. 
936 tarihine kadar. 

Beykoz mmtakası 
Beykoz kaymakamhfmda· ı: 22 • Haziran • 936 tarihinden 4 • Temmuz • 
936 tarihine kadar. 
Anadoluhisar nahiyesinde : 6 ·Temmuz - 936 tarihinden 10. Temmu. 
936 tarihine kadar. 

Adalar mıntakası 
BilyUkada belediye mevkiinde : ll - Temmuz - 938 tarihinden 18 • Tem
muz· 936 tarihine ladar. 
Heybeli belediye mev.kiinde: 20 - Temmuz· 938 tarihinden 23. Temmuz -
936 tarihine kadar. 
Burgu belediye mevkilnde: 24 ·Temmuz • 1936 tarihinden 27 ·Temmuz. 
936 tarihine kadar. 
Kınalı belediye mevkiinde: 28 • Temmuz • 936 tarihinden 29 • Temmua • 
936 tarihine kadar. 

Kartal Mıntakası 
Maltepe Belediye dalreelnde: 30 - Temmuz • 936 tarihinden 3 • Atuatoa 
936 tarihine kadar. 
Kartal Belediye daireeinde: 4 - Ağustos - 936 tarihinden 8 • Aluatoe 
9Se tarihine kadar. 
Pendik Beledfye dalrelllnde : 10 - Atuatoe • 936 tarihlııdeD 14 ......... _. 936 tarilıiDe kac:Jar. ,,.. ..... _ 

Yalova Mıntakası 
Yalvoa Belediye merkezinde: l:S Atuatoe 936 tarlhtnden 22 A1u1to9 
936 tarihine kadar • 

Şile Mmtakası 
Şile Belediyemerkezlnde: 24 Ağustoe 936 tarihinden 31 Afuatoe 938 tarl· 
hlnekadar. (169') 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden 
Kiktan Mahiyeti anat Tahmlıı bedeli lluvakkat 

900 metre Hartalık 1,80 Seten bezi 765 Lira 
metre eninde 

Wnlnatı 

57.40 

Yukarıda miktar ve evsafı yazılı ileten bezinin 14 Nisan 
936 salı günü saat 15 te Basmıevimizde yapılacak olan 
açık eksiltmesine girmek isteyenlerin muvakkat teminat
larını veznemize yatırarak ocün muayyen saatte Komis
yonumuza başvurmalan ilin olunur. 

Şartname ve nümune hergün Ayniyat Sefiiğinde görü
lebilir. 1616 
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Botun TOrk Kadınlığının Beklediği 

•• •• 

Bilyilk: Kaclırı .M.ocla 

Bugiin Cıktı 
Memleketimizde ilk defa olarak.maruf büyük terzi, şapkacı, kunduracı ve kumaşcılar1n lştirakile 

çıkar.lan bu aylık mecmua ideal Türk kadınının en lüzumlu bir ihtiyacını karşılayacaktır. 
Bugünkü sosyal Tilrk kadını giyim hususunda çok titiz ve çok dikkatli davranıyor. Türkiye Cümhuriyet medeni rejimi kabul ettiği ilk gUndenberi muasır medeniyet seviyesine yükselmeye savaşan Türk kadını 

elbette titiz olmakta haklıdır. Çünkü o, artık giyim hususunda bilgili ve gösterili adıJiılarla ilerlemek istiyor. Her mevsimde değişen moda ceı'yanlanndan günü gününe haberdar olmak istiyor. Çünkü me
deni kıyafetini bilgili olarak tanzim etmek onun en büyük emelidir. Artık Avrupanm satılmayarak gönderdiği günü geçmiş ve Türk kadınının kıyafetini bozan modeller onun işine yaramayacaktır. 

c;Onki : Moda yalnız Pariate çıkar ve dünyanın dört bir tarafına yalnız ve yalnız buradan yayılır. 

c;ünki : Modayı TUrkiyeye getiren Avrupa modelleri değil: Büyük terzi ve şapkacılardır. 

(MODA ALBVMV) kuvvetli sermayesi ve kuvvetli teşkilatı sayesinde haftalık (moda istihbaratı) olan ve Pariste muhabir bulunduran ilk kadın gazetesidir. 
ELBİSE, TUVALET, MODA, GÜZELLİK, ELlŞl, DtKlŞ gibi muhtelif mevzulardan başka size her ay yeni moda haberlerini ve büyük terzilerin Paristen getirdikleri model ve çizgileri verecektir. 
BUGüN çıkan ilk sayısını, güzel bir kapak içinde 32 sayfası kuşe kağıt üzerine çok temiz basılmış bulacaksınız. Değeri her yerde (15) kuruştur. Anadolunun her tarafında kitapçı, kırtasiyeci ve gazete bayile 

rinde bulunur. Dağıtma ve yönetim yeri : Galata YÜksekkaldınm Pulumbi han No. 3 Telefon : 40614. 

• 

J 
BETON MAMULATI 
KiR~MiTL,Q· 
TEZYiNAT PA~MAKLIKLAQI • 
L'VMALAQ VI OiREKL'R. 

AN~DOLU 'il'CNTOf ~1 T.A.$. 
TUE~ON: ICADTAL i (J4,f) 

Satlhk Gemi 
Akay işletmesi Direktörlüğünden· 

r Paşabahçe ve Haliçte İdaremizin mali bulunan karada 
ve Denizde Büyükada, Yakacık, İhsan, Fenerbahçe va
purları satılığa çıkarılmıştır. 6 Nisan 936 Pazartesi günü 
saat 15 de Karaköyde Akay Müdürlüğü binasında kapa
lı zarf usuliyle ihalesi yapılacaktır. Bu işe girmek isteyen
lerin kapalı zarflarını muvakkat teminat akçesiyle bera
ber kanunun tayin ettiği vesikalarını ayni gün saat 14 te 
kadar Akay Şefler Encümeni Reisliğine vermeleri la
zımdır. 

Şartname İşletme Şefliğin dedir. ( 16 3 O) 
• 

Üsküdar - Kadıköy ve 
Havai isi 

2379 1 

Halk Tramvayları Türk Anonim Şirketi 
llilled&rlar umumi heyetinin toplaııtısou tembıen sı Mart 1986 ~· 

Na.fi& Şirketi ve Möe&Ml8elerl bafmötettlşl De Şirket murakıbı ve idare 
lıledlal uuı Şirketin Bağlar-.ı'ndald idare Merkezinde teeblt oluDUI 
aaatte bulunduğu halde Ticaret Kanununun S66 ve Şirket :Eeu Mukave
............. ln 80 na maddeleri muclblnee bul11111DU1 gereken nlsabm olma
dığı anl8fddığmdan adı g~ kanunun 377 ve Şirket esu mukavelename
alnbı 60 na nutddelerlne tevfikan hissedarlar umumi heyetinin 18 Nll&D 
19S6 günü evvelee Ub edilen rumamede yazılı işler göriitölmek bere. 
Şirketin Usldldar'da Bağlarbafmdakl idare merkezinde saat onda topla
~ Din olunur. 

Bayiin ize Tenbih Ediniz. 

Sarı Güllü Ev 
Server Ziya 

GÜ r ev 'in 

Kilcilk Hlklveler 
Mutlaka 

okuyunuz 

Her Kitapçıd" 
bulursunuz 
Fiyatı 50 kuruştur 

Tabii meyva uarelerile hazır· 
•anmUJ yegi.ne meyva tuzudur 

Mide, barsak, karaciğer. böl> 
rek baatalıklarmda fevka.llde 
faydalıdır. Huml kolaylqtırır 
bıkibuJ tzale eder. 

t nsriliz Kanzuk Eczanesi 
.. _ Beyoğl• - latanbu.l 

ADEMl 
iKTiDAR> 

Tafsilit: Galata P.K. 1255 HormobiD 

Haftalık on bet gönlük ve aylık 
taksitle elbise yapdır 

GÜZEL iŞ 
Yeni Postahane karşısında Anado

lu Sigorta Şirketi ittisalinde Letafet 
han ikinci kat No. 6 

F EM l L 
Kadınların adet bezleri 
Kadın ve kızlann seve seve kul· 
!anacağı gayet sıhht, temiz, yu
muşak, ekonomik aybaşı bezleri· 
dir. Her eczane ve parftimerf ma· 
ğv..alannda kutusu 60 kuruştur. 

--AKBA-

RADYOLiN 
En büyük sergilerde 18 diplo
ma, 48 madalya kazanmıştır. 

" Böyle güzel dişler yalnız 

RADYOLiN 
kullananların dişleridir. ,. 

Dit Tabipleri diyor ki : 
" Dişlerin ve ağzın sıhhati sa

bah ve akeam gtıııde 2 defa dit-
rnüesseeete•- -L.._,._1._. ................ ~."~~~~~~~ 

R A D Y O L l N bilki mya saf kalaylı tüplerdedir. :Sütün k ıapıarımzı Levazın 

1o.yanızı. Ecaebt v• Türke· 
iaanlarda f8&eb Y• mecmu• ı 

lannızı e" 'Y' ceraitl• 

~kba moesseseler1ndeı 

Dr. Hafız Cema' 
'>AHILIYE MUTEHASSISI 

Pazardan batka günlerde (2.30 
dan 6) ya btanbul Divanyolu (104) 
yeni numaralı buauıf kabinesinde baa 
talara bakar. Salı, Cumartesi ubab 
(9,30 - 12) aaatleri hakiki fılraraya 
mıhıuatur. Herlı:eain haline ıare mu· 
amele olunur. Muayenehane ve ev te
lefonu 22398. Kı,tık telefon 21044. 

AR-FOTO 
(Eski Foto Franse) 

Memleketimizin tanmmı· 

Film Operatörleri 
CEZMi ve REMZi 

Devlet Demiryolları ve Limaiılatl -i§letme 
Umum idaresi ilanlan 

Muhammen bedeli 391 600 lira olan 40000 ton yerli 
maden kömürü 10-4-936 cuma günü saat 15 te kapalı 
zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 19,414 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri 
lazımdır. -

Şartnameler 19,~0 lira mukabilinde Ankara ve Hay-
darpaşa veznelerinden alınabilir. ( 1608) 2326 

Güzelliğin 

Sırrı 
Reuam Salahaddin Venüs markaamı ta.§ıyan : krem. 

ndi burada çalışıyorlar pudrapudra, ruj, rimel, allık, aUrme, 
briyantin, tırnak cilbı, sabun, los-

'inema ve Güzel F-•ograf yon, esans ve kolonYaıar asri kadın 
CumUJ' Bafkanı ATA 11JRK ve güzelliğinin tılsımı oldu. Herkes onu 
Bakanlar Kurala 61eleril• sevdi ve şimdi herkes onu kullanıyor. 

Türkiye Cumhuriyeti ileri ı•· Evliya Zade Nureddin Eren Ec
lenlerine ait fototraflann en iyı 

leri de bt11'11da bulunur zayı Kimyeviye Alit ve ltriyat depo-

·----------.. su. lstanbul - Bahçekapı. 


