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p Boğazı~~~.~ ... ~~.~-~.~~~ 
••••••••••••••••••••••••••••• • 
Rusl"i'" cevabinotasmı neşredıyoruz 

Sovyetler harP tehlikesine dair 
endişemizi hakh buluyorlar 

Filistin de Yahudilerle 
Araplar biribirine girdi 

[Telıraf 5 inci sayfada] 

s. &ese 

Ali Rizanın Calatasaray kalesine çektiği fUtlerden biri 

iki Sarı Kırmızı klüp · te mağlup 

-
1 S etes. Konsevınin Bru ce'un riyasetinde yaptıiı toplantı 

Ul\.lı ar osy ı 

Fenerbahçe Galatasarayi 1 - O 
Beşiktaş Güneşi 2 - O yendi -

hali hazırdaki durum dahilinde, ara- -------------. 
zisinin emniyetini Boğazlar rejimi-
nin münasip veçhile tadili suretile, 
muhafaza hakkındaki emelini t.ibi 
bulmaktadır. 

Yukarda zikredilen mUlahazaya 
binaen, Sovyet Soeyaliıt CUmurl-

_yetlerl Birliği hUkfuneti, Türkiye 
(.,'Umu · · eti hUldlınetinin teklifi veç- 1 
hile, Boğazıar rejiminin Türkiye ve 1 
bu bölgelerde banş ve huzurun mu
hafazası menfaatlerine uygun bir 1 
hale konulması hakkındaki müza.ke-

lu,On konseyde izahat verecek olaı. 
13 lır komitesi bafkanı Madariqa 

lkinci devrenin ~ mühim kareı- leıllrtaı 2 Güneı Sıfır 
laşrnalan dün Taksım stadında çok 
büyük bir kalabalık önünde heye- Seyirciler arasında Beşiktafm bu 
canla yapıldı. maça verdiği ehemmiyetten Ankar~ 
B~ ~~çlan herkeain ~~rebilmeeinl da bulunan Hakkı ve Nuriyi getirtti

t~mın ı~ın fu~l heyetinm çok ye_· ği rivayetleri dolaşıyor. Güneşlilerin 
rınd~ bır kararile fıyatlarda yaptıgı lik ma la da aldık! n ticel h 
tenzilat dolayısile her taraf dolmU§, ç ~ ·-· an . e er er 
sahada 10 bin seyirci var.... hafta degtftıgınden Be§ıktqldar bu 

Haaılat: 3500 lira. Bu rakam son korkularında haklı ... 
senelerin rekorudur. [Arkası 7 incide] 

El. 1~ 

SiGORTA 
Ediyoruz; 

23 NİSANda baılıyoruz 

Burhan C-hidin romanı : ADEMLE HAVVA 

Wela'in aon eseri : 1 9 4 O HAR 8 l 

EDGAR WALLAS'm Reaimli Zabıta Romanı 

Ev Kraliçesi müsabakam1Zin neticesinde,dikiş 
ve Biçkiden, Yemekten, 'Ev idaresinden, Çocuk ~
kımmdan kazanan v~ derece alanların listesini 23 
Nisan sayımızda neşredeceğiz. 
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Du:a~arı 

ecleblyatı 
Kimi eter ld: 
- Dertlertml llpnmda ,.......... 
Kimi eler ld: 
- 8eriaehn1 oma teaefftlıl ..._,., 

Ve kimi de der ld: 

- Bea DUM1m ocUJana• ptbpwlr, sbde,..... kant• m\lnllr 
için 7ecll kat yerin dibine ..... ..,... .. v.-.. ...... .......... 
gittim. Fabt ...... omldumda ttltla .... W'tn-.. 111 ........ 

na 6lrmdim. Dmelr ,...._ .,...,_.. IGla ,.... dı'1W:ı le talJJ f .. .,.. 

idim, fakat bet ..... '* tik ........ -·- ,.......... ....... 
7okta ld... ..... cbnı•,.,.. ...... ,.._ ,.._ ... 
ronla... 

Yddm lflerllle ..U ..... U.ı ... _._..,.._,..._*- ....... .....,.._ .. ..._ ... ah 

blle bavada bfbolmadaa dct .... jnn ve ıwı,o aatealeılmla lml'dllldul 
.. ..,. .... dlltttllderbal cltlftlalal ...... ...,.. .... ...nmtra ..,.. 
mmdaa 1'll)1lk 1J1r n- ldlnı9llda ortvmda 1~ n • .... 
\'I baleyi f8lırln IObkJa.nada dolaft.nhjmua ............ htlae pfhill. 
Getlrla ki, ...,......, .......... ıl .......... ------ ..... 
tek.idi ve Zahaffnlrlndm QOk daha 111Jt1k IJlr Jlale oevıtB oWatw 
IDu ....... ntst .. 

Şaire pllnoe f6yle MI 

- Ah! •• Ne olnrda bana11111111& IJlr pervue, ayülarmma 1J1r lmJM 
lalnnadu ıökytbıbe cdrabDMıydlkl Ne olurdn 7erytlsll tepulak ohuH 
da ondu llpra dnmMlarmm ...ı kutup kntnp, 7er 7er alkllldlle 
amdıpu ~dik... HJ>eimm" mi denlalsf l'abt o ......... 
la.bçtu kMldn dmnanm mahtefem Loadra metrolamu "bu vapada ıdp
ra lçlllr, burada Ilgan lçilmel!" diye ort.umdan ikiye bölmmlae • 
buyra.lurf .. 

GU 

....... hrlıt ....,_ 

AN ====---------======================•'""=== 

lstanbulda Nüfus hareketleri 

Maliye teıkilatında 

yasak ölçü ve tartı aletleri 

Bunları kullanan ve allp satanla 
muddeiumumili w te 1 m edilecekle 



TAN 3 
~ı::===== 20 - 4: - 936 

Teknik bir okul kuruluyor 

Mühendis ismini a la c-aklar 
iki sınıfa tefrik ediliyor 

k tt Yüksek Mühendis Mektebi Memle e e, 
- .1 f memuru arasında bir mezunu ı e en 
;nıf mühendise şiddetle ihtiyaç vardır 
- tur Mektep direktörü.nün maaı;ıı 

Bugün dev- ı muş · o ı· ı k 
Ank 19 (Tan) - .. 90 r a muavinin maaşı 7 ıra o ara 

ara. kta olan mu- ır ' . . . 
let teşkilatnıda çalışma tesbit edilmıştır. 

I"_,,m bayındır- · h ] ı-hendis ve fen memur ö-A......... Teknik mektep içın a.zır anan ~-
1 . . 'hti acını tam bır surette yihaya ilave edilen muvakkat bır 
ık ışlerı ı Y_ anlaŞılmıştır. Bu dede dikkate değer hükümler var-
karşrlayamadıgı kteb' ma Na! F 

1 
L 

KÜLTÜR 
• 

Ecl ~biye1.t: 

'7~ lliI""I~ 
Ekseriyetle herkeste, ve bilhassa 

bizim memlekette, şöyle bir kanaat 
vardır: Edebiyat, eski tabiriyle, bela 
gati kelim ve beyandan ibarettir. E
dip güzel söz söyliyen adamdır. Şiir 
ölçülü ve ahenkli sözdür. Edebi eser, 
zevk ve hissi okı,ıyan, hayatın ıstı
rabını bir an için de olsa, unutturan 
hayali bir masaldır. Hiç şüphe yok 
ki: Bi'rçokları roman ve şiiri bunun 
için okurlar. Bizde mektep talebele
rinin kafasında, edebiyat namına, bir 
kaç aşıkane şiirle, kulağa. hoş gelen 
baıı gazeller, ve vezinsiz sözlerden 
b~ka bir şey bulunmaması da. buna 
misal gönterilebilir. 

Müspet ilim kafasiyle düşünenler 
için, (alim demiyorum, buraya dik
kat edilsin), edebiyat bir hikaye ve 
uydurmadan ibarettir. Peyami Sa -
fa'nın (KUltür haftası) nda işaret 
ettiği gibi, "lşkembei kübra,, işidir. 
ÇilnkU insanda en şashi, en giiç elle 
tutulabilen, ve rıyazt kalıplara girme 
sine imkfın olmıyan heyecanlar ve 

Adam olamadın ! 
Get'f;i hepimiz. Aclem oğullanmla..

nız. Hepimizin şecere i ona daya
nır ama, yine hepimiz doğar doğmaz 
babamız bizi adam t"Üniye ı;ahtoır. 

Bundan anlamamız gerektir ki, a
nadan doj'.;'lna. adanı doğrnnyız da Mn
radıı.n ada.m oluruz. 

insan nasıl adam ohır?Btı bir uzun 
ve «>nemU program i~hlir. Zamanla., 
mekanın, hu·a ,.e su ile değişen bir 
telakkidir. Ben size bir ufak fıkra ile 
bu t.elilkkllerden birld~lni yazacağım. 

};ski zamanlardan birinde birinin 
oğlu olmuş. Adamcağız onu adam et
miye <:alışmı~. uğrn';lmııo:, ı:ahalnını' 
ama, kt-ndi teliikklsine göre oğlan a
dam olmamış. 

Baha ela oğla mııltnsıl: 

- ı·azık, adam olamadın! dermiş. 
Aradan giinler, aylar, yıllar ge~-

Yüzden Yüksek Mühendis me 1 dır. Bu maddeye göre, ıa en 
ördükleri uzun ve çe- mektebinden mezun olup ta Bayın

~~S.:~e g ellerindeki ehliyetna- dırlık Bakanlığı teşkilatında maaş ve 

nı 1 . s rağmen alelade işlerde ~- ya. Ucretle müstahdem bulunan fen 
ıa:::a.rı, fen memurlarına. d~ vila- memurlarından, bu la~~~~~. kanu-

ihtiraslann, hissiyat ve teessüratm, 
Kabiliyetli sanatkar Münir Hayri muhayyilenin renklerinden süzüldük

!smet lnönünlin Ankarada bir hey- ten sonra, şeniyet olarak önlimüze 
kelini yapmıştır. Muvaffak bir eser. gelmelerine imkan yoklur. O muhay
olan bu heykelin bir resmini neşredi· yile ki: "Ha.talann anasıdır,,. (1) 

Ayni kanaat, biraz daha kuvvetle 

ği gibi, "Hendeseyi aşan, onun üs
tünden aşar.,, Halbuki edebi dilşünce, 
gayet mudil ve ince meseleler üze
rine düşünülür. Biribirlerine zincir
lenmiş istidlallerle ilerlemesine im -
kfın yoktur: Çünkü halknlar namüte
nahidir. lnce dilşilnce (5) mevzuunu 
birdenbire, sezişle anlar. "Anlamak
tan ziyade hisseder . ., lyi bir gtirtlş 
sahibi ekseriyetle yanılmaz. Fakat 
hakikati tam sezmeye imkan yoktur. 
Zira prensipler o kadar çok, o kadar 
incedir ki, bazıların gözden knçma
ması imkansızdır. (Pascal). Böylece, 
edebiyatta ihtimaliyet hiçbir zaman 
kat'iyet olamıyacaktrr. gsasen kat'i
leşince, ilim olacaktır. Binaenaleyh, 
edebi düşünce de, ilmi düşünce gibi, 
ı;ıeniyct üzerine diişiinmektedir. Onun 
da ararlığı hakikattir. Ve ekseriyetle. 
o ilmin kıramadı~ istidlal zincirini 
aşarak, ona yol göstermiştir. Aristo; 
"Diyalektik ispat etmez, fakat yanlı
şı göstererek, hnkikatin teessiisUne 
hizmet eder,. dediğinde, ince düşün
cenin kıymetini anlamıştır. 

Claude Bernard; "Ilmi araştırma, 
hadsi bir keşfi takiıı eder.,. diyor, 
"1lim; his, akıl. ve tecrübenin muta
ları ile teşekkül eder.,. Ve gene ha
kiki büyiik ediplerde. kuvvetli bir i
lim kafasının teşekkül etliğini görü
yoruz. Goethe'nin fizik ve tabii ilim
ler üzerine çahşmalarr malfimdur. 
Daha birçok misaller zikretmek gUç 
değildir. 

miş. Se\·ki t alihle ~·ocuk şcyhlsliim 
olm115... O~lunun bu mertebeye <:ık
tlğmı h}itince, bahası iftihar etıni~ ,.e 
kemlMni fohrike gitnıi~ ... Atlamr.ağr
:ıı oğlunun h uzuruna getirdikleri 7.8-

man ka.lkıı, babasının ellnl öpecek 
yerde, 5öyle yanındaki rt·rl göste.re
rek: 

- Buyurun, baba! demiş •• Ho beş 

etmi .. ler, gifril'lmii~l<'r. oıııanm tiuıa 
eskitlen hahıısmdan l~ittiği: i elerde mühendislik va- ni et kesbedip neşre<lıldıgı gunde 35 

Y~t ~e ~l~düğü gözönUnde tut~- y mı geçmiyenlerden mUhendislik 
~if~ gor!ıeketin Yüksek Mühendıs r::sil etmeğe kabiliyetli ol~nlan, ~-

yoruz. mosoflarda da görülüyor. Russo'nun 

ara ~e zunu ile fen memuru a.ra li vazifeleri müsait bulundugu takdır
Mekteb~ me ıf mUhendise şiddetle ih- d mektebe b~ladıkları tarihten iti· 
Btnda bır sm t Bu e ·· t 
ti acı bulunduğu anl~ılnuş 11'.v haren bir sene için maaş veya ucr~ • 

Is Kanunu 
ın~atla Bayındırlık B~kanlıgı •. b~- !erinin tamamı verilmek ve bu müd-

. 'ut fen mektebıne yenı ~ır detçe memuriyet hukuk ve menfaat- iş nedir, işçi 
kime derler ? 

gUn mevc k tedrisatı ıruvvetlendır- 1 . baki kalmak şartile teknik mek
çehre verıne • · b' t k en il t 
mek ve tam manasile yenıden ır ~ - tebinde açılacak kurslarda tahs e -
nik kulu kunnak kararını vermış- tinneğe, Bayındırlık Bakanı mezun 

t . Mokt bin mühendis ve fen memur olacaktll'. Kursta tahsil giiı'U.P ~u -
ır. e e ile' kısmı ola- ı teknık o-

lan yetiştirmek üzere 1 . . vaff ak olan fen memur an . 
cak ayrıca lüzumu kadar ihtıs~ §U· kulundan mezun olacaklara verile -

' ,......... Mektebin ıdare k h ,_,;.--ıan ıstifade edecekler, 
besi bulunaca~\.ll · k ce aJUJU" · b' 

kl' . na.ıne ile tayin olunaca - kurSta muvaffak olamıyanlar ıse ır 
: ~~=mektebe, dış memleket • dahn kursa. iştirak edemiyeceklerd.ir. 

. e tahassıslar getirtilecek Vt) • "k 
lerden mu ıs! la dört seneye kadar iki sınıf mühendıslı 
bu mutahass ar . . Bakanlrk
muka.vele yapılabilece~ı.r. ırurula
ta bir de mektepler büroSU 

ca.ktrr. 
an}ıfı bU tJlfUl_VVUl"

Bayındırlık Jafile koymak için bir 
• .cu 

f:a':~ layihası hazırl.amış v_e bu la~
baya teknik mekte?ı:ı yem .m~allım 
ve idare kadrosunu ılave etmıştır. Mu 
ilim kadrosuna 730 şar lira ücretli 

:ört mutahassm için tahsisat kon-

--

Bundan başka milhendislik unvant
ıu alacakların iki krema tefrıkl karar.; 

JJuunıstJT., :iOOlS num.aralı kanu~a. ek 
olarak hazırlanan bır kanun la~a-

sma göre de, Yüksek Mühendis mek

tebinden diploma alan mühendislere 
diplom mühendis, ve teknik o,külun
dan d iploma alacak milh~dis1e~ sa
dece mühendis unvanı venlecektir. 

. 
1 Bayındırlık Bakanlığı, memlekette 
. kurulacak olan köprU işlerine h ususi 
l bir · ıemmiyet vermektedir. Anado
r lunun birçok yerler inde kurulması 
1 kararlaştırılan köprülerin b~ında 
1 Çaycuma, Tef en, Devrek ve Gülüç 
.köprüleri vardır. 

Şoseler fen heyeti müdürü Kema
lin yerinde yaptığı tetkiklere göre, 

Çaycum~ köprüsü, §imdi bulunduğu 
demlryolu durağı yanında yapılacak

tır Köprünün uzunluğu 586,60 metro 

olacaktır. Inşaat masrafmın 140 -

150 bin lira tutacağı umuluyor. 

lkinci köprü Tefen köprüsüdür. Bu 
köprü için, iki yer düşilnillmektedir. 

Son tetkikler bitirildikten sonr a köp

rilnün yeri tayin edilecek ve ağaçtan 
yapılacaktır. 

. reisi umumi sekret eri ve muha-
kurumunun yenı • 

fukarıda: TUrk spor · . . 1 r·ı seçimden sonra - A'ağıda : 

Uçüncil Devrek köpıilsüntin pli.n

la.n hazırlanmıştır. Vekalet, plan üze
rinde bazı değişiklikler yapacak ve 

köprü şimdiki yerinde kurulacaktır. 

1 rın yenı reıs e _ .. 
&ebecisiLe Federasyon a . k celseyi kapatırken ıorul-

. Rahmı Apa son 
lpor kongresinde reıs 

ttıektedir. 

Gülüç köprüsünün inşaatına, bu 
Uç köprilnün ikmal edilmesinden son
ra b&§lana.ca.ktır-

Lafontaine'in masalları, hakkındaki 
ağır bükümleri, Moliere'in komediı:ıi 
hakkında yazdıktan artık klasik ol
muş kanaatlerdir. Nietzsche "Beşe
rl, fazla beşeri., adlı eserinde sanat
kA.rlara hücumunda, bilhassa, şairle
ri ve bugünün tefrikacılannı hedef 
edinmiştir. 

"Birinciler beşeriyetin çocuklan, 
ikinciler de delileridir.,. Sonat artık 
gec;mişe ait bir şey gibi taziz edilme
lidir. Ve şimden sonra yerini ilme 
brrakmıılrdır. (2) 

Dim hakikatin taharrisini ideal 
edinmiştir. Onun için keliı.m bir alet
tir. Hakikat kaba Brötanya l<'hçesile 
de ifade edilse belagatini kııybet
mez (3). Arietonun tarifi hala kıy -
metini muhafaza ediyor: llim ispat 
edilen bilgidir. lspat edilmiyen bilgi 
dialectique sahasında kalmalıdır. ~fü 
nakaşa sonunda muhatabım ikna ile 
elde edilen kanaat. Dekart, ilimlerde 
sailam ve sabit bir şey bulabilmek 
için butUn kanaatlerinden şüphe t
miş, vazıh ve sarih fikirler aramış
tır. Muhtemeli yanlış telakki ederek 
ilmin haricinde bırakmıştır. Ancak 
hcdihi olan veva bedihi olanlnrn ir
ca edilebilen bÜginin ilimde yeri var
dır. Pascal, hendesi dUşUnce adlı ese
rinde, rıyaziyede şöyle bir usul tesis 
ediyordu: Her haddi. yani her mef
humu, tarif, her kaziyeyi ispat. (4) 
Ve tarif ve ispatları da bedihi ve a
şikar olan prensiplere istinat etmek 
şartiyle yapmak. 

Pascal'm rıyaziye için vazettiği u
sul, bütün ilimlere teşmil edilebilir. 
Cebir gibi ilimlerde de ayni yol ta
kip edilir. Yalnır. şu fark vardır ki: 
Bunlarda, ispatlar tecrübenin tek7.ip 
etmediği mutalara istinat eder. Hula
sa: mm ya bedihi ve kat'f prensiple
re istinat etmeli, veyahut tecrübede 
tahkik edilmelidir. nim, akıl \•e tec
rübenin anlaşması eseridir. His, he
Yl '!an, muhayyilenin burada yeri 1 
yoktur. 

Böylece edebiyatla ilim biribirine 1 
zıt iki tefekkür nizamını temsil edi
yor görünüyorlar. Birisi akıl ve tcc- ı' 
rlibeye, diğeri his ve muhayyileye. 
birisi bedahate, diğeri kanaate isti- i 
nat ediyor. Birinde tenakuza düşme I 
mek esası. diier miiknnkıs fikirlerin 
çarpışma sahası. Birinde hakikatin j 
ve tabiatin noktai nazarı, diğerinde , 
ihtimaliyet ve ferdiyetin noktai na - j 
zan hakim. 

Claude Bernnrd: "lnsandn bir tUr

lü düşünce tarzı vnrdrr, bir türlü yU

rlime tarzı olduğiı gibi,, diyor. ( 6) 0-
mm rıyazi ve tecriibi ilimler için 

vazettiği bu prensipi, biz daha umu

mi olan ilim ve edebiyat için de kabul 
edC>biliriz. F.debiyat ve ilimde, ayni 
hakikat cndişesile, ayni noktadan ha

reket etmişlerdir. Fakat gittikçe, 
biribirlerinden nyrılmaktadrrlnr. Bi
risi tamamen tabiata, diğeri insana 

doğru dönmüştür. Her ikisinin de 
vasıl olduğu şeniyet, bizim her günkü 
idraklerimizin verdiği, yani hissi am-

menin, şeniyeti değildir . Alemin 

maddesi bizim bildiğimiz madde de

ğiHlir. Onda akla hayret ve'ren mu
hayyile buluşları var. Romancının 

kahramanı da, biz değiliz. Bizim bil
diğimiz insan değildir. Her ikısi de 
hissi ammenin hayretini mucip olu

yor. Yalnız ŞU fark var ki, alemin 
tahlili gittikçe basitleşiyor. Halbuki 
edipliği mudilleşiyor. Birinci mü
temadiyen maddeyi rıyazi kalıba 
sokmakla meşgul, diğeri mudil ru
hi ve içtimai vakıaları bütün canlı -
!ık ve mUşahhnslığı ile tasvir etmeği 
araştırıyor. Edipte, alimden daha 
kuvvetli bir tahlil kabiliyetine ihti
yaç var. Birisi tahlillerini rıyazi bir 
terkiple tarif ediyor, diğeri canlı 
misallerle izah ediyor. Edip olan e
diplerle alim olan alimlerin anlaşma-

- Adam olamadın! sözii içinde ul<
de lnıiı:;, sormuş: 

- Nasıl ha.ha? Hiila a<ln.m olama
chm mı? 

Babası da bu suali bekliyormu5: 
- Olamamı,sm oğlum. Ce\•ahıru 

\'ermiş. 

O zaman , h~bıısının e!lnl eteğini 
örımed.Jğl lı;in şeyhisliimı adam olma
mış sa)·dıran bu telakki, \ 'akit vnlrit 
·unu, hunu babadan ga) risine hile 
hö)·le bir te,·azu gfüıtem1edlği için a,. 

dam olmu~ saydırmıyor. 

8. FEl.EK 

malan da bundan geliyor: 

"Hisle hüküm vermeğe alrşmış 

olanlar, akla ait olan şeylerden bir 

şey anlamazlar. Onlar bir görUşte 

nilfuz etmek isterler, prensipleri ara· 
mağa alışkın değillerdir. Diğerleri i

se, bilakis, prensiplerle istidlal etme
ğe alıştıklarından hissiyata ait şey .. 
lerden bir şey anlamazlar; zira ora
da prensipler ararlar, ve bir bakışta 
göremezler. ( 7) 

Univeraitc umum felsefe doçenti 

Mehmet KARAllASAN 

(1) Pascal: Pcndecs: il. 
(2) Nic~ .. he: Humain, trop humain, 

IV, 246. 
(3) Descartes: t>iscaurs de la mEthodc, 

II. 
(4) Bu eserin ana hatlan Kültür Haf~ 

tası, (13) te, tcrciııne edilmiıtir • 
(S) Kultür haftasmm bu haftaki nüsha

tımda, Pascal'm ilmi ve edebi duounce hak· 
kmdaki yazısı. 

(6) Tecrübi tippin tetkikine giri1 1. 
Pascal: Hendesi dilsünce ile, ince dilsün4 

ce arasmdakl fark. Kultür Haftası. 14. 

Vitrin müsabakasında kazananlara 
dün madalyaları tevzi edildi 

Madalya tevzii merasiminden bir intiba 

tık bakışta açık ve seçik hakikatle-! 
ri öğrenmek, mufassal ve müphem r 
hisleri tetkikten daha kolay göriin- ı 
mesine rağmen. bizde mesele tama
men aksidir. Liselerimizde edebiyat 
sınıflarmm fen sınıflarından kalaba
lık olduğu bir vakıadır. Bu şüphesiz 
liselerimizde edebiyat derslerinin da
ha kolay olduğu kanaatinin yerleşme 
sindendir. Bu hususta Peyami Safa
nm "Kiiltilr Haftası .. nın geçen niis
halannda yazdığı. "lşkembei kiihra .. 
C>debiyatı makalesini tnvsiye ederiz. 
Buna mukabil, Universitcde, daha zi
:varle fen derslerinin rRcrbet g-örcfüı'!tl 
aşikardır. Edebiynt fakliltesi talebe
si aRaratla sayılabllN~ek dı>recede ol
duğunu hatırlatmak isterim. Liseler
deki anormal vnr.iy~t edebiyat haka
loryasmm doğurduğu bir şeydir. 

Tasarruf ve Yerli Malı haftaların- daşlara sunmak için de çok çalrşmış, 
da Ulusal J<~konomi ve Arttırma ku· bu yoldaki enerjisi yedi yılda b~ük 
rumun~n tertip edilen vitrin mtisnba-

ncticclcr doğurmuştur. 1020 senesi knlarındtı knzannnlnrm madalya ve 

• 
Şüphesiz edebt dlişUnce ilmf dil-

şünceden farklıdır. Fakat bu onlar 
arasında bir derece farkı demek de
ğildir. llmt dUşUnce, basit, kaba pnm-
8İpler, elle tutulur tecriibeler Uzerine 
dUşilnmeğe alışmıştır. Paskalm ıiet'li-

diplomalnn dün saat 15 te Cağaloğ- sonunda Milli Bankalanmızdaki art-
lunda Eminönü Halkevi salonunda tJrma hesaplarımız ancak yarım mil
merasimlo dnğıttlmıştır. Merasime yondan biraz fazla, yabancı banka
lstik18.I marşiyle başlanmış ve bun- tara yatırılan paramız da bir buçuk 
dan sonra Ulusal Ekonomi ve Arttır- milyona yakındı. Bugün m<'mlekette 
ma Kurur:ıu üyelerinden lstanbul tutuma. ve arttırmaya karşı gösteri
Kız Orta Mektebi coğrafya öğretmo- len bağlılık bankalardaki milli ser • 
ni Mediha ,Baysal bir söylev vermiş- maycmizi günden gUne kabartmıştır. 
tir. Hatip Ulusal Ekonomi ve Arttır- Bundan sonra kurum başkanı Da
manın kıymetinden ve memleketteki niş tarafından müsabakada kazanan 
uyandırdığı alakadan bahsettikten lara madalya tevzii ynpılmı~tır.Me
sonra şunları söylemiştir: rnsim bittikten sonra davC>tliler or-
"- Kurumumuz biiyUk hedefler- ta sıılonda hazırlanan zengin büfo

rinden biri olan para arttırmak ve ye inmişler ve toplantıya nihayet ve
tutumJıı va.şamak alışkanlığını yurd rilmiştir. 
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Biri saraya biri ingiliz karargahına 
olmak üzere iki iurnal verilmişti 
4(Buna. karşı, bakalım dağ siyaseti 

ile vaziyet alacak? .. ) Bugünkü (Pe· 
yamı Sabah) gazetesi, (Tan) dan 
naklen meclisteki blokun mukarrera
tını yazıyor ki, şayanı dikkattir. Şey 
hUlislam Haydari zade İbrahim e -
fendiye bir nişan verilmiştir. 

:JO Kanunu.!ani 336 cuma 
Bugün, sabık harbiye nazın Ce -

tnal paşanın Ankaraya gittiği söy
leniyor. Kara Vasıf ve Bekir Sami 
beyler de gitmek istemişler; fakat 
kendilerine vesika verilmemiş. 

İfadesindeki zabıt, rabıt ve bilhas) 
aa hadisata vukuf itibariyle; her hal 
de dikkate şayan bir adam olduğu 
anlaşılan (itilafçı) nm defterinde; 
Cemal paşanın istif ası ile (Meclisi 
meb'usan riyueti) ne intihap edilen 
(Re~t Hikmet) in tevkifi etrafında· 
ki ifşaat; buradıı. bitiyor. Ve fakat .. 
hadisata bu kadar doğru temasta bu 
lunan bu satırlar, bugüne kadar 
meçhul kalmış olan hakikatin iç yü
zünü bütün üryanlığı ile görmemize 
kafi geliyor. 

kat ederek getirdiği gizli plAnı mü
§aıi.inileyhe verecektir. 

Bu planın münd~rccatı, sureti kat 
iyyede malum olmamakla beraber ne 
derecede ehemmiyeti haiz olduğu da 
takdir edilememektedir. Ancak me -

Mütareke günündcnberl lstanbul -
da başhyan (Hınç) hastalığmm bu
günlerde daha müzmin bir §ekil al -
dığı görülUyordu. 

!et.ifa eden harbiye nazın Cemal Şerif Paşa 
Paşanın yerine, (Kavaklı) Fevzi Pa eelede en mühim nokta; Mustafa Ke 
IJ&., (1) ve erklnı harbiyel umumiye ~al Paş~m yanında ancak iki kişi 
riya.setine de, Şevket Turgut Paşa il~ gel~cegı v~ kola~ca derdest edile· 
tayin edil~işti. Fakat, ne bu iııtifa- bıleceğinden .ı?arettır.) 
lar ve tayinler ve ne de adi iftiralar Saray, lngilızlerden daha akıllı dav 
la gümrük kapılarında mecliai me _ ranmııştı. Bu jtlmalin y~ hı:ısu.si bir 
busan reisini tevkif etmek -ve ya • maksatla ve y~h~:.~ıızıp bır alaycı 
hut ettirmek- gibi küçüklükler, -yu- t~ı~da.n_ verıldıgını anlamıştı. Q. 
karıda arzettiği.mlz Hmç hastalığı • nun ıçın hıç .~ulak ~~ışt_ı. 
11.m buhranlarını izale edememişti. Fa~~t In~lızler, bilyuk bır te -

Mecliste okuduğu beyannamede· 18.ş gostermışler; derhal hususi bir 
(Meclisi llinfzin burada içtimai da t r e n l e P e n d i k i 11 t a s i -

hi müyes.~r olmuştur. Bundan böyle Yon u 1:': a ~ U h im c e .. bir 
iradei milliyenin, mecliııi alinizde te • kuvvet;. gondermışl~r; oradan ı~baren 
cellisi ha.sebile, art.ık kavaidi me~ru • Erenkoye ve hatta Kıztltopraga ka
t i ·ete tama.mile tevfiki harekete hiç dar. he; ta.ı:afa sıkı ~~ ~ordon hattı 
bi~· manı tasavvür olunamaz.) c;evırm~~ler, şafak soktukten sonra 

Diye; padişaha, muhaliflere, öteki da bUtun c~de~erde, sokaklarda ve 
unaurlara ve bilhassa \Ullf devlet • hatt! çalı diplennde, Mustafa Kemal 
leri erkanına hulfıs çakarak An.kara- ~aşayı Ankaradan getiren otomobi· 

dlılfi (Heyeti temsiliye) yi isK'ılFtaya ~I§l= rtesi gün b"' Un t 
çıkarmak gayretini güden Ali Rıza u av ' e ut s • 
Pa.şanm bu tiryaklı sözleri bile sinir· t~nbul~ yayı.lmıştı. Her tarafta mil-
leri teskin edememişti hım bır dedıkodu b~lamıştı. Ingiliz 

Kab
. ı:. d (.N af N ler, her ihtimale karşı Kasımpaşa ta 
ıne ~za.sm an ma azm, af d d . . 

Abuk Ahmet Paşa)' Sadrazamın res kr ;_n;__,a ina -ıtltı~atdçı olakra~ tanınmış 
Jnİ beyanatını hususi şekilde de te • uuaç.ıCr ev enn e- 111 I bır f.a:barri
yit ve takviye etmek istemiş . bazı ya ya.t yapmışlardı. Bundan da bır şey 
bancı gazetelere verdiği mWA.k tl - çıkmayınca, Kara Vasıf Beyi kontrol 
da, a ar altına. _alm~lardı .. 

(Hilkfl t, art k d w d d w Kabınenın vazıyetine gelince; hiç 
me 1 _ognı an ognı- bir aslı ve fa.alı olmıyan bu mesele -

ya meclisi mebusan ile tem~ta bu - den daha gillünç bir teşebbüse geç _ 
lunacakttl'.) demişti ... Bu sözler, hiç · t• G·'\ b" d' ·· ., ·u· h · ki. (H yeti" t ili' ) . mı.ş ı. uya, ır mevcu ıyet goste • 
"' P esız • e eros ye Y1 ar il · l ak · · I t buld k' · · A tık ehemmi ett lak t etmek b r mıı o m ıçın s an a ı ıtilaf 

Y. en a • u su devletleri milmcssillerine milracaat 
ret.le de k~b1?enin mevki~~ tahkim edilmiş; birkaç güne kadar i tirnala-
eylemek içmdi. Fakat ganbı furası • · ç d.ı ki. bUtU b etl ...,..,.. rına nıhayet verecek olan Londrada-

r • n u gayr er, ""!1G git· ki sulh konferansına. Osmanlı mu -
~~ti. ÇUnkU, Ali Rıza Paşa kabinesi- rahhaslarmm da. kabulu hakkında te 
ııın ~rogrammı tenkit eden bu gue- ,ebbUsata girişilmişti. 
teler · K b" hilk11. · Os 

( F 
a ıne, umeti . maniye.namı-

··· artı hicaptan sUkllt etmek i- na yapılan bu ricanın kabul edilece -
cap eder. gı~·ne o d -..:ıı k · "d' k' b ereceue anı ı ı ı; unun 

Fotoğraf 
Tahlilleri 

Fotoğraflarınızı bize 

gönderiniz, karakte

rinizi size söyliyelim ! 

Mevcudiyetini daima ispat ve bu
nu rahatça yapa -
bilmek ihtiyacını 
duyan bir karak -
ter. Geniş adımlar 
la yüri.lr. lçtimal 
muhitler için ya -
radılmış bir karak 
ter. Memur olsun, 
tUccar olsun etra
fında hemen se -
vimli bir hava u -
yandırır. Tabia • 
ten hataya düşebl 
leceği vaziyetler. CONOOGDU 
den ka~ınır. Çabuk unuttuğu hiddet 
leri olur. Ailesi, dostları ile geçinıli
dir. FedakA.rdır. 

• 
Oldukı::a sade ve insiyaki bir tabi· 

at. Hayatını, ma -
lilm bir manzara 
içinde, bir gemi 
sevkeder gibi sev -
keder. Sağlam bir 
temeli vardır. lddi 
ası yoktur. Sami -
mt dostluklar an
yan, şüpheleri he
mPn yatışan bü -
yük bir hassasiye 
ti vardır. 

Daima bulun -
ŞiMŞEK duğu vaziyeti de -

vam ettirecek ve muvaffak olacak -
tır. 

* 
Az hareket eder bir insan. Muay-

yen hudutlar için
de ve kendisine 
ihtar lüzumu ol -
madan çalışan bir 
muallim zihniye -
ti. Hakkında söy
lenecek çok bir 
,ey yoktur. Esra· 
n bulunmıyan bir 
şahsiyet. Zaman 
zaman geçici ak
sülamelleri var -
dır. Çalışkan ve 
dakikası dakika -
sına hareket eder. 

HÜSEYiN 

Bingöl sosası 
Bu yolun bitirilmesi 
lüzumlu görülüyor , 

Muş, (Tan).- Evvelce blr köy ha-: 
~inde iken 934 yılında Muşa bağlı bir ! 
ilçe. haline getirilen Bingölün nüfusu, 'ı· 
6 bın kadardır. ilçe merkezi Kanireş 
köyüdUr. ilçe yerleşmiş ve işyar ev- ı' 
lerl, hükumet, uray binası yapılmak
tadır. ilçe kırk kilometre murabba - l 
mdaki Konik ovasının başmda ve Şe- · 

•rafeddin Çevresi dağlan arasında· 
dır. Ilçenin bulunduğu ova deniz yü
zünden 1900 metre yüksekliğinde, 
suyu ve havası çok gUzel blr yayla
dır. Her türlü tarıma elverişli olan 
bu ovadaki köylerin halkı tanmdan 
ziyade koyunculukla uğraşırlar. Coğ
rafi durumu itibariyle çok gUzel ve 
yükselişe elverişli olan bu ilçe mer -
kezi Erzurumun Çat ilçesi Uzerinden 
gelen bir şosenin de güzergahında. -
dır. Evvelce Ruslar tarafından yapıl· 
ınış olan bu şose ikmal edilirse Bin
göl çok yükselecek ve civar il ve il
çeler arasında geçit vaziyetine gire
cektir. 

llçe Muştan ziyade Erzurum& ya
kındır. Eğer Bingöl Erzurum iline 
bağlandığı takdirde daha ziyade in
kişaf edecektir. Ilçenin bugünkü baş· 
hca ihtiyacı yol ve posta, telgraf, te
lefon tesisidir. Dçe merkezi ile çok u
zak olduğu için halk adliyedeki işle
rini ilçede adliye teşkll!tı olmadığın
dan takip edememektedir. Burada 
bir de sulh hlkimliği ihdasms. IUzum 
vardır. nçenin sağhk durumu iyidir. 
Hastahk yoktur. Burada yalnız bir 
ııağlık iışyan vardır. 

Sivas • Erzurum hattı 

ilerliyor 
Srvas, (Tan) - Srvastan Erzurum 

ovalarına doğru uzanan demiryolu -
nun bUtUn kısımlan üzerinde <:alışma 
hızlı bir ıı;ıekilde deva.m etmektedir. 
Gelecek yılm haziranında tren Div
riğe varmtf olacaktır. Divrikte yol 
faalivetinden sonra bUyUk bir ı:alış
J'l'lll gö~ çarnmJtlrta.dır. lsta11yon b\
nasmm teme1lt-ri atılmr,,Jp.şa.ata de
vam edilmektedir. 

Harman içinde 
bulunan ceset 

Ka.ra.man, (Tan) - Ozdemir köyU 
nUn Ulukuyu mevkiinde harmanlar 
içinde göbeğinden kurşunla yarala -
nara.k öldUrülmUş bir ceset bulunmuş 
tur. Müddeiumu.mtıiğin tahklkatma 
göre, öldürülenin Ozdemir köyünden 
Hüseyin Çavuş olduğu anlaşılmıştır. 
Katil de ayni köyden Molla. Mehmet 
tlr. Suçlu tevkif edilmiştir. 

Aydın i!genel kurulu 

Aydında yeniden iki köY 
okulu daha aç~lacak 

Vilayet meclisi toplantılar1nı bitirdi, varidat "' 
masraf bütçeleri müzakere edilerek kabul edildi 

[Husu.,i multabirimiz yazıyor] 1500, köy yolla.rma yardım için ı.$ 
A dm 10 lira ayrılmış, kalanı da mub 

y ' fevkalAde masraflara verilmiştir· 
n genel kurulumuz dün ilbay ö~- Bu yılki bütçenin maarif ~ 

demir Gündayın başkanlığında son da yeniden iki köy okulu a~ 
~~lan~ıs~nı yaparak çalıomalannı muallimlerin mesken bedell~ 
bıtirmıştır. dörtte biri konulmuştur. Sıhb•t ft 

Bu toplantıda bOtc:e konuşmaluı- QeSine 6 seyya.r hekim te.si!Jtı ., 
na devam olunarak 936 finansal YI· memleket hastanesine bir cildi)" 
h bütçesi çıkarılmıştır. nimbin 936 efrenciye mUtehassısı ilave o~ 
yılı gelir bUtçeai 566.582 lira adi mu~tur. Milşterek müteferrik JJ 
723.850 lira fevka.llde o 1 a r a k raflardan ve Aydm ~yu fçiıı d• ~ 
690.432 liradır. dm a.rayma 10.000, Halkevıeri 

Buna karşılık: adi masraf bütçesi hayır kurum.lan için 12.000. Jt.(. 
şu suretle tesbit olunın~tur: Parti kurağmm tamamlanına!f ~ 
91.-!0l,79 lıra idirl maeraflar; 2.000 ve Söke Halkevi için de 2 

235.865,70 lira maarif, 22.159,71 ll- lira aynlmı§tlr. ı.cl 
ra nafıa, 69.25-t lira ınhhıye, 11.481 Büt,... ko ı d J.1'P". 
1
. b 8.355 l" · 2 .,._ nuşma arm a '-.A 
~ra aytar, ~ra ııraat, 1 8.066 Ömer (Nazilli) nin bazı ttiraılaı .... 
hra 80 kuru.~ta milşterek masrafla· rağmen ~.nl ll .sUrel seçiminde: 
ra. ayrılmıştır. Et K ~ 

FovkaJA.de bütceden de: Muhtelif . em adrt (Aydın), dl 
yol ve köprüler inşaatma ,1.200. Emın Arkayın (Çine), İsmail }J~ 
ilkmektep inşaatına. 5.000, mektep nız ( ıu.ıtıı) • ı:> .. ~- ·· •- ~nıır ~ 
tamirlerine 1.000, .köy mekteplerine ke), ittifak ve ittifaka yaktlJ 
yardnn için 1.000, :hastane pavyon lukla seçilmi Jerdir. Kurul OS1_tP' 
yapısına 4..000, hastane tamirine martının 16 ıncı gUnU topıııns.CV 

Aydın Ticaret Odası 

Yeni idare heyeti 

çahşmağa başladı 

Küçü~ Haberle~ 
"--. _U_rf_a_, -(T-an) - Bu yıl IJı~ ' 
yetecek kadar y ğmur ynğı:n1', 
ruyan kuyulara su gelmiştir· i\Jfl 
tedil gittiği için her taraf ıiD' 
yeşillenmeye başla.nınıştır. fit 

Belediye şehrin dar cadde,,~ 
Aydın, (Tan) - Aydın Tecimer ka.klarmı genişletmektedir. ~ 

ve Endüstri Oda.sının yeni seçimi yoldan çalınma yerlerde ~!.ı'!Jf' 
bitirilmiştir. Yeni kurul Fabrikacı olan dükkan ve evler de yııtV'. 
Eyüp Şahin, Manifaturacı Pehlivan, caddelere katılmaktadır. .1., 
Şekerci Refik Süvari oğlu, Mısırcı • Gerede, (Tan) - Hendek 
Ahmet Bosnalı, Ekrem Çiftçi, Bak: • makamlığmıı. tayin edilen ~ 
kal Hilmi Tükel ve Tuhaf iyeci RU~- çm ve kaza.mızın yeni kayınal' 
tU seçilmişlerdir. Bunlıı.rdan Ekrem miz şerefine bir çay ziyafeti \'.;I 
Çiftçi çekildiğinden yerine yedek - tir. Şölende bUtün memurla! tP 

Bir haıere ile mücadele terden tacir Kara Mehmet alınmıa- muş, Şakir Yalçm uğur!~~ 
ediliyor tır. .... 

Mersin, (Tan) _ Bir hafta evvel Kurul, aralarında yaptı klan seçim y 1 L O 1 ~-
Yenice, Kargılı, Baltalı, Naili Hüri - de Eyip Şahin başkanlığa, Şerif z SİnemaSI 
et, Türk Musa, Kız hüyüğU köyleri Pehlivan, Refik Süvari oğlu asbao- ''"......_w..,..,rtş SENFO ... ..t•' / 
arazisinde Uremiye başhyan Süne bö kanlıklara., Ahmet Boımalı heaap DJ.J.m.c.mı ıu 
ceği, bu civarda. bulunan diğer köy- müfettişliğine ıeçllmiflerdlr. 

( ... Ya.pı~acak yegtne vey, (muzaf- için Babıalide sulh şartlarmı havi 
f~r milttefıkler)in, (yannm Türkiye- muhtıralar tanzim edilmif · heyeti vü 
aı) ne emredecekleri bilcUmle tedabir kell tara.fmdan gözden ~eçirilmiş • 
n;adelet kaı'lıamda iyice egilmek- ti. Davet \"\lku bulur bulmaz da; Pa
tir) ri!te bulunan sa.bık !yan reiırl Ah -

( .•. Huhlru milllyentn mUdaf auı met Rızıı. Bey ile «m günlerde Pa
lçin (en fa.&l ve en azimli blr hük<ı - rlse giden- (Galip Kemali Bey) e 
met) diye kendini illn eden Ali Rıza emir verilecek; bu iki zıı.t Londraya 
Pa.şa hUkClmeti, Türk efklnuınumiye giderek Osmanlı hUkllıiıetini temsil 
•ini dahi memnun etmemiştir.) eyliyecekti. 

Diye; a#ır, acı, hattl açıktan açıp Fakat; -Ahmet Rıza Beyin Paris-
hakaret mlııaaı kokan cUmleler yaz ten Pad~a.h Vahfdettine yazdığı blr 
maktan çeldnmemiolerdi • mektuptan mUlhem olan- bu fikir ve 

934 Agustos a.yma kadar Aydın 

artma mücadelesi SJhhat memuru 
iken o tarihte istifa ederek İstanbul 
ve Ankaraya giden kardaşım Hü
seyin Sıtkı Tan,dan hiç bir haber 
alamadım. Yerini yurdunu sağlık 

ve ölU.mUnü bilenlerin insanlık na.
mma. bildirmelerini yalvarırım 

tere yayılmaktadır. BOnU olan fer( 
Mücadele devam etmektedir. Fakat T enenüh treni eri E' DEr 'A T A " 

ha.§ereleri teker teker toplamak icap 1\. 1 V .fi r 
ettiği için afetin önü bir tUrlU alma.- Kayseri, (Tan) - Kayaerl - Nifde 0-
mıyor. Köylüler, endişe içindedir. Tar ve Bora tenezzüh trenleri bir mayıa- güzel musikili film, bUt 
sus kaymaka.mhğı ve ziraat mUcade- tan itibaren i§lemiye b11lıyacaktır. tanbul halkmı koıtunıYo'' / 
le teşkilatı tedbir almışlardır. Halkımızın gezinti ihtiyacma ~k u- SlJı de bu h&rika'" .....ıdil' ----====-==------- cuz bir fiatle cevap verecek olan bu .,,. •· 

Vefat 
tenezzüh trenleri bUtün halla sevin- rUnU.. ~ 
dirmi§tir. ::::;::;~ 

Süvari dııiresi reisi merhum bay- ....,==-=====-=-----=-==-ıı:::c=-=====~ 
tar Osman Paf&nm kızı ve Erzurum ~--- Göz ve kulaklar için bedii bir ziyafet 

* t'4ebbüa te itillt devletleri mUmee -
Bu acı hld.fseler arumda blrtalmn sillerlnin zarif birer tebessUmünU oel 

gUlUnç tuhaflıklar da eksik değildi ..• betrnekten ileri geçmemişti. • 
Şub&tm 11 inci ça.reamba akşamı su Bu meeelenin uıl ka.yde oıı.yan cl
lar karardığı zaman, biri saraya di • heti ~urasıdır ki; Babılli aakinteri, 
ğerl de lngiliz karargi.hma. iki jUr • Londra sulh kont eransmda, Osmıı.n· 
nal verilmt,ti. h hUk\ımetinin leh '~ aleyhinde cere-

Zarflarm • Uzerlerinde, (gayet ace- yan eden hldlııat _ve ı:nuzakera~tan 
ledir. Bir ıaniye bile tehiri caiz de • h~berdar bile dejpllerdı ... Babıahnin 
ğildir cümleleri yazılı olan bu jünıa.- k?hne, ağır, rant\rmansız. dolabı r:ız· 
lin muhteviyatı da, _ aşağı yukan- garsız kalan bir yel değirmeni gıbi, 
ıunda.n ibaretti: batt hareketlerle dönmiye çalışırken, 

(Almanlar tarafından tanzim edll- Türkler aleyhine hareket edenlerin 
mfı, olan bir (da.hilf harp) pllnmı hl fınlda.klan.: bütün ~ız ve intiza.mile 
ınil olan -ittihatçıların meşhur polis tını t'ml donmekte ıdl. 
mUdüril umumisi- Firari Bey, geı:en ~rk milletinin iki bilyUk dilşma
cumartesi günü Köetenceden vUcut nı bırl~m~ti: - Boğos Nubar Paşa .. 
eden prenl!Jel! Marla ismindeki Ro - mahut Şerif Paşa. .. 
manya vapuru ne Istanbula gelml§. Daha h!JA Osmanlı hUkt\metinirı 
Ka.snnpaşa taraflarında eski ittihat: verdiği rütbe ve . Unvanlarla övünen 
çtla.rdan hüviyeti anla.şılamıyan bir bu iki Osmanlı dilşmaru: sulh kon -
adamın evinde ihtifa. etmiştir. (sure- fe~an.-;ma. şu müşterek muht~ayı ver 
ti mevsuka) da ha.ber alındığına gö. mışler; ve bunun münderecatile, ııulh 
re Bedri Bey bu geoe yanında mebus konferı:nsmı bile hayretlere gark et. 
Kara Vaeı! Bey olduğu halde gizli~ mişlerdi:. 
Nndalla Ererılc5yüne gidecek; '"ve An 

[Arkası var] 

ı.radan otomobille oraya gelecek (1) Büyüle e.rklnıharbiye relai Mar...ı 
otan Mustafa Kemal Paşa ile milltL- Fevıi Çakmak. 

Aydın ilbs.ylık §ÖförU 
Salın Tan 

TAN 
Abone ve ilan şartlan: 

Türlriye lçia Ottan lcin 

Lira K. Lira K.. -Bir aylık 1 50 --s • 4- •'-e " ' 50 14 -
l J'llldı 14 - ıa-

nA.n l~ nA.ncıhk Ştrketlerlnt
nU ra<',aa t edilmeli<ilr. 

KUc:ük Hrtnlar dnğn.ıdau doğ 
ruya ıdaremiz~ -tlınabilir. 

KUçUk UA.nlarm 5 ısatırhğı bh 
defalık 30 kuruştur. 5 aatırdaıı 
fazlası lc;in satır ~tna 5 kuru~ 
alınır. Bir defadan fazlı tc;ın ye. 
kftndan % 10 lrunıs indirilir. 

nizamiye fırkaısı kumandanı mer· • • 

humKemalPaşanınharemiveHarp GONLÜM s EN •ı 
akademisi Levazım şefi llyas Seli - ~ 
min kalnvaldesi Bayan Fatma Sabi-
ha Çüteha.vuzlardaki evinde vefat et •

1 
s T 

1
• y o 

ı mi,tir. Cenazesi bugün Kalamıı,tan 
motörle Sirkeciye ve Sirkeciden saat 
on birde otomobille Bakırköyüne nak ~ ıedilerek aile kabristanına detnolu - CAMILLA HORN - THEO LlNGEN ve . ~ 
nacaktır. ıeıli tenor LOUIS GRA VEUR ~ 

Ailesine beyanı taziyet ederiz. f d / 

Ateş Böcekleri 
Nezihe Muhiddin 

Kız ve erkek bütUn gençler 
bu romanı şevkle, heyecanla er 
kumaktadırlar. Yazılı31 ve tas
virleri pek edebt ve pek güzel
dir. Fiyatı 30 kuruş. 

Hilmi Kitaphaneıi 

tara m an __,,/ 

~Türkiye Şişe ve Caf11 ~ 
FABRiKALARI ANONiM SOSYETESIN~~ 

Galata GUmrUğilnden aldığmuz 16-2-935 tarih ve 178 nuın I 
niy&t makp= zayi olduğundan makpll%1lD hUkmü kalmadı~ 
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Bulgaristanın Akdenizde 
istediği iktisadi mahreç 

Toprak rejimi kat'iyyen değişemez ! 
teler Bat j llnl kolayl&ftırmafa çalıfllllfbr. nk 

Atina, 19 (A . .A..) f G:," çık~ Zo• defa Venlzelot Sellnlkte bir ekono
bakan Met&klUUl So ya ua&da ,&ı· m1k mahreç teklif etm19tlr. Daha 
ra gazeteeinln ıureti mal be)'&ll&tl aonra Bulrar. Yunan muhtelit ha· 
derdiği muhabirine yaptılı kem komı.yonu bafkanı Depla Be· 
ne,retmektedirler. da tet.ıratta raya Yunaııilt&nm Nöyyi muahede· 

Bu beyanat hakk~........ di)'or aile teabit edi1m1f olan toprak ıta· 
bulunan Katımerlni •-- ttllt1ne tamamen riayet edilmek 9ar· 
ki: nUıa! tile, en ıenif bir fikirle taahhütle~-

.. Bqbabll, ~:ı.= Yunan· nl ifa etmiye b.uır oldufunu bildir· 
amaç olan b&l'lfS mtk ve ftnan· miftlr. 
Bulpr aly,..ı, ekonW eden btlttln 115 Eylal 19315 te Yunan Dit Baka· 
.lal yaldatmalJDI lltlh d lduğunu nı Rentll. Cenevrede, runanlstanın 
tedbirleri al~ lm& e ~fırı umu bu ınahreç meselesini iki tarafı da 
bildirmekle bütün Yunanktadır meınnun edecek bir tarzda halle a
:tniyesine terceman ~a)ı{ ta~m made olduğunu bildiraU9tir. 
Bulg~ . ıazet~c •ruh:n.U tasvip Bunlara hiçbir cev~p ~~.meım. 

gösterdıgı sa.ıniınillk ve bu suretle meaelenm Noyyı mua-
etmektedİl'· arlar da ayni hedesi eaaaına göre h&lli Bul~arl~r 

Binaenaleyh, Bulg U h ileler tarafından üç defa da reddedılmıt· 
ıamimt hislerden m 1 e:.n a hl: tir Yunanistan ile Türkiye, 1933 ta· 
Balkanlarda hiçbir ıureUe ak ~etali· nhll Türk • Yunan paktı ile mu,te
diın olnuyacak olan top~an lazım rek hudutlan k&l'fılıklı olarak _zı-
batını bir tarafa bırakJll man altına a1nuflar ve Ege denizm· 
ıelir. . dl or kİ. do Bulgar mahreci hakkındaki tef· 

Meeaje DateD gasetelı :ıtlan~ın ıirlere yolu kapamıtlardır. Bu mah· 
"Yunanistan.~ rd za. hariç 0 • reç, Lord KUrzonnun Lozandaki. be

fahit olduktan. ta~ 
1 
e~ Bulgar yanatı veçhile, Nöyyi mushedeamde 

larak, müteaddit v ~ ere:min hal· asla derpiş edilmiş değildir. 
ekonomik mahreci meae -
Filistinde Eden lnCJiliz 

ka&inesine 
dayanıyor 

Yunanistan ve 
Bulgaristan 

Metaksas "Bulgarlara ik· 

tisadı kolaylıklar gös

termeğe hazırız " diyor 

M. Jean METAKSAS 

Atina, 19 (Tan) - Sofyada çıkan 
Zora gazetesi muhabirinin Ba.ibakan 
Metaksaa ile yaptığı bir müllkatı 
neJretmektedir. Ba9bakan bu milli.· 
katta Yunanistan ile Bulgariıtan a
raıındaki münuebatm ileri olma • 
makla beraber normal olduğunu ıöy 
liyerek Bwgaristaıım da.ha iyi ve da· 
hıı. dostane olmasını temenni ettiğini 
MSylemı,ttr. 

Yunan Ba9bakanı iki kom~u mem· 
leketin refahını temin içln Yunanil· 
tanın Bulgaristan& kaJ'fı daima Jktı· 
sadi ve mali kolaylıklar göstermeğe 
hazır olduğunu da ili.ve etmiotir. 

kanlı 

hadiseler 
) - FUistinden Baldvlnin muhaffl.Z&kAr parti b~r.li- Uluslar Konseyi 

Lond~ 19 ('l'an öre Yahu "'inde ıöyledfli nutl<u i1Un husu•! ıı-
F.alıireye gelen malt1nıata g ilhlnı .W- ~rlltfm•d atfen yumr,tık. AJans b •• f 1 
dilerle ~~~_A9a'§lfd:1çıkan bir dUn bu nutkun metnini verml•tir. UCJUft Op anıyor 
trvp;ı.. dört Yah~di ve iki Arap öl- Baldvinin Eden• dair ıöylediii kısmı 
ınllftür. lntiza.mı ıade emeğe çalı$an qqı alıyoruı: s· 1.-... . ..... 1.- k 
bir lngiliz polisi ağır surette yaralan LOndra. 19 (A.A.) -BAldvin ltal· ır Kc:lf.ar ClflffmlYGCG 
mııtJr. Herke• hAfa.ı:aD içindedir. ııa yan matbuatinııi liUcumuna k&rfJ 
ğa.zalar k&panmlltır .Sok~arda dev Edeni mUdalaa etmft ve deım.,tfr ki: (Safı 1 incide] 
riye d?l~aktadır. Tela::c-:~m~~ "Bu hücumlar iki hataya mUste· yeni zecri tedbirlere tevessUl edemi· 
bele bilmısilden ko~ku~I? . . . . Edenin ıi ueti bütiln Britan· yeceğinl slSylemiştlr. 
kerler intizamı temın ıç~ tedbır. al • nittir · y . Franıızlarm ikinci noktai nazarı 
nıı,ıai-dır Hükfimet tehlike va.zıyeti ya hUktmetinin ıtiyuetidır. Dı9 Baka da Fransada. seçimin başlamak Uzere 
lli.n etm,iıtir. nımızm ,abama mahsus bir siyaset olmuıdır. Framıız halkı, zecrf tedbir 

değildir. Ben, bu siyasetin, biltiln Bri !erin aleyhinde bulunduğundan Saro 
ıanyanın ıntızaheretini kazanmı, ol· hUkftm~ti bu bueusta her tUrlU mU
dufun& kanUm. Italyanlann ikinci zakerelerf seçimden aonraya bıra.k· Hapishanede 

öldürülen mahkOm ! hatiaı, Britanya hUkCimetfnfn Ital - mayı muvafık görmektedir. 
yan aleyhdan olduğunu ıannetmesl· Alman hıı.berlere göre, bugünkü 

:Atlna, 19 (Tan) - Kürek ınahkt\· clir. HUkOmetimlz, 1talyanm ne bir konsey toplantıııma yalnız Pol Bon· 
mu olup bir uylavf ölümle tehdit et hezimete uframasmr, ne de kUçUk kur iştirak edecek ve P'ranırı Dil 
tiğl emıad& hapllhanede öldürülen düşmesini ı.temi,tir. Biz Milletler Bakanı Flandin teittar Cenevreye 

Marinos
'un hUkt\metçe a.ttıne teteb- Cemfyed nfzamnamesfnln bUtUn dUn plmiyecektir. 

taraf vanm kanunu olmasını iltiyonız. Konaey içtimalannı 11 mayt8a ta-
bils edildiği b&ıI pzeteler m - Bu ümidi terketmedikçe, kendimizi ilk edecek ve bu ıuretl~ usul'e riayet 
dan yazılınlftL Başbakan General bu nizamname ile mukayyet ıayaca ederek r.evahlri kurtaracaktır. 
Metaksl.8 ıazetecilere böyle bir teh- Jız. ve nizamnamenin her ihlllinde Zecri tedbirler komiteei llminl &· 

dit için hUk\ımetln katiyen af n:'~ Milletler Cemiyetine mUzaherette bu lan 18 ler komlteıinln toplanması i-
leeini dilftınmeınif olduğunu IÖY • lunacağız., , çln hiçbir karar alm.mamı~rr. Fa~at 

Yunanistanda 

anlamı hakkında 

r Gltlııneş a OD~ J 
Kabine Meclisten -------------.....1 

itimat alacak Menfi 
Atina, 19 (Tan)- Gazetelerin dün 

siya.ei mabfellerden aldıkları haberle 
re göre vaziyetten bUkCUnetln Parll
mentoda ekaeriyet temin edeceği an· 
ii.fılmaktadır. Ayni kaynaklardan hü 
ktmetin itimat reyi aldıktan eonra 
Tetrinievvele kadar parllmentodan 
kanun ne,retmek u.llhiyetinl lsteye-
oeji ve bu müddet zarfmda taW ede
cek olan Parlmentonun aallhlyetlnl 
baiz bir encUmenle temu edip ne9re 
decefi kanunlann bu encümen tara 
tından tetkik edilme.ini kabul edece 
il IÖylenmektedlr. Siyasi mahfelle -
rin kanaatine .-öre Metaksu hllkft • 
metine Liber&ller itimat reyi vere
ceklerdir. Ahali ve Milli Ahali parti
lerinin de itimat reyi vermeleri ih
timal haricinde tutulmuyor. 

Parllmentonun içtima ettiği gün 
bUJ kimeeler tarafmdan g11rUltUler 
çıkarılacağı 91.yt olmu9tu. Bunun Uze 
rlne beyanatta bulunan !ç Bakanı 
.Lofotetla "böyle bir tetebbüse kal· 
kacak olanlarda zerre kadar vatan· 

ı 
severlik hiui bulunmamuı ltzımdır. 
Maamafih her kim bu gibi te,ebbUı
lerde bulunma~a i~tlnap edene kar· 
,ımıda herteyln fevkinde bulunan 
ıwıunlan bulacaktır.,, deml9tir. 

Yunan ordusu. 
takviye ediliyor 

Türkçe ile İndo. Öropeen ve Semitik diller arasında 
bir mukayese 

111. 
(Ud &Uadeoberl devam eded bu mukayesenin Uçllncti serisi Türk· 
çe "yok" ve "hayır'' keUmelerl ile llglll menfi sözleri hakkında ol&· 
catını evvelce )'UID.lftlk. Bugün de bunlann analizini gösteriyoruz} 

Keln 
Almancadaki (Kein) menfi aözUne 

gelince, bu kelimede de (yok) ve 
(hayır} sözlerinin elemanları kendini 
göstermektedir. Yalnız (hayır) ve 
(gayr) sözlerinin ıon elemanlan ile 
aldıkları tekarrilr ve temerküz mana 
sı (Keln) kelimesinde yoktur. 

(Kein) 11özUnUn etimolojik feklinl 
analiz edelim: 

(1) (2) (3) 

(ak + ay+ ığ) 

(l) (2) (3) 
Kein : ak + ay (z) + ığ 
Yok : ağ+ ay (z) + ok 

Görülüyor ki iki kelimenin ele
manları tamamiyle biribirinin ayni • 
dir. 

Ayni kelimeyi bir de (hayır) keli· 
meaiyle kal'fıla,tıralım: 

(1) (2) (3) 

Kein : ak + ay (z) + ığ 
Hayır : ah + ay (z) + ır 

GörUlüyor kJ burada da yalnız son 
elemanlarda btr mana nUansr ile keli
meler biribirlnln benzeri ve yakını· 
dır. 

(1) Ak: Ana kök yerine geçerek 
onun "esas" anlamını kendinde tem
ıll eden birinci derece prensipal kök· 
tür. Bunun (hayır) sözUnUn prensi • Üçüncü serinin tablosu 
pal kökü olan (ah) ile bir olduğu Bu izahlar, UçüncU !eri kelimelert-
meydandadır. nln de hep bir asıldan eldiğini ispata 

(2) Ay: Bunun (y) si yine (z) klfidir. Bunlan da bir görUşte gözö
den değiımedir. Uzak blr ıahada e· nUne koyabilmek üzere etimolojik şe· 
ııas anlamının dağılıp ayrıldığına de- killerini tablo halinde gösterelim: 
!alet eder. Bu anlamın uzağında kal· Yok [T.l : ağ + ay (z) + ok 
dığı süje veya objeyi de: Hayır [T.] : ağ + ay (zl + ır 

3l lğ: elemanı gösterir. Kelimede Gayr [Ar. l : ag+ ay (z) + rr 
bu elemanın (ğ) si (n) ye çevrtımlş· Kein [Al.] : ak + ay (zl + ı~ <n)' 
tir. Uhl [Gr.) : uğ + uh {zl + iğ 

Bu halde (ak + ay + ığ = aka- Ohf [Gr.1 : oğ + oh (Z) + iğ 
yığ) sözünde ba9 vokal düşmüf, son Bu tablonun gözlinUne 11erdi~ dil 
konson da (n) ye çevrilerek ve voka· manzarası. bu 11erl kellmelerinln de 

icap eden feylerin ahnması lini kaybederek, kelime (Kein -= Ka· her> bir (V. + z) formUliyle mf'nfi 
yn) ,eklini almıştır. Manası ''esas anlamms J?Pldiklerlnl açıkça göster • 

için münakasa açıldı anlamının bir süje veya objeden çok mektedir (3). 

.Atina, 19 (Tan) _Yunanistan or· uzak sahada bulunması" dır. 
dueunun teallhat ve teçhizatına ait Bu kelimeyi Cyok) kelimesiyle 

f. N. DR~MF.N 

mukayese edelim: (3) Dl!rdilnrU aerl ke11me1erinln muka. 
meeeleleri görUtmek Uıere Bafbakan 1ese1inl nrmki aaynnrıdı yaııcafız. 
Metaknı dUn kara, deniz ve hava ===================~=~~~~-== 
b&kanlıklannd• metguı olduktan Damızhk ve koçlar 
sonra Finans Bakanile de uzun mUd· 
det görilfmUştür. Bundan sonra ga
zeteellere demi,ttr ki: 

- Bu hususta ll}ler ıUratle yürü
mektedir. lcap eden mevaddm aatrn 

'1m.mut.ifla m.Unakualara bafla.n
~ IOln Jbungelen tahkl
JC&t.a pllnee o da balledilmiftJr. Fi· 
nam Bakanı Puarteai gilnU topla
nacak liderler mecliainde izahatını 
verecektir. demiftir. 
8&Wılyettar makamdan bildirlldi

fine ıöre yeni ınuhriplerin aiparişi 

bittikten sonra deniz programının ik 
mali için yeni denizaltı gemilerinin 
siparişleri yapılacaktır. Ismarlana
cak denizaltı gemilerinin mikdan ec
nebi fabrikalarının bedellerinin öden 
meıine ıöaterecekleri p.rta göre 
taayyün edecektir. 

Metaklaa Yuaninstanm teslihat ve 
techizat işlerini müzakere edecek o
lan liderler meclisinin yarın saat beş 
te toplanacağma dair biltiln liderlere 
davetname göndermiştir. 

lulıarlıtandan ı•tirilen damızlık bofalardan fklıl 

Bir mUddet evvel ,ehrimiz lçin da· ı tevzi edilecektir. 
mızlık boğa almak üzere Bulgari8ta· 
na giden ı.t&nbul Baytar direktörü Ayrıca Ziraat Vekaleti heabma 
Etem felırimlze dönmüttUr. Etem Macaristandan damızlık koç alınma
Bulgarlatandan 20 adet damızlık bo· aı kararl&ftınlmJftır. Yakmda bir he 
ğa almıttır. Boğalar yakında fehri • yet 8:5 damızlık koç almak Uzere Ma
mize gelerek alt olduklan yerlere carlatana gidecektir. 

nıiftlr. komitenin Madariag& ra.poruna ıttıla 

:::::_ ________ ııı:s=ı=:::::s:=-=-=:=:~==-===----== keebetmek ıçin n1ıya bir içttma et· Kalamatadaki umum11
1 • hf lff • ma1f mUmktlndUr. Burada hlklm o-

Altlnord
U • Aydın mu e 1 maçı lan kanaat r.ecrf ttdbirlerin Inglltere- grev 

Bağdat köJkUnün etrafına 1 Tapu dalrelerlndekl 
camekan yaptırlldı j teftlıler 

nln ısra.rm& rafnıen biraz teehhllr ~ 
decei:idir. Bu da ttalyanlarm ~hdit
lerind~n ziyade P'ranunm emniyeti 
meeeleeinden çıkmlfbr. 

KllçUk Telgraflar 

Atina, ı. <Tan) - Kalamata'da 
büyük bir •&rap ve mtllklrat fabri
kasının meaalainl taW etmeğe karar 
vermeai Uzerine açıkta kalan binler
ce amele zorla fabrikayı ifgal etmif· 

• Norveo Dit Jlekem - VarfOV&, ter ve bu arada da umumi grev u&n 
19 (.A.A.) - Birkaç gllndenberi Var· edilmişti. Hilkfımet müdahale ede • 
90vada bulunan Norveç Dıt B&Jwıı rek binl · ın· 
Koht bu l&bah Moekovaya hareket . . erce ışç ın ortada kalmama-
e~. sı ıçın fabrika?ın işlerinin devamına 

Triyeate, 11 (A.A.) - Batroy p 0 • karar .verm~tır. Grev bitmiş, fabri
lonya tranıailantiğinln dün Monfal· ka da ışlemege başlamıştır. 
cone tezglhlarma teslimi merasimi 
yapılmıştl!'. Bu tranaatlantik Gdynia 
lle Nevyork arasında işleyecektir. 

lımlt kağıt fabrikasın· 

da ilk kağıt yap1ldı 
lzınit, 19 (A.A.) - DUn ki#rt fab-

l d" Aydın muhtelit! Ilı bir arada... .rlkasında ilk klğıt yapıldı. Yapılan 
A tınor devre&i Altmordu 1.,. bandlık kljıdı olup ilk tecrttbe mu-

. . . Geçen yıl Aydm j ne bitti. tklnet vaffakıyetle neticelendi. Klfrtlar hal 
Ayt!m, (Tan) ~giderek Altı• bine hakem Ud penaltı verdi Altmor km eevincJ arumda elden ele dolaf· 

nıuııteııt taJcmlJ ve Altınor du bunun birialnl gol yaptı. Ddnclsi mlfbr. 
llOrdu ile bJr ni&C yapttııf rdu tala· aıuhtelit kaleciai J'lkretin eliDde kal· _..._ _____ .._. __ _ 

duyu yenmifti. DUıı Altmo uhteliti dL (30) uncu dakflnd• Altmordu bir 
llU Aydm alaDIDda Aak~~ ma- sayı daha yaparak beraberlijl tenıiıı 23 NiSAN 
lle tekrar karfllaf"l' etti.. 
sr kapıldı. uh rti 3t UncU dakikada muhtelit bir sayı Çocuk bayramı haftumm ilk 

Daha ilk dakik&d& A.ydm ~ki~~ daha çıkardı. Bundan 90nra her lki gtinUdUr. Yavnılannızın hayra· 
bir gol çıkaı-dı. DoJcuZUllcu a 

1 
:.ııı tara! ıayı yapmak huıuandaki çalıf· mı tein hazrrlanmrz. 

lkinct ıolünil yaptı. Bu iki Sodı Bi : maları bir netice vermedi: Oyun 2-3 
9ordulularm maneVtyatıııı ~ti. lehi· muhtelitln ı&libiy•ti ile tiıtti. 
rlııci devre 2-0 Ayddl muhwu 

Kodeks komisyonu 
TUrk ecza kodeksi komisyonu ça

lışmasına on giln ara vermişti. Buna 
da sebep komisyon azalarından bazı 
Doktorların Atinada milkayeseli om 
raz konll'esinde bulunuşudur. Ati _ 
nada bulunan doktorlarımız bu ayın 
yinnl dördünde tehrlmlzde buluna
caklarından komiıyon önUmUzdeld 
hafta içinde çalışmasına tekrar baş· 
lıyacaktır. 

Sütıüler cemiyetinin bir 
mllracaatl 

SUtcUler Cemiyeti, latanbul dıfJD
daki kliylerden getirilen sUUerin kon
trole tlbl tutulmasını tstlyerek Sıh
hat Vekaletine bir müracaat yapmış· 
tır. Cemiyetin bu isteği tetkik edil
mektedir. Tetkikatın sonunda bele
diyeye ve aıhhat mUdilr!UğUne emir 
verilmesi muhtemeldir. 

To~kapı ~arayı ~Uzealnreki Bağ • Tapu dairelerini teftit eden müfet 
dat köşkUniln hancı kıermlanndakJ ti9ler teft1'Jerine son vermı,ıerdi 
mozayikler ve Çiniler teıiratı havai· Alınan neticeye göre ı.tanbul Ta r. 
yeden bozulmakta .idi. Bunu gözönUn te,killtınm bugUnkU fekli ek1ıtk ~~ 
de bulunduran müzeler idareai bir rUlmekte, bazı kazalarda birer t: u 
mllddet evvel kö9kUn etrafına kon • slcll muhafızlığı ac;ılma1ı nıuvatk 
mak üzere cıunekln yapbnlmuma bulunmaktadır. F.euen bir müddet 
başlanmıştı. Camekln ikmal edilmit evvel Kadıköy, Eminönü ve Beyoğlu 
ve köşkün etrafına konmuştur. kualarmda bu muhafızlılrtar için 

23 Nisan Bayramında 
111ekteplerln tatili 

Bu yıl llk mektep, orta mektep ve 
liselerle Universite 23 Nisan bayra
mı mUnuebetiyle 22 Nisan çarta.rn· 
ba günü öğleden sonra batlamak Uze 
re 27 Nlaan pazartesi ubahma ka • 
dar kapalı olacaktır. Maarit• mUdilr 
lüğü mekteplere tatil günlerini ıös. 
terlr cetveli göndermlJ ve ona göre 
hareket edilmesini bildirmiftir. 

bina &ranrnif, mUnulp bir yer bulu· 
namadığı için vugeçllmftti. Te!tit • 
ten alınan neticeye göre muhafızlık· 
lara şiddetle ihtiyaç görUldUğilnden 
yeniden bina aranması işine başlana· 
caktır. 

(KALIBR 54) Re\'ue kol saatleri 
mUkemnıel ~p uatlerl kadar da.kik 

ve tam ayardır. 

Kol 1&atlnfn cep 1&ati ile ayni 
presleyonda olmuı pek nadir bir 
keyfiyettir. 

Halbuki. KALfBR M REVUE 
Çocuk mUıamereıl KOL SAAT! en tiddetli fizik hare· 

Anneler Birliği 26 Nisan Pazar gil· kattan bile kat'iyyen müteessir ol· 
atı Dağcılık kulübü 18.lonunda bir muBu, ve ayan pek gUc; bozulur. u 111&atin başlıca husuıdyetlerl: 
m samere vermeği kararlqtırmıştn imtiyazlı Aanlye çark bUyUk çarklı 
MUsamereyt zengin çocuklar hazırla husuılf diş dlzişı, kuvvetin mUkem
maktadırlar. Aynca Anneler Birliği melen nakli, bllyUk tavla, tam ve 
azalan 9ehrimlz llkmekteplerini do· dayanıklı ayar, gayet elbtikt ve 
18.f&ra.k mekteplerdeki fakir çocukla kuvvet mlknatefyeııinden lr1 ·~-

V AROX,, pandülU. 
rı toplayacak ve bu mUsamereye ge· 
tlrecektir. Müsamereden sonra çocuk REVUE Saatleri tanmmış saat
lara hazırlanan bilfeden pasta ve sUt çilerde satılmaktadır. Umuml satış 
ikram edilecektir. deposu: İstanbul, Bahı:ekapu, Taş 

Han 1 inci kat No. 19. 
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Fransa da • mücadelesi haşladı seçım 

Sol cenahın halk cephesi şimdiki ha,lde 
faikıyeti eline almış telakki edilebilir 

Times'den: 
Bundan dört sene evvelki Fransız 

seçimi esnasında Dr. Briining Alman 
yadaki mevkii iktidarda idi, ve Herr 
Hitlerin nüfuzunun tedricen azaldığı 
zannediliyordu. Hitler riyasetictim
hur seçiminde Hindenburgun yerini 
işgale teşebbüs etmiş, fakat mağlUp 
olmuş bulunuyordu. Ayni zamanda 
Nasyonal - Sosyalistlerin milis kuv
vetleri teşkil eden kahverengi göm
lekliler aleyhine yeni kanunlar ihdas 
ediliyordu. Bunun üzerine Fransa ra 
hat bir nef P~ alabiliyordu. Almanya
nm demokratik bir idareye dönüşü 
ve diktatörlükten kurtuluşu Fransız 
efkarı umumiyesini biraz teskin edi
yordu. Fakat aleyhtarlarının en ön
desi Leon Blum Hitlerin Alman dev
letini asla ele alamıyacağmı ilan etti. 
Fransa Alman gailesinden kurtuldu
ğu zehabına düşerek bütün alakasını 
iç siyasaya verdi. Dahilde zihinleri 
yoran birçok meseleler vardı. Hayat 
pahalılığı, frankın istikrarsızlığı, iş
sizlik, azalan ticaret. Müntehipler 
bu iç meseleleri nazarı itibara alarak 
reylerini verdiler ve Sosyalist - Radi 
kallere parlamentoda ekseriyet te
min ettiler. Fakat Fransanın bura
hat olması çok devam etmedi. Bu son 
dört sene zarfında Fransa gerek da
hilde, gerekse hariçte birçok mUş
küllerle karşılaştı. Biribirini takip e
den kabineler birkaç aydan fazla ya
§ayamadı. Staviski fırtınası "Place 
de Concorde" da kurulan polis siper 
}erinin üstünden eserek birçok dev
let adamlarının Fransız cümhuriyeti 
nin temel taşlarına endişe ile bakma 
larmı intaç etti. Faşist kurulları bir
denbire kuvvetlendiler. Fakat Herr 
Hitlerin Alman devletinin başına geç 
mesi üzerine Almanyada mecburi as 
kerliğin ihdasının, Renin işgalinin, 

Habeş harbinin Fransayı içinde bı
raktığı müşküllerin uyandırdığı vel
veleler arasında Faşist kur,ullannın 
kuvvetlenmesi unutuldu. Fakat se
çimin a r s ı u 1 u s a 1 b i r 
gerginlik anma tesadüf etmesine rağ 
men anlaşılmayan bir sebepten do
layı dış durum bir hafta evvel se<:im 
neticesi üzerinde bırakacağı: zannedi
len tesiri bırakmıyacak görünü'yor. 
Esas olan emniyet meselesinde esas
lı fikr ihtilafı yoktur. Sağ cenah it
tifaklara ehemmiyet vermektedir; 
sol cenah ise Uluslar Kurumunun 
kuvevtlendirilmesini istemektedir, fa 
kat bu hususun derin fikir ihtilafın
dan ileri geldiğini iddia edemeyiz. 
Seçim nutuklarından anlaşıldığı veç
hile 7 Martta ikinci plana ter
kedilen iç siyaset meseleleri seçimde 
yine birinci planda rol oynayacaktır. 
Şimdiki seçimde Fransız siyasetinde
ki parti bloklan şunlardan ibaret
tir: Sosyalist.Radikal,Merkez ve Sa~ 

DALADIER 

cenah parti bloklarıdır. Bu blok
lar da birleşerek cepheler teşkil et
mektedirler, Başlıca cepheler Komü
nist ve Sosyalist Radikallerin birleş
mesinden hasıl olan Halk Cephesi, 
ve merkez partileri ile bazı sağ ce
nah partilerinin birleşmesinden vücu 
de gelen Anti - Marksist cephesi. Se
çim mücadelesi bu iki cephe arasında 
vuku bulmaktadır. Sol cenahın Halk 
Cephesi hali hazırda faikiyeti elinde 
bulundurmaktadır. Sol cenah bir ci
hetten çok talihlidir. Hali hazırda ek 
seriyeti radikallerden müteşekkil 
Sarraut kabinesi memlekette son za
manlarda en ziyade taraftarı olan 
bir kabinedir. Son belediye seçimi 
lehlerinde netice vermiştir. Ayni za
manda sol cenahçılar tahinin ettik
leri tahakkuk eden bir peygamber 
vaziyetindedirler. Senelerden beri 
Faşizm aleyhinde bulunuyorlardı, ve 
lnı l!ene on iki ay zarfında bir Faşist 
devleti Habeşistanda. harbe girişmiş, 

Ffanden Mecliste bir nutuk irat ederken 

diğe~i ~se Lokarno taahhütlerini çiğ\ ni karşılamağa korktukhrmı, ~~ 
nemıştir. Bu hakikatlar karşısında emniyet kararlarının hep Milli ıtti· 
sağ cenah Faşizm hakkmda ne ka- hat kabineleri tarafından ahnması
dar az söylerse kendisi için o kadar 
iyi olacaktır. Komünizm aleyhinde 
bulunmalarına ise halk kulak asmı
yacaktır. Çünkü Fransız - Sovyet 
paktı yeni tasdik edilmiş olup bunun 
istikbalde emniyeti garanti edeceği 
zannedilmektedir. Fakat diğer taraf
tan da bütün sağ cenahın Faşist ol
madığını hatırlamak lazımdır. Bir 
çokları Cümhuriyetçidirler, ve Radi
kallerle, Sosyalist ve Komünistlerin 
birleşmesinde rejim için bir tehlike 
sezmektedirler. Sağ cenah Halk cep
hesinin ihtilalci olduğuna, frangı teh 
tikeye düşüreceğine ve Fransız Ban-

HERRIOT 

kasının millileştirilmesi ile itimadın 
sarsılacağına, ve zürraa yardımının 
bir işe yaramıyacağma işaret ederek 
kuvvetli kozlarla oynadıklarım gös
termektedir. Ayni zamanda sağ kol 
bu son dört sene zarfında Radikal ve 
Sosyalistlerin ekseriyeti ellerinde bu 
lundurdukları halde karar vermek
ten çekindiklerini, bütçe müşkülleri 

na müsaade ettiklerini ve aylardan 
beri hUkftmeti İtalyan aleyhine daha 
sıkı tedbirler almağa teşvik ettikleri 

l. 

CHAUTEMPS 

halde La.vali düşürüp kendileri mes
uliyeti üstüne almaktan korktuk!an
nı ortaya koymaktadır. Yani Anti -
Marksist cephe 2 müntehip sınıfının 
köylü ve irat sahiplerinin korkula
rından istifade etmeye çalcşmakta -
dır. Irat sahibi umumiyetle orta hal
li bir adamdır. Bir Fransızın idealini 
tahakkuk ettirmiştir. Para biriktir
mek içiı:ı çok çalışmıştır. Vergiye ta
bi olmayan faizini senede iki defa çe 
ker ve olduğu kadarla iktifa eder. 
Onun en bü;yük korkusu frangın düş 
mesidir. Köylüye gelince onun da 

tahvilleri vardır. O kurnaz ve çalış
kandır, ekseriyetle Radikalve ve çok 
nadir olarak sosyalisttir, ve Radikal 
lerin Komünistlerle birleşmesi karşı
sında endişededir. 

f şte uykusuzluktan kıvranan sfoirlilerin bitmez tükenmez dilekle" - .,. 
istenilen salah gelmez, her g'iin artan sinirlilikten gittikçe kuvvet azalır, 
ertesi gün insan yorgun argrn, hiç bir şey yapamamak halsizliğile kalkar. 

Bromural ·Knoıı. 
bu felaketten kurtulmak için kullanılacak ilaçtır. Asla zaran yoktur, 5İnir· 
leri yatıştırır ve sakin ve salim bir uyku dave.I eder. 

10 ve 20 komprimeyi havf tiip. 
terde eczanelerde re~ete ile utılu:.. a 

Knoll A.·G.1 kimyevi maddeler fabrika tarı. t.udw·igsbafen •J Rbio. 

SAGLIK 
OGOTLERI 

Kızamık hastahğı 

tekrar gelir mi ? 
Hekimlere sorarsanız, tekrar gelse 

bile, pek uzun bir fasıla ile, hem de 
pek nadir olarak gelir derler. Hatta 
kızamığa tutulmamış çocukları on -
dan korumak için, hastalığa tutulmuş 
olup ta nekahat devrinde bulunan ço
cukların kanlarından serom alarak o
nu tutulmamış çocuğa şırınga eder -
ler. Böyle yapmak, bu hastalık bir de 
fa gelip geçince yakın zamanda bir 
daha gelmiyeceğini kabul etmek de
mektir. 

Fakat çocuk annesi olan bayanlar
dan bazdan - kendilerini de az çok 
hekim diye tanıdıkları için - asıl he
kimlerin sözüne inanmazlar. Kızamık 
hastalığı tekrar gelebilir diye iddia 
ederler, çocuklarının -hep çocukluk 
devri içinde- kızamığa iki defa, hat
ta birkaç defa tutulduğunu söyliyen 
anneler bile vardır . 

Acaba hangi taraf haklıdır, diye dü 
şünmek tabii haksız bir sual olur. Ço
cuk annelerine karşı nekadar derin 
saygımız bulunsa da onların hekimlik 
işlerinde yanlış olan fikirlerini tanı -
mak ta hekimliğe karşı saygısızlık o
lur .O halde aradaki ihtilafın nereden 
gendiğini araştırmak ise daha muva
fıktır. 

Kızamık tekrar gelir diye annele -
.tin böyle söylemelerine sebep onların 
her kırmızılığa kızamık adını verme
leridir. Ateşle birlikte bile olsa çocu
ğun derisi üzerinde göriilen her kır -
mızılrk mutlaka kıza.nırk değildir. Ço 
cuğun derisi terlemekten tane tane 
kırmızılar döker, midesi bozulur, yi
ne kırmızı taneler hasıl olur. Bunla
rm hekimlik bakımından kızamıkla 

münasebetleri yoktur. 
Bunlardan başka karışıklığa yol a 

çan asıl büyük sebep kızamığa benzi
yen fakat kızamıktan da, kızıl hasta
hğından da büsbütün ayn bir şey o -
lan, hekimlerin Rübeol ad.mı verdikle
ri bir hastalrktrr. 

Bu da vakıa kızamık gibi bulaşıcı 
ve salgın bir hastalıktır. Hem de sal 
gın olduğu vakit, çok defa, kızamık 
la birlikte salgın olur. Onun için, di
fer haetalık biribirinden ayn şeyler 
olduğu halde, onları ayırdetmek güç 
leşir. 

Bu ha.stalığ·a en ziyade üç yaşla al
tı yaş arasında bulunan çocuklar tu
tulur. Onlar da kızamıkta olduğu gi 
bi kırmlZI taneler dökerler. Bunları 

kızamık hastalığındaki kırmızı tane
lerden ayırdetmek te mümkün olmak 
la beraber,bu iş biraz güç olduğundan 
onu hekime bırakmalıdır. Fakat, bu 
hastalrkta çocuğun ne burnunda ne 
de gözlerinde nezle olmadığını, kır -
mızı tanelerden önce ateş gelmediği
ni, ateş olsa bile kırmızı tanelerle bir 
tikte olduğunu çocuğun annesi de far 
kedebilir. Sonra da bu hastalıkta kır
mızı taneler çabuk yayılırlar ve ça
buk kaybolurlar. Zaten bütün hasta 
lık kızamıkta olduğundan daha ça -
buk geçer. 

Kızamıkla çok defa karıştırılan bu 
hastalık - bereket versin- hafif, has
talrktır. Buııdan dolayı bulaşıcı olsa 
da ehemmiyeti yoktur. Bu hastalık 
ta bir defa geçtikten sonra tekrar gel 
mez. Onun için -çocuk annesi- kıza
mıkla bu hastalığı karıştırarak çocu
ğunuzun kızamığa iki defa tutulduğu 
nu söyleseniz bile, üç defa tutulduğu
nu söylemeyiniz. üçüncüsü ya mide 
bozukluğundan, ya terden gelme bir 
k:mmızılrktır. Herhalde her gördüğü
niiz kınmzı taneleri de kızamıktır 
diye iddia etmeyiniz. 

Lokman BEKiM 

Yalova kaphcalarında 
ucuzluk 

Yalova kaplıcalarına halkın rağ
betini artırmak için pansiyon komple 
usulü ihdas edilmiştir. Bu usule gö
re, biletler, otel tarifelerinden yüzde 
20 daha ucuzdur. Mayrs başında va
pur tarifelerinde yüzde 50 tenzilat 
yapılacaktır. Yalovanın planını üze
rine alan Fransız mütehassıs Prost, 
15 mayısta planı getirerek Yiı.lovada 
son bir tetkik yapacaktır. 

Yolcu tayyareleri 
bekleniyor • 

lngiltereye sipariş edilmiş olan İs
tanbul - Ankara hava postalarına 
mahsus üç yolcu tayyaresinin bugün 
şehrimize getirilmeleri muhtemeldir. 
Tayyareler, sekiz Türk pilot ve ma
kinistin idaresindedir. Y eşilköye i
necek olan bu üç tayyare ile muhte
lif ucuş tecrübeleri yapıldıktan son
ra Ankara - lstan">ul hava seferlerine 
baelana.ca.ktır. 

20-4-936 = 
MEMLEKET MEKTUPLARI 

larihi topraklarına göm~ 

bir şehir: Bodrum 
Bodrum son senele~ zarfında Türl 

nin en nefis elmasını yetiştirmeğe ba 

, 

Bodrumdan bir görUnüş 

Berelenmemiş asfalt yolları, dal
budak salmıŞ mandalina bahçeleri, 
sahile dizilmiş bembeyaz evlerile 
Bodrum, bir güneş gibi Akdeniz sa
hillerinde parlıyor. Denizden girdi
ğimiz zaman karşınıza dikilen Sen 
Jan şövalyelerine ait koca bir şato, 
topraklarına tarihi gömmüş bir şe
hirle karşılaştığınızı gösteriyor. Bu 
şato, şövalyelerin fennin attığı de
virlerde Sen Petrof, Sen Piyer diye 
anılırnııgı. Şimdi dört yüz beş yüz 
hane içinde bocalıyan kasaba, o za
man tam 70 bin nüfusu içinde ba
rındırabiliyorm.uş. Şimdi, bu top
raklara her vuıı.ılan kazma kürek 
önünüze koca bir şehir enkazı seri
yor. 

Bu gömülü medeniyetten sonra, 
Türklerin hakimiyeti başlamış ve 
400 sene kadar evvel Menteşe oğul
larından Salba,y şehre yerl4?şmiş, 
Kanuni Sultan Süleymanm Rodos 
seferinde de büsbütün devredilmiş. 

Sahilin bir kısmına yapılmış du
varlar, bir t.P.rsane enkazının son 
taşlarını tutuyor. O zamanlar Bod
rum tersanesi pek ıneşhurmuç ve 

hatta civardaki çam ormanlarından 
inen kerestelerle kalyonlar yapılır 
ve Rus donanması kısa bir zaman
da mahvedilirmiş! O senelerde bura
nın aınirali Mustafa Paşa, Bodrum
luların yararlıklarmı takdir ile anar
mış. Turgut Reis bile Bodrumun 
Karabağ nahiyesinde dünyaya gel -
miş ... Zaten o zaman, bu zaman bu 
kasabanın askerleri bütün muhare
belerde yiğitliklerile anılmışlar ve 
her giden asker daima çavus olarak 
memleketine dönmüştür. 

Asıl ismi Halikarnasos olan bu 
tarihi şehrin Bodruma çevrilmesi 
hakkında birkaç efsane vardır. Me
sela Sen Petron kalesinin, Türkler 
tarafından zaptından sonra zindan 
olarak kullanılmasını veyahut Pet -
ronun zamanla Bodruma dönmesini 
bir sebep gösteriyorlar. Fakat, ar
tık bu güzel kasaba her ne sebep
ten olursa olsun, insanın ruhuna 
kasvet verecek ismini atmak ve bu
nun yerine kendisine layık bir isim 
almak istiyor. 

Belediye . reisi dedi ki: 
- Bu hususta dil cemiyetine te

şebbüslerimiz var, zaten eski ismi
le güneşin bir müşabeheti olduğun
dan talebimizin kabul edileceğini 
bekliyoruz. O zaman eski Bodrum, 
Güneş diye anılacak ..• 

* 
Her sene Bodruma 3 - 4 seyyah 

Belki onu da kapının üstüne l 
dedi. 

Hakikaten toprak biriki: 
üzerine çok güzel taşlar sırala 
tı. İhtiyar anlatıyordu: 

- Bunlar hiç, zaten Bodı 
a.ltı hep mermer kabir ve odal1 

lu. Yalnız geçenlerde belediYE 
cağızdaki şoseyi açarken bir. 
içinde altın varak ile işlenmiş 1 

çıkardı ve bunları müzeye gi 
eli. Bugün Bodrumun altınd~ 
bir müzeye yarıyabilecek bliY: 
hazine uyuyor. 

* Bodrumun başlıca hususiye 
den biri stingerciliktir. Zaten 
yanm en büyük sünger fabri: 
rına meşhur sünger şehirler 
dim edilirken, Bodrumun da k 
fesli baldın çıplak eski tip re 
rile karşılaştığınızı görU:r: 
Süngercilik eskidenberi TUr 
<lt!nizden topladığı, Yunanlılar 
tışa çıkarıı.ı kazanç temin et 
bir malımızdı. Geçen seneden 
ren İş ve Sümer Banklar bir a 
9iı li.t:L .Y"'P"'-aı.. ı.. .. n:Hlıirn. is 
rine almışlar ve sahılde yırn:ı'l 
ğı geçmiyen teşkilatı tevsi ett 
yalnız geçen sene yüz bin liralı 
veriş yapmışlardır. Bugün Bo 
da bu işle para kazanan 60 - 71 

dal sahibi, Ma.rmaristen de otı 
dar sandalcı bulunmaktadır. 
nun her sene daha yükseleceği 
dir. Yalnız memleketimizde 1' 
süngerlerin yanında, dtinyacıı 

bul ipek gibi bu süngerlerin ltl 
daha henüz anlaşılamamıştır. 

* Bodnım son senelerde Tfi~ 
en birinci mandalinasını yı 
meğe başlamıştır. Bu küçilk 
banın civarındaki mandalina 
teri bu sene iki milyondan f e. 
cins sevkiyat yapmışlardır. :S 
sulUn tutunduğunu gören balı 
hipleri işe fazla sarıldıkla.l 
gelecek seneye bu mikta~ 
milyonu bulacağı tahmin edılı 
dir. Ayni bahçelerde portakll 
limon da yetiştirilmekte ise d• 
!ardan hiçbirisi ayni fevkal: 
gösterememektedir. 

Bodrum yemiş ve çiçek ıne 
ti denebilecek kadar müsait 
ve havaya maliktir. Zaten e 
ilk incir Figurs Harikarnas 
bu şehirden çıkmış, fakat .... z~ 
bakımsızlıktan şe~l~i d~gı~ 
kıymetini kaybetmıştır. ŞıtXl 
çelerde çok gUzel badem, bSJ 
tişmektedir. 

1 Bodrumda çiçekçilikte de 
rakki görebileceksiniz. tngiltl 
HÔllandadan getirilen bin bit 

1 

vapuru gelir, kale ve civarını gezip 
giderlermiş. Otuz sene kadar evvel 
Bodrumun yaslandığı tepedeki mi
narenin içinde acayibi seb'ai alem • 
den Mavrosolos'un lahdi çıkmış. Bu 
lahit çok büyük ve fildişinden atlar ce isimli, Endülüs, Fas, 
çeken bir araba şeklinde imiş. Bri- Amerika tohumları bile burıı< 
tiş Müzeumda bir köşe teşkil eden salmış, toprak ve havasll'.ll 
bu lahit, Hamit devirlerinde İngiliz- miştir. Bu işten çok an11yıı.P 
ter tarafından hafriyat yapılarak gö- dedi ki: 
zümüzün önünde çıkarılıp götürül - - Vesait olsa Bodrumd!lll 
müştür. Harbi Umumiden sonra dağılacak karanfiller bet 
tta.lyanlar da 1'-rsat düştükçe eşele- ınakbul olacak ve en Iüks s9 

mişler ve birçok asarı atikayı mem- dan bile eksik edilıniyecel<~ 
leketlerine nakletmişlerdir. Fakat 111 
Bodrumda asarı atika bitmiş değil- kil burada tecrübesini yaptıfe 
dir. Her kazma vurduğunuz zaman ranfillerden aldığım maıısııl 1 
ya bir eski mezar, ya üzeri örtülmüş gibi bir koku içinde biret 
bir ev naşı veya Afrodit heykelleri- kadar büyük olmaktadıriat· . 
nin kınk başlarına tesadüf edersi - Bodrumda vesaitsizlik ~ 
niz. Kasabanın muhtelif yerlerini üç gün kaldıktan sonra telC 
gezerken bir çukur içinde birikmiş ma devam ediyorum. ssJt çı 
bir kalababk gördün;, yanlarına ~ 
yaklaştım, İri bir taş çıkarıyorlar- -=========:::::: , 
dı. Mülkün sahibi olacak, ihtiyarca Ziiraat Vekili Mll~ll 
bir adam: E k S .. k dl 

- Bu zeytin bahçesini ben aldım, r men O e l1 
her ne tarafına kazma çaldımsa ya Söke, (Tal:}) - Ziraat. V~l't' 
bir oda veya bir kabir çıktı. Şimdi lis Erkınen, bugün şebrını~ 
ben de bu eski taşlar ile yeni bir ev Kaymakam ve memurlar t ııı 
yaptıracağım. Fakat şimdi çıkan karşılandı. Vekil burada dıı. 
ta§ çok işlemeli, buna acıy;orum. kikler yapacaktır. 
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Tiftik, yün ve yapağı piyasası 

hafta tiftik ve Son 
hararetli muameleler 

yapak 
gördü 

1 Çekoslovakya ile 

Ticaret anlasması 

bir ay uzahldı 

Para Borsası 

Sterlin 
1 Dolar 

A lıı 

1518.-
123.-

20 Fransuı: franıı 164.-
20 Belçika francı 80.-

Sa uı 

622.-
126.-
167.-
82.-
23.-

e1J.Meıef 
Yedi senelik bir sükut ... 

Kadıköy M. A. D. imzasile : 
"Bundan yedi sene evvel bana di

ğer arkada§U:ırımda1ı fazl<:ı alaka ve 
yakınlık gösteren, her halile bana 
sevgi.<tini anlatan ve bir gün yalnız 
kaldığımız zamanda bazı manalı 
sözler söyliymı bir gence ben de Ui
kayt kalamadım. Buna rağmen çok 
mahcup tabiatli bir kız olduğumdan 
ondan kaçtım. Fakat gözlerimiz 
kaçmadı. Diğer arkada§lanmm bu
nu anlamasından korkuyordum. O 
benim bu hissimi sezdi. Manasız bir 
dargınlık çıkardı. Herkesin şüphesin 
den 1curtulduğu.m için memnundum. 
Fakat kendi kendime neden böyle 
yaptım' diye d~niiyordum. Çok 
sürmedi. Muhitlerimiz ayrıldı. Cjıu 
bir daha görememek korkusile çır
pınırken bir yerdtJ karşılaştık ve 
ailemle münasebet tesis etti. Onla
rın emniyet ve muhabbetlerini ka
zandı. Ben yalnız kaldığımız za • 
manlar ooun bir :ıey söylemesinden 
korlcuyor ve fırsat vermiyordum. 
Yalnız gözlerimizl.e sevişiyorduk. Yi
ne ayrıldık. Dört sene onun hayali
le yaşadım. Bunu benden ba§ka kim
se bilmiyordu. Ben istiyenleri red
dettim ve gösterilen bütün aüikala
ra rağmen l<ikayt kald1m. Bu mü<J,.. 
det zarfında onun ne halde olduğu
nu bilmiyordum. iki .sene evvel mu
hitlerimiz tekrar birkşti. Onu her 
vakit göreceğimi tahmin ederken 
iki senede iki defa gördiim ve tabii 
ailem artUında. Halinden bir 11ey an
lamadım ve anlıyamıyontm. Her va
kit görii~mek imkanı varken gelmi
yor. Aileme karşı büsbütün lakayt 
ta değil. Acaba hissiyatım beni şim
diye kadar aldattı mı' O beni hiç 
sevmiyor mu idi' Yoksa beni ona 
yakla~tıran ayrılık seneleri onu ben 
den uzakla§tırdı mı 1" 

. ·yor
eskisinden daha ziyade seV1§1dılll: 
duk. Askerliğimi daha yap71l(1. rıt~ 
ya§ım 23 tür. Şimdilik et1l61''ad~ 
mevzuubahs olamaz. l~te ~u 91~1ek 
geçen gün bir mektup go11det'~1,~~ 
benimle aüikasını kestiğini, ~dıı • 
münasebetimizin evinden duytı bM'' 
ğunu ve oou gördüğüm yerde bt,.,i 
mı çevirmekliğimi, bu suretle tlef 
unutabileceğini yazıyor ve saadevı'll 
dileyor. Bıı mektuptan bir gilr& e ı'(.I· 
sabahleyin beraberdik. Ak§am tık· 
purda buluşmak üzere ayrı!m~ ~ , 
Vazifem yüziinden köprüye ye~; rr 
medim,· fakat ba§ka, bir iskele_·tetJ' 
nu bılldıım. l:ıte o, bundan mıı elf 
sirdi ve aynlırken erte3i g~nü g~yll 
miyeceğini söyledi. Nitekırn 

96
,.,. 

olcfa ve bah.,ettiğim mektub~ 
1 

ıeı" 
derdi. Onun böyle kilçük mese ~rifll' 
den dargınlık çıkardığını da ~;ıı st' 

Fakat bu kadar ileri gitmaırıe·dif 
bep bulamıyorum. Omm göst~ 
sebep ,yani evden işitilm~ olnı. ··ıııi· 
çare bulunamaz mı idit Sevi~tıgt 1ı12l 
ze göre bu me.,elenin beraberce df 
çarelerini aramaklığımız do?':' fll' 
ğil mi idi' Yoksa ba§ka bir13116 

lstanbul tiftik piyasasında son ı Son hafta içinde yapılan muame
hafta içinde de muameleler hararet- le miktarı 2.000 bal~aya. yaklaşmış
li geçmiştir. Satışların Almanya için tır. 

olduğu ve mubayaa. edilen partile- Ege mıntakasında yeni yıl mah -
rin muntazaman sevkedildiği görül- sulil yerli ince mallar piyasaya gel
mektedir. Sovyet Rusya için de 600 meğe başlamış ve muamele görmüş
balya tiftik satın alınmıştır. Son fi- tür. Yeni piyasa yüksek açılmış ve 
yatlar şöyledir: hararetli işler olmuştur. Hafta için

Son hafta Geçen hafta de 56 - 58 kuruştan 40.000 kilo ye-
Oğlak 
Birinci 
Orta mal 
Deri 

94 93,5 ni yapağı satılmıştır. Geçen sene 
83 83,5 mallarından mmtakada hiç stok 

;g ~g-
71 

kalmamıştır. Yeni yılda yapak llze-

San 70 70 _ 71 rine işlerin çok iyi gideceği ilgili -

Piyasa sağlamdır. 
Yeni mahsulün kalite ve randı -

man bakımından yüksek olduğu il
gililerce beyan olunmaktadır. Men
şe piyasalarda yeni piyasanın yük
sek fiyatlarla açıldığı kanaati mev
cuttur. 

Ankara mmtakasında, bu yıl ha
vanın iyi geçmiş olması hasebile 
mahsulün geçen seneye nisbetle 
% 20 fazla, kalitesinin iyi ve mik
tarının da 1.200 ton raddesinde o
lacağı tahmin edilmektedir. 

Yün ve yapak 
İstanbul yapak piyasasında işlere 

istekle devam olunmaktadır. Fiyat
lar biraz daha sağlamlaşmıştır. Es
ki rekolteden az mal kaldığı ve 
Trakya malları da tamamen tüken
diği için Antalya, İzmir ince malla
rına bu piyasada isteğin arttığı bil
dirilmektedir. !zmir mallarına ve
rilen fiyat 58 • 60 k~tur. Son fi
yat durumu şu suretledir: 

Son haf ta Geçen hafta 
Anadolu 
ince 
Trakya. 

52,5 51 52 
55 54 - 55 
66 65- 66 

Tütünlerimiz 
-···. 

Muamele normal 
devam ediyor 
İstanbul mmtakasmda düzce, Hen 

dek, İzmit, Gönen ve Trakya tütün 
istihsal çevrelerinde tütün alım sa
tımlarına devam ediliyor. Bugüne 
kadar bu mıntakalarda 4.292.306 ki 
lo tütün satıldığı haber verilmekte
dir. Marmara mıntakasmın 1935 yı
lı rekoltesinin şimdiye kadar % 50 
sinin satıldığı anlaşılmaktadır. Fi • 
yatlar iyi bir raddededir. 

Samsun mrntakasında tütün Ba

tışları tabii seyirde devam etmekte
dir . Mıntakanın muhtelif yerlerin
deki fiyat durumu kilo hesabile 
\'e kuruş olarak gösterilmiştir. 

Sinopta: 

Görmez 
lyi görmez 
Aşağı bıçak 
Orta ve yUksek bıçak 
Trabzonda: 
Bıçak 
Börmez 

8- 15 
15- 26 
50- 80 
80-160 

85- 80 
5. 25 

!ere~ beyan olunmaktadır. 
Anadolu kaba mallan henüz piya

saya gelmemiştir. 15 - 20 gtin son
ra bu nevi malların da piyasaya ge
leceği kaydedilmektedir. Umumiyet 
itibarile fiyatlar sağlam ve muame
leler hararetlidir. Ayni piyasada 
yün mevsimi geçmiş ve stok kalma
mıştır. Yeni mevsime kadar yün 
üzerine muamele kaydedileceği zan
nedilmektedir. 

Mersin rnınta.kasmda yün ve ya
pak piyasası sağlamdır. Dış Ulkeler
den talepler devam etmektedir. Son 
hafta içinde Mersin Borsa!ında ki

losu 51 kuruştan beyaz yapak sa
tılmıştır. 

Kars mmtakuında. yün piyasası 
Sovyetlerin talepleri ve İstanbul pi
yasasının yüksekliği dolayısile ol
dukGa isteklidir. Fiyatlar 40 - 41 ku
ruştur. 

Ankara mmtakasında yeni yapak 
mahsulünün geçen seneden fazla ol
duğu ve kalitece de yüksek bulun -
duğu tahmin edilmektedir. tık tah
min olarak bildirilen miktar 1 mil
yon 80 bin kilodur. 

• 
Zeytinyağı 

Fiatlerde hafif 
gerileme var ! 
İstanbul zeytinyağı piyasası, ha

riçten kabulU muvakkat suretile 
zeytinyağı ithal edileceği hakkında.
ki şayialar üzerine bir miktar geri
lemiştir. 

lstanbuldaki stok miktarı 488 
tondur. Önilınüzdeki zeytin mahsul 
vaziyeti belli olune& fiyatların dü
şeceği zannolunınaktadır. Son fiyat 
durumu: 

Son hafta Geçen hafta 
Ekstra 60 59 
Birinci yemeklik 55 55 
Sabunluk 45 45 
Ege mmtakasrnda zeytinyağı pi -

yasasında, son hafta ic;inde ellerinde 
stok bulunduranların fazla mal arzı 
yüzünden fiyatlarda 3 kuruş kadar 
düşme kaydedilmiştir. 

5 asitli yağlar 42 kuruştan mua
mele görmektedir. Yemeklikler asi
dine göre 44 • 47 kuruştur. Piyasa 
gevşemeğe mUtemayildir. Izmirde 

Türkiye - Çekoslovakya. a.rasmdaki 
ticaret anlaşması, bir ay müddetle u
zatılmıştır. Aldığımız malumata gö
re, bu müddet zarfında iki memleket 
arasındaki münasebetleri arttırmak 

için yeni bir ticaret anlaşması daha 
yapılacaktır. 

Son senlerde Çekoslovakya. dış ti
caretimizde büyük bir mevki tutmak 
tadrr. Almanyadan sonra kuru mey
velerimizin müşterisidir. Bu sene 
yalnız · Çekoslovakya.ya 662 bin lira 
kıymetinde 1 mily'ln 419 bin kilo iç 
fındık gönderilmiştir. 

Çekoslovakyaya yaptığımız ihra
cat arasında tütün de mühim bir 
mevki tutmaktadır. Bu sene Çekos -
lovakya rejisi Türkiyeden 3 milyon 
kilo tütün almaktadır. 

20 Drahmi 20.-
20 İsviçre fr. 813.-
20 Çek kuron 86.-
20 Ley 13.-
2. Dinaı 47-
Liret ıs o.-
Florin 82.-
Avuıturya 1ilin 22.-
Mark 28.-
Zloti 22.sa 
Penıo 

Leva 
Yen 
İıveç lı:urona 
Altın 
Bank.not 

Çekler 
Pariı üzerine 
tnıilia il.zerine 
Dolar 
Lret 
Belıa 

Cenevre 
Leva 
Florin 
Cekoılovalıı: 
Avuıturya 

Mark 
İsveç kuronu 
lıpanya pczeti 

Es h am 

21.-
22.
S2.-
30.-

972.-
238.-

818.-
92.-
15.-
52.-
1~5.-

84.-
24.-
32.-
24.-
23.-
24.-
34.-
32.-

974.-
239.-

12,03 
622.50_ 

0,79,46 
10.06.20 

4.68.90 
2,43,40 

54.21.115 
1,16,90 

19,18,32 
4,22.35 
1,97,20 
3,11,34 

1

5.60.47 

Çekoslovakyadan Türkiyeye giren 
eşyanın başında manifatura. bulun -
maktadır. Pilhassa Çek kumaşları pi
yasa.d..ı. büyük rağbet gö-mektedir 
Bundan başka zUcaciye, kağıt eşyası 
Çekoslovakyanm bize sattığı en çok 
mallan teşkil etmektedir. Yeni ya -
pılacak ticaret anlaşmasının, iki 
memleket arasındaki münasebetleri 
daha ziyade genişleteceğine şüphe 

yoktur. 

İl Bankası Mü. Kupon lresüc 12.-
9.90 
9,90 

24.40 
40.-
15.-
20-

Kurakhk yüzünden mahsul 
alamıyan köylüler 

Iki yıldaııberi kuraklık dolayısile 
mahsul alamıyan ve hatta tohumunu 
bile kurtaram.ıyan Sinop köylülerine 
yardım edilmesi kararlaştırılmış ve 
köylüye dağıtılmak üzere Ziraat Ve
kaleti tarafından 100 ton buğday.ay 

,ı .. N. 
ı. ı, Hamiline 
Anadolu% 60 

.. 3100 
Sirlretihayrlye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terkoı kupon kesi~ 
Reji 
Aslan Çmento 
Merkez Bankası 
Oımanh Bankuı 

Sark Merkez Ec:.ıaneal 

rıca Hilaliahmer de 60 ton mısır gön- I s f 1 k ,. a z ' o r 
dermiştir. 

Büyük bir tütün fabrikası 
kurulacak 

Inhisarlar İdaresi, !zmirde bilyük 
bir tütün fabrikası açmıya karar ver
miştir. Binanın nerede kurulacağı 

Türlı: Borcu I 
,. • II 
.... m 

İııtlluazı dahili 
Ergani A. B. C. K. kesik 
Sıvat Erzurum 1 Kupon lı:eai.k 

• • D 

8.60 
12.-
2.-

10.60 
66.50 
27.-

4,45 

23.55 
24.45 
22.S5 
98.-

95.-
95.-
95..-

hakkında yapılan tetkikler bitmiştir. M ı s ı r T a h v 11 I e r I 
1886 1 
1903 II 

-.-
511.-

l!Hl II1 Ku.kesik 84.-

Fabrika, 6200 metro murabbalık bir 
saha üzerinde altı katlı olarak inşa 
edilecektir. Burada bin kadın ve 400 
erkek işçi çalışacağı için, müştemila
tın çok modern bir şekilde tesisi ka- Ta h vira t 

Rrhtmı 

Anadolu I ve II Kupon kesik 
.. m 

Anadolu Mümessil 

-.-
512.-
85.-

10.15 
43.70 
46.25 
S0.35 

rarla.ştrrılmıştır. :J3inada toz emme 
tertibatı yapılacak ayrıca, işçiler için 
soyunma, giyinme salonları, yemek
haneler, duş yerleri, a.m.ele çocukla
rı için bir bakım ;ııvası, revir ilave 
edilecektir. Fabrikanın daimt bir dok-
toru ve lüzumu kadar bastabakrcısı Oda meclisi se~imi 
olacaktır. 

yenilendi 
600 ton zeytinyağı stoku bulunmak- M. Kemalpaşa., (Tan) _ GörUJen 
tadır. 

Bu uzun seneler içinde siz ondan 
kaçmış ve hissiyatınızı gizlemişsi -
niz; o hiç bir cesaret adımı atama
mak ,belki sizi anlıyamamak kaba
hatinde bulunmuş. Şimdi ihtimal o 
da sizin kadar muztarip, belki sene
Ierdenberi sevdiği kadmm kendisin
den niçin kaçmış olduğunu 21oruyor. 
Belki büyUk bir ümitsizlikle kendi
sini avutmak çarelerini bulmuştur. 

Mademki tanışıyor ve görüşüyorsu
nuz. Artık onunla yalnız kalmak 
fırsatını hazrrhyarak kendisine ma
zi.den, hissiyatınızdan gizli gizli, ka
palı kapalı cümlelerle bahsediniz. 
Hayatınızda nasıl bir inkisara uğ 

nyara.k şimdi bedbin yaşadığınızı 

anlatınız. Onun mes'ut olup olmadı
ğını sorunuz. Bu söz mecrası ona 
biraz cesaret verebilir ve eğer sizin
le hala alakadar ise bu cesaretle his
siyatını izhar edebilir. 

• 
Dargınhğın sebebi nedir? 

DIŞ PİYASALARDA - Ham - lüzum Uzerine Tecim ve Endüstri ° Fenerden Hamdi imzasile: 
burg Borsasında 5 asitli ve derhal dası intihabı yeniden yapılmıştır. "iki 'b-uçuk senedenberi sevişiyo-
teslim şartile Lampant nev'i zeytin- Oda başkanlığına bakkal yağcı A- ruz. Görü.§mezden evvel onu bir 

li, ikinci başkanlığa tecimen Ademza- mel.-tep talebesi zannediyordum. Bir yağı fiyatları 100 kilo başına cif d 
de Osman, idare heyeti üyeliklerine işim Ü§tii, dairesine gittim, orada 

Hamburg 92 Rayhsmarktır. d ktilo oF w t ·· d"' K la tecimen Halid Ozyilmaz, Kırılı Hüse a «Ugt nu gor um. 0 Y an-
Marsilya Borsasında da derhal la§tık,· biribirimizi çok aeviyorduk. 

teslim şartile 5 asitli Lampant Le- yin, bakkal Şehabeddin, şekerci Ha- Fakat nedense, arada anla§amamaz
vant nev'i zeytinyağı fiyatları 300- lil lbrahim ve kunduracı Salih usta lıklar çıktı,· dargınlığımız kMa. sü-
305 Fransız frangıdır. aeçilmişlerdir. rüyor ve barı§ıyorduk. O zaman 

alakadardır 1 .• " • 

Henüz askerliğinizi yapD'la~~t 
nız. Tecil edildiğinize göre ne v _.. 
yapabileceğiniz, binaenaleyh ne ğil· 
man evlenebileceğiniz de belli de~, 
lki buçuk sene silren ve evtenırıeelt' 
neticelenmiyen, ne zaman netler&• 
neceği de bilinnmiyen bir rn!l~uın 
bir genç kız için epeyce il~Il edil' 
ve daimt bir tehlike halınd rdt~ 
Onun arada bir, küçük meselele e1 
mUteessir olarak ayrılmasını btJ ~1ı 
dişesine hamletmek lazım. NIJlfl~ 
biraz fazla teessüre kapıldığı bl~,• 
kendince karar vermiş, sizi unu ~ 
istemiş. Bu kararını sonuna Jc~ıü 
tatbik edip edemiyeceği dabıı .e~· 
olamaz. Bununla beraber, o ya el'' 
diliğinden, yahut sizin bir mUrB ııı1B 
tinizle kararından geri dönse . ..; 
size düşen onun çok esaslı endw
ni izale çaresini bulmaktır. 

* Blr sinema dönüşü •• 
Siltlüceden F. imzasile: e~ 

"19 yaşında bir genç kızım· j,+ 
sene evvel bir gençle tanıştım· .8 ;ı• 
birimizi o kadar seviyorduk k•ı ~ 
lenmeye karar vermiştik. 'F<J~t f 
ay evvel sinemaya gittik. Sebe of 
ol.arak ağladım. O da müteessiı'-ıi~ 
du. Ertesi giln kendisiM t~i1 
vermeğe gittim. Beni çok of'. 
kar~tladı ve Almanynya gidi~ ıl 
dan bir kızl<:ı evleneceğini söıl,, 
Üç ay oldu, hiç görmüyorum···' 

Sizi kendisine karşı zayıf b~~ 
ğu, hele sebepsiz ağlaman~ı. '
de bu zafa hamlettiği için eızJ 
bütün telaşa. düşürmeği düş~~ 
Üç aydanberi Almanya.ya gi~tl·tif 
but burada başkasile sevişme~~ ti 
ladı mı? Hayır ... Demek ki s~ 
rik etmek istiyordu. Buna IJ'lLl t. 
olamaymca ya sizi unuttu, yal111 if'. 
ze gelmeği gururuna yedir~~ ~ 
Şimdiye kadar yaptığınız gıb1rdıf 
kavemet ediniz, ya onun ya.ıvait f 
nı, yahut artık ona karşı hıc;b 
duymadığınızı göreceksiniz. 

No. 108 
~~~~~!!!!!!!~~!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!~!!!!!!!~~~~~~~ 

buki hepsini öğrendim, seni gör- nini yoruyordu. İ!rarm yill<~ 
mekte hiçbir mi.ni kalma.dığını an- ile feragatin büyüklüğü e.f 1~ ladım, onun için geldim ... Yanılmış- hatasız bir mukayese yapınaJı: ~ iJf'. 
sam, yamldığımı söylersen, yine, ça güçtü, fakat onun ötedenbe~I~ 
hiç başımı çevirmeden gider, kendi- dığı esrarlı kuvvet, istediği ııe ~ 
mi yeni bir mezara gizlerim... Şim- varmakta, ona yardıın etti. J.JU ~ 
di yalnız sana bir baba olduğunu vet, kaza ve kaderdi ve bu ~' 'f 
hatırlatmak istedim! meydan okuyan kahramanla. ~~ 

Şimdi, gelenlere i§ değilse bile ümit 
vermenin bir vazife olduğuna inan
mıştır. Onun için: 

kinin toprak olmasından korkuyor
du. Yalnız uzun uzun baktı, neden 
sonra: 

uzaktan, yakından rahatsız etme
mekti. 

Y Ildız Yağmuru 
Faruk Naf iz ÇAMLIBl!:I 

kadın benim hayatıma bir günde hük 
meder, hem de hiç aldanmadan .. Sa
ra bunu böyle bilseydi, beni böyle 
görseydi, onu iller mi e.lrrdı? 

Ziya, Uemi, ya§ı ilerledikçe daha 
iyi görmeğe başlamıştı. Önce, bir 
çocuk gibi, yalnız gözüne çarpan şe
ye kıymet verirdi, gitgide eşyanın 
şeklinden ruhuna ç-eçti ve bu ruh 
genişledikçe, bir göz gibi, alemi içi
ne aldı. Vücutta gayeyi ararken ruh
ta bulduğunu sandı, ve bugün ruh ta 
ona kafi gelmiyor... Şimdi o, bir 
pencereden, büyük bir caddeyi sey
reden gibidir. Gözünün önünden da
kikada yUz insan geçiyor ... O, işin

den kurtularak, alemi seyrettiği za
man o kadar çok dalgındı ki, hattl, 
Saranın gideceği gilnü bile unuttu, 
lstasiyonda bulunmadı. 

Bir sabah odacı Ziyaya dedi kl: 
- Sizi bir kadın görmek istiyor .. 
- Kimmiş? 
- Adını sormadım, her halde iş 

lstemeğe gelen bir kadın olacak? 
Ziya, e!kiden, böyle müracaatlerl, 
wğine ad.mı atmadan, döndUrürdil. 

- Gelsin! 
Dedi, ve gelen kadınla iki söz ko

nuştuktan sonra tekrar işlerine 
bakmak üzere gözlerini kapıya çe
virirdi. Fakat ha.rikalan bile tabii 
görmeğe alışa~ Ziya, birdenbire, 
hayretlerin en yükseğine çıktı. Ka
pıdan giren ince, uzun, saz benizli 
kadın, bir ölünün hayali idi. Ziya., 
yerinden, dehşetin örttüğü bir se -
vinçle haykırdı: "Leyli.!" 
Karşısında duran kadın, aziz bir 

ölü hatırası kadar güzel ve solgun
du. Ziyanın kararan gözlerinde 
ışıktan bir resim çizildi, bu Leyla 
idi. Ziya, mezarını bile aramııdığı 
bir kadını karşısında görünce, bir 
zamım su!tu, kaldı. Hayret, odanın 
bütün eşyasına, perdelere, halılara, 

masa ve koltuklara 21irayet etmişti. 

Hepsi de Ziyanm taş kesilmiş hay
reti ile LeylA.ya bakıyordu. Ziya, kal
bine dolan bUtUn kanı tekrar vücu
duna yayılmağa başladığı zaman: 
"Sen, 21en ha!,. dedi. Ölü, gtilUmsU
yordu. Belli ki affetmişti. 

- Benim, ben ... 
"Sen ölmedin mi ?0 diyecekti, de

medi. Bunu !!Ortnası ile karşısmda-

- Görilyorsun, ben bir şey söyle
miyeceğim, öğrenmek istediğim çok 
şeyler de var ... Sen söyle! 

Dedi. Leyla, en yakın koltuğa o
turdu, bir kağıt kadar beyaz yüzün
de yazısız kelimeler vardı. Ziya 
bunları okuyacak halde değildi. 
Leyla, Ziyanın işitmediği günden -
beri şefkatini kaybetmemiş güzel 
sesile, söyledi : 

- t~ediğin şeyleri öğrenirsin ... 
Ben zaten sana bunları söylemek 
için geliyorum! 

- Nereden? • 
Bu sözde: "Mezardan mı?" mana

sı !!eziliyordu. Leyli bunu farketti, 
gUlUşlerin en temizi ile: 

- Mezarımdan, dedi, mezarım -
dan... Kendi kendimi gömdUğüm 
yerden... Artık dirilmek zamanım 
geldiğini anladım da.! 

Sonra, Ziyanın gözlerindeki esra
rı birer birer açarak, hepsini anlat
tı: Hastanede on gün kalmıştı. Ve 
ev sahibine ölüm haberini oradan 
göndermişti, halbuki büyük bir teh
like bile geçirmemişti. Bu haberi 
göndermesine eebep te, Ziyanın ha
yatında bir dtiğUm olmamak, onu 

- Ya çocuk! 
- Babasını soruyor ... Ona: 11Git-

ti, çok uzağa. gitti ... " diyorum, he
nUz: "Gelsin !" diyecek yaşta değil! 

Ziya hesap etti, çocuk bir buçuk 
yaşında olacaktı, onu bu yaşa getir
mek için Leylanın çektiği ıstırabı 
düşününce gözlerinin içi ağrıdı. Ley 
la ,feragatin kusursuz bir ifadesi 
idi. Bir buçuk senelik eziyet, baba
sız bir çocuk, erkeksiz bir ana, son
ra kendini Uzmemek için bir buçuk 
sene gizleniş... Ziya, gördUğü ka
dında, bütün bir sınıfın, bir cinsin 
ve bir memleketin ıstıraba karşı ko
yan aşılmaz kudretini seyretti, Ley
l!nm hiç görmediği bir gözle ona 
uzun uzun baktı, ve saclarından 
parmaklarının ucuna kadar, dudak 
değdirmeden, öptü. Leyll: 

- Çok çalıştım, gok yoruldum 
diye düşünme .•• Çocuk için çalıgmak 
iManı yormuyor, benim şartlarım 
içinde olsa bile... Senden bir buçuk 
senenin hesabını istemeğe gelme
dim, sana hiçbir şey sonnıyacağım, 
sen benden istediğini sor... Bugün 
senin yalnız olduğunu bilmesem, 
kimseyle bir bağın kalmadığını bil
mesem. yine sana gelmezdim! Hal-

Dedi. Ziya, sonsuz düşüncelerinin yun eğen esirin ikisi de birib~ 
arasından, iki kelimelik bir sual çı- üstün değildi. Kansız bir göJl ~ 
karabildi: ginde Sara muzaffer, Leyla J'.11 

- Kız mı, erkek mi? . olmuştu, ve ikisinin yüzünd?~,Jı' 
- Nasıl olmasını istiyordun?.. giler nekadar biribirine benılJ;P 
Ziya, ne kız, ne erkek demedi; Kaybettiği kadının derdine ıca 

Umidinin yanlı§ çıkması Leylayı kadm deva değildi. fı. 
üzebilirdi, ve bu kadına yeni b i r Bir koluna oğlunu, bir kolurı' ;I 
üzüntü vermeği bir türlü affedemez- anayı sıkıştıran Ziya, gitilCçe 
di: hayretile, söyleniyordu: iıl~ 

- Nasıl olınuŞ!la öyle iyi? - Hayatı, ne keder, ne se\j;µf 
- Erkek... nız başına doldurmuyor .... ~ 
Sevinçle ayağa kalktı, LeylAya: gölgesini ötekinin ışığı, biriil~f~ 

"Gidelim ,dedi, bundan sonrasını ço- şini ötekinin sisi gizledikçe, ?.u~ 
cuğun bag ucunda konuşalım!" muz kede .. den ümitsiz go~Uf'f 

• tattığımız sevintçen ümide ~ 
Ziya, bu umulmaz hldiseyle, haya- doğru mu?.. DUn, özlenı . ,dl. 

tında. biri affeden, biri affetmiyen. hasret çekerken bugün uı:rı~)'~ 
biri de ltayıtsız, üç kadın tanımış ve mız bir lezzetle yUzyUze gelı ~ 
kadın nevileri hakkındaki bilgisini Keder sevinci, sevinç kederi d:ıt 
tamamlamış oldu. Uçüncü kadınla müddetçe elimizde kalan 51

014 
hiç meşgul olmuyor, yalnız affedenle daha şimdiden ademin içinde 
affetmiyenlerden hangisinin daha muzu söylüyor! 
kudretli olduğunu anlamak· için zih SON 
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Boğazlarda ehlike 
................................................................................ 

[Bafı 1 incide] 
günü Türkiye tarafından yapılan teb 
ligata henüz cevap vermemiştir. 

Aynı gazeteler, Yunanistanm, 
Türkiyenin Boğazlar hakkındaki ta 
lebini tetkik edecek olan Lozan 
devletleri konferansına iıJtirak ede
ceğini bildirmektedirler. 

Diğer taraftan gazeteler, Lozan 
muahedesini imza eden devletler, bu 
nun, Tiirkiyeye ait bulunan lmroz 
adasiyle Bozcaada gibi gayri asken 
Boğazlar bölgesine dahil bulunan 
Limnos ve Samotraz Yunan adaları
na da şamil olacağı mutaleasındadır 
lar. 
Hôla İ§gal havadisi l 

Atina, 19. (A.A.)- Atina ajansı 
bildiriyor : Yunan htikümeti tarafın 
dan dün selahiycttar bir menbadan 
alman tebligatta Türk miifrezeleri
nin Çanal~kale gayri askeri bölge
sine girdikleri bildirilmektedir. Dün 
akşama kadar Ankaradan bu haberi 
teyit eden hic;bir malümat gelmemiş 
ve Türk hükümcti tarafından Yu
nan hükiımetine bu hususta hi<:bir 
t ebligat yapılmamıştı. Buna binaen 
Türk hükümetinln kararını niçin de
ğiştirdiği ve eğer bu hususta emir 
vermiş ise süel kıtalann Lozan 
muahedesini imza etmiş ol:ın dev
letlerin muvafakatini almadan ön
ce gayri askeri bölgeye gimıesi i
çin neden dolayı emir vermiş oldu
ğu meçhul bulunmaktadır. 

Not : Anadolu aj~nsı bu haberi 
daha evvel resmi ve kati surette ya
lanlamıştır. 

Anadolu ajansının notu: Son fık
ra hıı.kkmda Türk matbuatının te
mamen aynı mutaleada bulunduğu 
kayde değer görülmektedir. 

Harrcrdan sonra 
Cicikayı almışlar! 

[Başı 1 incide] 
göstermektedir .Adisababadan bildi - j 
rildiğine göre bUkümet merkezinin 'I 

daha cenuba nakli için hiç bir kara:-

1 
alınmamıştır. Adisababa açık bir şe
hirdir. MUdafn.a edilmiyccektJr~ Za-, 
ten mlidafaa edi1mcsine de imkan yok 1 
tur. Habeş hük(ımeti Italyanlarm yol 1 

da.ki müşkl\lattan dolayı buraya ka-ı 
dar ilerilevebilecckleriııe ihtimal ver
memektedir. Jmnaratorun nereae ol- ı 
du<'{tı mechuldür·. Herh&.ngi bir tehli-

1 ke ihtimaline k!\rşl NegüsUn bulun-
. d··~ yer hiM.irilmemektedir. 

Magdala mufıasara edilmiı 
Londra. rn. ( A.A.) - Röyterden: 

E~itre kayna;;ından bildirildiğine gö 
re E.ritrc ordusunun ön kuvveUeri 
Dessi"den Adisnbabaya giden yol ü
zerinde ilerlemrlttedirler. İtalyan u
çaklnri bu •ol üzerinde hiç bir Ha
beş kuvveti g5 .. memişlerdir. 

Yunan goıefeleri tekzipleri 
neırediyorlar 

Atina, 19 . (A.A.- Bütün gazete
ler gayri askeri Boğazlar bölgesi
nin işgali hakkındaki haberlerin tek 
zibini neşretmektedirler. Öğleden 
sonra çıkan gazeteler, Türk tekr.i
binden başka Yunan tekzibini de neş 
rediyorlar. 
Proia gazetesi diyor ki : 

Haberin doğru olmadığı aşikardır. 
Zira, Türklerin, haklarının Lozan 
devletleri tarafından tanınacağın
dan emin oldukları halde Boğazlar 
bölgesini şimdiden işgal etmekte hiç 
bir menfaatleri yoktu. 

Elefteron Vima gazetesi diyor ki: 
Haber doğru olsaydı bile, hadis o

lan durumu değiştiremeyecekti. Zi
ra, Türkiyenin !..ozan muahedesini 
imza etmiş olan devletlere verdiği 
nota her tarafda en iyi intibaı hasıl 
etmiştir. Yunanistan, 'Yunan tecim 
gemilerinin zorluklarla karşılaşma

nuısı ve Boğazlar için tnnmacak 
hakkın gayri askeri rejime dahil 
bulunan Yunan adalarına teşmili 
şartile Türk hakkını tanımaktan 
ba§ka bir şey yapamaz. 

BuJgarların mü~afaaları 

Sofya, 19 .( A.A.) - Dnevnik ga
~ctesi ba~mn 1<alesinde Boğazlar mu
kavelesinin Bof,aziçi ve Çanak.kale 
b~~n;-ınm gayri askeri bölge duru
munu derpiş cdrn 6 mcı maddesini 
tetkik etme!<te ve Türk hiiki'ım~ti ta
rafından son D')tasında ileri siirtilen 
sebebin hakikaten jkna edici mahiyet 
te olup olmadrğını 8ornıaktadır. 
Zira, §imdiki rejim memleketin em
niyetini müdafaa için Türkiyenin te 

dafüi tedbirler almasına mani de
ğildir. Türkiye bir harp filosuna 
malik olmak hakkını haizdir ve 
böyle bir filoya da filen malik bu
lunmaktadır. 

Mesele bizi de alakadar etmekle 
beraber tahdidi mahiyette muahede
lerdcn mliteessir olan bizler Doğu 
komşumuzun hissiyatını temamen 
anlıyor ''e hissiyata iştirak ediyo
ruz. Zira, müdafaasını hür bir su
rette teşkilatlandırmak ve inkişaf 
ettirmek için bizzat kendi toprakları 
Uzerinde temamen hakim olmıyan 
bir ulusun vaziyetini tanıyoruz. 

Sundey Taymis tamamen 
bize hak veriyor 

I..ondra, 19. (A.A.) - Sundey 
Taymis gazetesi, başmakalesinde Bo 
ğazlar bölgesinin süel kıtalar t<:ı.ra
fmrlan işgali hnkkında orta~ atılan 
ve fakat yalanlanmış olan şayianın a 
sılsız olduğu iimidini izhar ediyor 
Türkiye tarafından Lozan muahede
sinin t.Rdili için ittihaz P.dilmiş olan 
u~iilü tasvip ettikten sonra diyor 
ki : 

" Boğazların tekrar tahkimi hak
kındaki Türk talebi herhalde maktil 
görünmektedir. Türkiyenin tadil et
mek istediği yasa, evvelce paktlar 
la bağlı ve tedrici surette silahsız
lanma yolunu tutmuş olan cihan şe 
raitine uygun idi. Halbuki §imdi 
artık bugünkü şeraite uymamakta
dır. Bu talep, hiç olmazsa rnuahede-
lerin doğrudan doğruya tadili halin
de Milletler Cemiyeti ma1dna~ının 
makul bir çabukluk ve adalet daire
sinde faaliyete konulabileceğini gös
termek için fırsattır. 

ihtiyat zabitlerinin stai devresi 
• 

Zabitlerinıiz bir talim den sonra konuşurlarken 

[Bqı 1 incide] meleri esas olduğundan. bulundukla

çağrılacak ve bUyük bir kısmı piya
de smıfmda yetiştirilmiş olan maarif 
ve adliye mensuplarının talime çağn-Ayni kaynaldara göre, Ogaden

de. General Gra~iani üç gün süren 
ııiddctli muharebelerden ısonra Har- lacakları aylar, mekteplerin ve mah-
rara varmıştır. kemelerin tatil aylarına teaadlif et-

Kara orman 
karlar altında 

Fırtına ve tipi büyük 

zararlara sebep oldu 

Stuttgrat, 19 (A.A.) - Son gün
lerde yağan karlar ve fırtına, Kara 
oıınanda misli göriilmemiş bir vazi
yet ihdas etmiştir. Kar iki metreye 
kadar yükselmiş ve birçok evler kar 
altında kalmıştır. Bütün münakalftt 
kesilmiştir. Fırtına ve kar ormanlar
da bUyUk zararları mucip olmuştur. 
P.avensburg ve Friedrichshafen şe -
hirlerinde kısmen elektrik cereyanı 

kesilmiştir. 

Şarki Prusya sahillerinde 
f1rtınalar 

Emden, 9 (A.A.) - Şarki Prusya 
sahillerinde büyük ve çok şiddetli 
bir fırtına hüküm sürmektedir. Nor
dcnrey hariç bütün adalarla münaka 
le inkıtaa uğramıştır. Borkum ada
sı karşısında Hana Cari Kançosu 
tehlikededir. Bir tahlisiye kurtarmak 
için yaklaşmak istemekte ise de ~im 
diye kadar buna muvaffak olama -
ınıştır. 

Yunanistanın borçları 
Atina, 19. (Tan) - Bu ayın sonun 

da Londraya giderek Yunan harici 
borçlan Aıakkında Dayinler vekilleri
le müzakerelere girecek olan heyet 
hareketini bir müddet sonraya bırak 
mıştır. Hükumet Yunanistanın Düyu 
nu umumiyesinin kat'i bir tasfiyeye 
iktiran etmesini dfü~Unmektedir. E -
ğer bu maksadına muvaffak olamaz 
sa o vakit muvakkat tasfiye ile ikti
fa edecektir. 

Kraliçe Mari vapuru 
Londra, 19 (A.A.) - Kraliçe Mari 

vapuru, ıürat tecrü\ıeleri esnasında 
iki millik ölçülü bir mesa!eyi on beş 
defa katetmiş ve fimal cenup istika
metinde 32,84 mil yapmıştır. Diğer 8 
tecrübe esnasındaki stiratlerl 29,95 
ve 32,43 mil olmuştur. 

Polis 

Arkadaşını denize 
atan bir adam ! 

Unkapanmda tütün depoları arka
sında. oturan lsmailoğlu Ahmet Ye
mişte 15 numaralı dükkanda çalı~a.n 
Hüseyin Hüsnü tarafından denize a
tılmı,tır.. Ahmet polise müracaatla 
bilasebep denize atıldığını söylemiş 
ve Hüsnüden şikayet etmı~~ir. Hüsnü 
ya.kalanmış ve hakkında tahkikat ya
pılarak serbest bırakılmıştır. 

Galatada yan9ın 
Galata.da tutsak soka'1r.da elbise bo
yacısı dUkklnından yangın çıkınıştır. 
Yangın şu euretle olmuştur: Boyacı 
kurusun diye sobanın etrafına <;n.ma
şrrlar asmq ve bunlar kızararak par

.HASAN 
Traş Bıçaği 

Traş Sabunu 

Traş Kremi 

Traş Pudr~sı 

T raş Kolonyası 

Traş Fırçaları 

Hasan Deposu; IST ANBUL, ANKARA, BEYOGLlJ 
1 ::::.--"' 

Nafıa vekaleti Sular umum 
Müdürlüğünden: 

15-5-936 tarihinde cuma günü saat 15 de Ankara~: 
N afra Vekaleti binasında Sular U. Müdürlüğü Odasııı ~f 
su eksiltme Komisyonunda 549983 lira 63 kuruş k~aıt 
bedelli Bursa ovası islahat ve inşaat işlerinin geri ka 
kısmı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. bıl' 

Mukavele projesi, şartname ve inşaat projeleriy~e. de 
na müteferri diğer evrak 27 lira 50 kuruş mukabılıtı 
Sular Umum Müdürlüğünden verilecektir. 

Muvakkat teminat 25749 lira 34 kuruştur. d• 
İsteklilerin teklif mektuplarını ve 2490 sayılı kanııtıd' 

yazılı vesikalarla beraber bu işin keşif bedeli miktarı~~ 
veya buna yakın Nafıa işlerini yalnız başına veya Ş~~t>' 
ile birlikte teahhüt edip de muvaff akiyetle bitirdıg~· 
./e bu kabil işleri başarmış olduğuna dair, eksiltme. 1, nünden en az sekiz gün evvel müracaat edilmek suretı1 ~ 
Nafıa Vekaletinden münhasıran bu işe mahsus ol~~u 
üzere alınacak ehliyet vesikalarını 15-5-936 cuma gııiit' 
saat 14 te kadar Nafıa Vekaleti Sular Umum Miid 
lüğüne vermeleri lazımdır. (837) (2085) 

\ ISTANBUL BELEDiYESi iL~~ 
Hepsine 100 lira değer biçilen Koekad& Mimar Kemaleddin mahnll~ 

de Papaz zade medresesinin bahçe ve temel duvarları ta§lan açık ıst~' 
maya konulmuştur. Şartnamesi Levazım MUdUrlilğünde görülür. '{J 
Jiler 750 kuruşluk muvakkat makbuz veya mektubile beraber 27..4· 

:,pazartesi güqü saat 15 de Daimt EncUmende bulunmalıdır. (İ) (1~ 

Senelik muhammen Muvak~ 
kirası tenıiılstJ 

--~---~~~______.,,, 
Floryada Sülaryom pJAjı 936 senesi birinci 
birinci teşrin sonuna kadar 300 22,50 
Floryada KUçilk pllj 936 senesi 
teşrin sonuna kadar 300 22,~ 
Floryada Havuzlu bah~ ve gazino 
ve büfesi 937 senesi Şubat sonun& kadar 300 22,50 IJ 

Yukarda semti ıenelik muhammen kiruı ve muvakkat teminatları,~ 
kira müddetleri yazılı olan mahaller kiraya verilmek üzere ayrı fl/ 
a.çık artırmaya konulmugtur. Şartnameleri Levazım MüdUrlüğUJldet f/ 
rti.lilr. Arttırmaya girmek isteyenler hizalarında gösterilen muvaJOc8 t ~ 
mınat makbuz veya mektubile beraber 27-4-936 pazartesi günü elş 
de Daimi Encümende bulunmalıdır. (B.) (18t9) Tsana gölü bölgesinde, İtalyan tirilecektir. Bunlardan devlet ve dev

müf rczeleri g)lün batı ölgesini iş- Jete bağlı müesseselerde memur ve 
g"l ettikden sonra Doğu Cenubuna milstahdem olanlar mezun addedile
d·Jğru inmeye başlamışlardır. Bu rek maq ve ücretlerini kendi daire
kuvvetler pek yakında Mavi Nilin sol lerinden tam olarak alacaklar, ser
sahili gibi sıığ sahiline de geçmi§ o- best meslek erbabından bulunanlar 
la"altlardır. ise rütbelerine göre, ma~larmı Milli 

n yerde kıta veya sınıfı krt&!!lı bulun
mıyan veya garnizona uzak bulunan 
yerlerdeki ihtiyat subayların çağn
lışlarında kendilerine harcırah adı al 
tında para. verilmiyerek yalnız zaru
ri yol paralannm verilmesi ve nizami 
harcırahın ancak seferde hizmete ve 
hazerde umumf manevralara çağrıl
dıkları zamana hasredilmesi uygun 
görülmüştür. 

lamıştır. Odada. bulunan diğer ~ama- -------------~~-----------

Dessienin Batı ?imalinde, Magada- 'Müdafaa mütçesinden alacaklardır. 
la muhnsara edilmiştir. ltalyan kuv- İhtiyat subaylarının bulunduklan 
\•elleri belki de şu saatte §ehre gir- garnizonlardaki krtalarda talim gör
miş bulunuyorlar. 

Röyter a.iı>nııınm Adisababidaki ., 
mnharriri bildiriyor: 

Kendi gözü ile gören bir lngilizin 
e.öylediğinc göre, Habeş Veliahti 
Dessiyeyl boPaltıktan sonra dağlar
da kuvvc•li bir müdafaa mevziine 
yerleşmiştir. 

Somali kaynağından gelen haber
lere göre. Graziani Harran müdafaa 
eden Gra"iımi ordusunu sol cenahına 
karşı bir çevirme hareketi yapmak 
isteyen Habeş sağ cenahını yarma
ya muraffak olmu3tur. Habeşlerin 
bir kar, bin ölü ve yaralı verdikleri 
bildiriliyor. 

Göğüs göğüse muharebe 
Saesabeneh - Daggamoda hattı 

lizerinde muharebe olmuıtur. Bir İ
talyan yerli fırkaeı İtalyan ıol ce· 
nahını tehdit eclı?n binlerce Habeoe 
hücum etmiş ve birka~ defa göğUl!I 
göğse safhalar gösteren muharebe
lerden sonra bunları tardetmi" ve in 
hizama uğratmı§tır. İtalyan zayiatı 
mühimdir. Zira, Uç gUn süren muha· 
rebeler çok şiddetli ve kanlı olmuo· 
tur. Habeş Mğ cenahına kumanda e
den Gener,ı l muharebe meydanında. 
ölmüştür. Bu muva!!akiyetln Har
rar yolunu Grazianiye açtığı ve 
Nasibu ordusu bakiyesinin Qevribnek 
tehlikesine maruz bulunduğu bil
dirilmektedir. 

•talyan zayiatı 
Roma, l&. J.U.1- 190 numaralı 

Dr. Hafız Cema' 
DAHiLiYE MUTEHASSISl 

Pazardan batkı günlerde (2.30 
dan 6) va İstanbul Dinnvolu (104) 
veni numarah hususi kabinesinde has 
talara ba"ar. Salı. Cumartesi sabah 
(0,30 - 12) saatleri hakiki fıkarava 
mahsu!tur. Herkesin haline &Öre mu· 
amele olunur. Muayenehane ve ev te· 
tefonu 22398. Kı,trk telefon 21044. 

Göz Hekimi 
Dr. ŞUKRO ERTAN 
C&fılofla Nuru Oımanl11 cad. No.SO 

(Cıtaktla Ecnsa..ı bitiıtti). 

Tel. 22!58 

resmi tebliğe göre Cenuptaki mu
harebede cumartesl gUııkU de dahil 
olduğu halde, zayiatımız 10 zabit ve 
yaralı Uç tayyare zabiti ve ölU ve y1'
ralı bir kaç yüz askerdir. Iki tayya.
re hatlarıınızm gerisine düşmüştür. 
Muharebe meydanı binlerce Habeş 
ölii8il ile doludur. Bunlu arasında 
yüksek rütbeli zabitler de vardır. 

Binlerce tüfenk, 12 mitralyöz ele ge
çirdik. Hava filolarımızın bilyUk ya
rarlıkları görüldü. Krtaatırnızın kuv 
vei manevlı'e8i mükemmeldir. 

Bu esaslan kanunlaştırmak mak
sadile hükıimetce ayrıca ha.zırlanmış 
bulunan ma4' kanununun 13 UncU 
maddesine ili.'Jik kanun l!yihası da 
birkaç gün sonra Kamutay umumi 
heyetine verilmiş olacaktır • 

lnegöl ortaokulu 
Inegöl, (Tan) - Uç ıene evvel ku

rulan ve bu muhitte bir benzeri daha 
görUJemiyen orta okul bina.cıınm kü -
çUk noksanları günden güne tamam 
lan maktadır. 

Orta okul gençleri tarafından bü
yük bir mUsa.mere verilmiştir. Edi
nilen hasılatla okulun bahçe ~leri ba 
şanlacaktır. Birçok ''yurttaşlarımız, 
mektebin en modern bir şekle konul
ması için maddt, manevf yardnnları
nı esirgememişlerdir. 

Mektep binasmm kültür bakanlığı 
adına tapuya raptı teşebbilsleri neti
celendirilmiştir. Tapu, yakında ve -
kalet~ gönderilecektir. 

şırlarla oda eşyası yandığı sırada yan 
gm görUlerek itfaiyeye haber verilmşi 
fakat itfaiye gelinceye kadar aöndü
rlllmilştür. 

Parasız seyyahlar 
Beşiktaşta Ktlmç Ali mahallesinde 

eski Balat ıolcağmda oturan Halil oğ
lu Hıfıı tramvaya binerek paruız bir 
g,zinU yapmapı dU3ünmUştUr. Beşik
t&§tan tramvaya binmiş ve biletçi ya
nma geldiği sıra.da .. polisim" demiş
tir. Bunun üzerine hüviyet varakası 
sorulmuştur. Htfzı bi'iyle bir vesika 
gösteremediğinden mesele polise ak
setrrJ~ ve yalancı po:is yakalanmı§tır. 

Bomba suçluları 
BUyükderede Karabet oğlu Karlo -

nun boş evine bomba koymaktan suc:
lu Osman, Mehme~ Ragıp oğlu Meh
met ve Mustafa oğlu ehmedin evra -
kında eksiklik görüldüğünden istintak 
hakimliğinCt; evrak polise iade edil -
miı;ıti. Pol!s bugUn yeniden tahkikat 
yapacak '\e bunian tamamladıktan 

sonra sutlular yer.iden adliyeye veri
lecektir. 

Gedikpaşada Jandarma Di
kim Evi Direktörlüğünden: 
Aşağıda mikdar ve ilk güvenmesi yazılı makara ipliği 

açık eksiltme ile satın alınacaktır. Eksiltme 27 Nisan 936 
pazartesi saat on beşte Gedikpaşadaki Jandarma Dikim 
Evi binasında Müdüriyet Dairesinde müteşekkil Komis
yonda yapılacaktır. İsteklilerin ihale günü belli saatta ilk 
güvenme Maliye Makbuzu veya banka kefalet mektubu 
nu ve kanunun sarahati dairesindeki belgeleri hamil ol
dukları halde Komisyona gelmeleri. 7 ,000,000 metre 
renkli iplik tahmin bedeli 2800 lira ilk güvenmesi 21 O 
lira. ( 1 91 7) 2 7 6 3 



=========================TAN il --

1 t ray Eczanesi - Eczacı ve kimyager Ahmet CevatAkska Tel. 40786 
Ga a a.~~ıara mUsbel cevap veren TURK müessesesidir. REÇETELER buyuk bir dikkat ve ciddi bir ihtimam ile hazırlanır, 

soğuk algmhğına, Gripe, diş ve baş ağrılarma karşı en tesirli kaşedir. 

Kapalı Zarf Usulile 

Eksiltme ilAm 

Sümer Bank 
Genel Direk!~~~~~!~:'!~. 
ı.- Konya Ere~l~!~:i 1: etıasile eksiltmeye çıkanimıetır. 

vet eantralı inf&8. bed ı· 136611 lira ıo kuruetur. 
Tahmin edilen tnpat e 1 • 

2.- Bu ite ait ekıiltme evrakı ıunJa. Jır • 
A - Ebilt.Dte prtnanıelıi 
B - Mukavele projeat 
C _ Femıl p.rtname, ölçü usuHl 
D _:Vahidi fiat ve keşif hül3.aa.II 

E-Projeler ~ .-..rtı&D" 
lateyenlef' wı~ 8,90 Ura bedel mub 

A,nkar& Şubesinden atın ~~arteei ,onu _.t ıı de IJJ-
3.- Ebiltme ~ N~ da Sümer Bank merkezindeki k~ 

tarada Ziraat BankUI biDa81D 

d yapılacakdır. mtsyon a suı·ı ıacaktır . k lJzarfU ıeo · 
•·-Eksiltme apa &kkat teminat vermeal IJ.mn· 
5.- hteklllerin 808~ lira ~u~recekler illn edilen bu bina ceea-

dır sundan baeka eksıltmey gı uva!fakiyetle yaptıklarmı 
• bina81 lııl••tmı m 

metinde bir fabrika Oç gUıı evvele kadar Bankaya 

teVlik ederek eksiltme ıu::en aıaeaklar ve bunu teklif mektup-
mttracaa.Ua bir ehliyet veıı • 

ıarma ıettedeceJderdit- da yuıldıit gOn ve saatten bir 
8.- Teklif mektupları yutarı Umumi MUdürUlğUııe makb\1% 

eline kadar SUıner B&Dk 
.. t evv 
mukabilinde verilecektir. !arm nfhayef ihale aaatfnden bfr 

Poeta Ue genclerlleeek me~m bııunl 19kilde kapatılnul 
uat evveline adar plmtl ve 

bulUJllllU! ıızımdır· , 

Harici tesirlerden bozulmaması için madeni kutulara konmuştur. 
ISiM ve MARKASINA DiKKA T: ALGOPArt 

Acele ıatıhk bina 
Galatada 3 dUkkA.nh, 13 odalı, ayda 

asgarf yetmı, lira irath kagir bina 
acele ve çok ucuz fiyatla 1atılrktır. 

Her gUn ıaat sekiz buçuktan on llçe 
kadar Galatada Topçular caddesinde 
t26 numaralı Olimpiya kıraathanesı 

·~ahi bine müracaat. 
2788 

Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Kıralcöy Köprilba 
Tel. 42362 - Sirkeci MUhUrr'3r 

.... ıade Han. Tel. 22740. 

İdaremizce 120· 130 metre 

mi&'"' ~plhtelU ~ ve 
eb'adda pazarlıkla kereate mil· 

23-30 
Nisan 

ÇOCUK 
HAFTASl 

KUMBARA 
HAFTASIDIF 
Siz de 

Bu hafta içinde 
iŞ BANKASI ndan 
Bir kumbara ahnı' 
GELECEK SENE 
Bu tarihte birikmi~ 
Qirçok paranız olur 

bayaa edilecektir. Talip olanla· 

rın icabeden malumatı almak Ü· 

zere hergiln ve puarlığa işti

rak etmek üzere de 27-4-936 

pazarteai günü eaat On betdıı 
idaremiz LevuJm Şefliğine mü

racaatları. (2080) 
KUMBARA DESTEKTİR 

Devlet Demiryollar1 ve Limanlara iıletme 
Umum ldareai ili.nlar1 

Muhammen bedeli 197000 lira olan (20,000) ton yer
li maden kömürü 29-4-936 Çarşamba günü saat 15,30 
kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasında satın alına-
caktır. . . 1 

Bu işe airrnek isteyenlerın 1 1 100 lıralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat ı 4,30 a kadar Komisyon Reisliğine verme
leri lizundır. 

lstanbul kız Lisesi Satınalma 
komisyonundan~ 

Lisemiz binasında yaptırılacak 482 lira 61 kuruşluli 
tamirat 21-4-936 salı günü saat on dörtte İstanbul Lise
ler Muhasebeciliğinde toplanan Okul Komisyonunca pa
zarlıkJa ihalesi yapılacaktır. Bu işe istekli olanlar' 36 li
ra 20 kuruş ilk teminatlarını Lise Direktörlüğünden ala
cakları yazı ile Liseler Muhasebe veznesine yatırmaları, 
eksiltme gününde bu gibi inşaat işlerini yaptığına dair 
İstanbul Bayındırlık Direktörliiğünden fenni ehliyet ve
sikası ibraz edeceklerdir. ( 2O81 ) Sartnameler 9,85 lira m~~abilinde Ankara ve Hay

darpaıa veznelerinden alınabılır. ( 1949) 

------------28-16_ Akay işletmesi Direktörlüğünden: 
Muhammen bedeli 19450 lira olan muhtelifülcins am- Adalar - Anadolu - Yalova hattı ilkbahar tarifesi 22 

puller 20-5-936 Çarpmba günü saat 15,30 da kapalı zarf Nisan 936 Çarşamba gününden itibaren tatbik olunacak
usulile Ankarada İdare binasında satın alınacaktrı. Bu işe tır. ·-
girmek isteyenlerin 1458,75 liralık muvakkat teminat ile Cep tarifeleri Gişelerde satılmaktadır. (2118) 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün 
saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri Ia
zmıdır. Şartnameler Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk 
Müdürlüğünde. Ankara'da Malzeme Dairesinde para
sız olarak dağıtılmaktadır. 

(1993) 2839 

lzmir Liman işleri Umum Mü
dürlüğünden : 

İdaremizce açık eksiltme suretiyle 1000 bin metro 
mık'abı çıralı çam azmanı satın alınacaktır. Eksiltme 
müddeti 1 Nisan 936 dan 30 Nisan 936 tarihine kadardır. 
İhale 30 Nisan 936 tarihine müsadif perşembe cünü saat 
16 da İzmir Liman işleri idaresinde müdürler' Encüme
ninde yaprlacaktır. Eksiltmeye girecek olanlar muvakkat 
teminat olarak 18 7 S lirayı İdare veznesine nakden ver
meğ~ veya Milli bir Bankadan bu mıktar da teminat mek
tubu getirmeğe veyahut Devletce çıkarılmış olan Tahvi
lattan bu mıktar vermeğe mecburdur. Şartnameyi gör
mek ve fazla izahat almak isteyenlerin İdaremiz yazı iş
leri eefliğine müracaatları. ( 1792) 

2602 

Ademi iktidar 
VE 

BELGEVŞEKLi~i\IE 
KARŞI 

-! 

iHT i YARLl~I 
YOK ~D~R 

Tafsilat : lıalata posta KUlusu 1255 HORMOB1N 



"NORGE,, 1936 Modelleri----~ 
Yazın en sıcak ve boğucu günlerinde bile kolaylıkla 

• 
ve sadakatle çalışabilecek kudrettedir 

''NORGE,, u Göriiniiz 
Güzelliği, Sağlamlığı ve 'zarafetile sizi meftun edecektir. 

'' N <> R Q E ,, modern bir evin en önde gelen 
bir ihtiyacını tatmin edebilecek yegane buz dolabıdır. 

ELEKTRON Miiessesatı 
Galata, Voyvoda caddesi No 58 - 60 62 

Ankara Anafartalar caddesi No.10 

R. C. A. nın Üç Şaheseri 
~~~~~~-G~~~~--~~-

A laca ğ ı n ı z Makinanın Kıymeti 
verdiğiniz paradan çok üstündür 

D. 11 • 12 
Kendi kendine otomatik surette 8 plak deği3tiren 

RADIO • GRAMOFON 

T. :11 • 8 
Tamamile çelik 11 llmbalı ve btltUn neşriyatı 

npMdee emeaJlliır bir modeldir. 

Tamamile çelik 9 llmbalı Kısa - Orta - Uzun 
dalgalı bUtiln netriyatı p.yanı hayret 

8\ll'ette zapt ve nqfeder 

SAKIN 
Dinlemeden ve tecrübe etme
den bir radyo almayınız. Yanhş 
attığımz bir adım size pek pa
hahya mal olabilir. R. C. A. nın 
burada gördüğünüz üç yeni 
modeli sizin tecrübelerinize 
amade bulunuyorlar. Bunları 
dinleyiniz, en uzak istasyonları 
ayağınıza kadar getiriniz ve on
dan sonra karar1mzı veriniz. 

O. T. T. A. Ş. Beyoğlu 
istiklal Caddesi 

Tokatlayan karşı~ında 

. 
Doktor - Operatör 

MUKADDER 
Doğuın ve kadm hastalıklan 

Birinci smıf mütehasBıs 
Kadıköy, Rıhtım cad. Nemlizade 

sokak No. 52 Tel. 60788 

Devredilecek ihtira beratı 
"İki kısımlı dümen dişli tertibatı,, 

hakkındaki ihtira için alınmış olan 
12 Ağustos 1930 tarih ve 954 numa
ralı ihtira beratmm ihtiva ettiği hu
kuk bu kere başkasına devir veya
hut icara verilmesi teklif edilmekte 
olmakla bu hususta fazla malfımat 
edinmek lstiyenlerin Galatada All
lan han 5 inci kat 1-4 numaralara 
müracaat eylemeleri illn olunur. 

Saçlarm köklerini kuvvetlendi
rir. Daldllmeetne mani olur. Ke
pekleri izale ~er. NeşvtıııU

masmı kolaylqtırarak hayat 
kabiliyetini artmr. Lltif rayı
b&IJ bir saç eksiridir. 

INGILIZ KANZUK EOZANBBI 
Beyoğlu - ı.tanbul • 

Sahibi: Mahmud SOYDAN 

Umumi Nefrlyatı idare Eden: 
s. SAl.Df 

Guetecllik ve Matbaacılık T. A. 
Şirketi 

BmldJfı .m_: TAN llatlwı• 

J 

• 

"NORGE,,u 

görmeden buz dola 
almayınız 

RADYOLi 

RADYOLi 
Güneş gibidir; en donuk dişi 
bile parlatır, bembeyaz ya 

Fakat ••• 
Sabah ·akşam giinde iki defa, 

kullanmallsınız. 

ŞARK MAL 
HÜLASASI 

Nekahatte buhınanlar, kanımlar, lftlhasızlar, zayıflar, 
kadınlar, diş çıkaran ve kemikleri zayıf olan çocuklar için .. ...-. 

devadır. HER ECZANEDE BULUNUR. 

. 
Bu kutunun içinde kadın aüzelliiinin 

bütün aım gizli oldujunu biliyor muaUJl.-

PERTEV PUDRASI Cilde Yapışık dur 
Çünkü cildin ta kencliaiclir, yüzü parla........,. 

.__ Cünkü DU'laklık onun kendisindedir. 


