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Almanya Habeşlere Yardım Edeceğini Bildirmiş 
Almanlar Sovyet Rusqa ale11hinde 

blok teklif etmişler I 
Görüşmeler umulan neticeyi 

Londraya dö11dü, Eden 
vermedi; Sir Saymen 

Moskova yolunda 

Istanbulun hava 
ınüdafaasına 
hazırlanması 

Tramvay şirketinden alınacak iki 
milyondan a~kın paranın en faydalı 
bir yolda nasıl kullanılabileceği~i j 
araştırırken lstanbulun havadan mu· 
dafaası işindeki gerekliği belirtmi~
tim. işin önemliğini ( ellcmmi!jclir.i) 
göz önüne getirerek bugün gene hu 
konu (mevzu) üzerine söz açmak isti- , 
yorum. 

Her hangi büyük bir şehri hava 
tehlikelerine karşı hazırlarpak için 
en önce yapılacak şey yer altı sığı · 
naklarıdır. Çünkü boğucu gaz maske· 
lerinin yararlığı her kişiye tehlike ha-
linde sadece sığınaklara kadar gide • 
bilmek için vakit kazandırmaktır. 

Bu türlü yeraltı mahzenleri yapmak 
için Avrupa devletleri büyiik fedakar-
lıklar yapıyorlar. Belediye bütçele • Son günlerin ıi-
rinden milyonlar harcıyorlar. 1 yasal vaziyeti ifte 

Fakat Jstanbul belediyesinin bu böyle kocaman 
yolda yapacağı o kadar ağır değildir. bir ıorgu çenge
Vaktiyle Bizanslılar lstanbulun mu - lidir. Dikkatli ba
hasarası haUnde susuz kalmaması i · 
cin eraltlarınrb h: .. :s-•· hiivük su kınrz: 1 - Simon 
"mmmttm )lipWlllör- Y:~tıı.ı .. •-1_1'. - Ue.11 
BJnblrdirek, Yeraltı sarayları bunlar· aval 4 - F/an-
dandır. Sonra Karagümrükte, Be'-·a · ı d 5 M ı· · 

J en - uso ını 
zıt yanlarında, Eminönünde, Yediku-
Jedf'. SuJtanseJimde, Ayasofyanın a I· 6 - Göring 7 -
tında ,·e daha birçok yerlerde bunh: Hitler. 
ra benzer yerler ,:ardır. 

Bu yerler ki, bugün küçük bir e
mek ve masrafla en modern yeraltı 

ASIM US 
Londra, 27 (A.A.) - Sir John 

(Sonu 2. ci sayıfanm 2. ci siitımımda) Simon, bu sabah tayyare ile Ber. 

Hakikatler karşı karşıya 
Büyük harpte Kafkas cephesine 

ait hatıralar 

Umumi harpte bir HilAtiahmer hastabakıcı müfrezesi 

tinden __ ;,,h. 
damda öğle yemeğini 
yiyerek öğleden sonra 
Londraya gelecektir. 

İngiliz Dışişleri Ba
kanı, Tempelhof hava 
meydanında, Baron 
Von Neurath, Von 
Meianer, İngiliz se • 

firi Sir Ericphips tarafından teşyi 
edilmi§tir. B. Hitler, hususi muha· 
faza kıtaatmdan bir bölük gönder 
miş, bölük, Sir John Simon, tayya 
resine binerken kendisini selamla
mıştır. 

Diğer taraftan B. Eden, Mosko.. 
vaya hareket etmiştir. 

İngiliz Dışişleri Bakanı, Londra 
ya geldikten sonra biraz ıonra·ka
binede izahat verecektir. 

Londrada, Berlin ziyaretinde 
elde edilen intiba ne olursa olsun, 
bunların İngiltere Dıı siyasasın -
dan mesul şahıs tarafından bizzat 
elde edilmiş olması ve intibaların 
bizzat B. Hitlerdcn alınmış bulun
ması iyi o)arak telakki edilmekte • 
dir. 

B. Eden, Moskova, Varşova ve 
Prağdan döndükten sonra, en zi -
yade alakadar devletlerin bütün 
görüşleri elde edilmiş olacaktır. 

Böylece, Stresada, B. Mussolini 
Sir John Simon ve B. Laval ara -

(Sonu 9. cıt sayı/anın 1. ci siitwıunda) 

················································ P ................................................. , 
muntazam ve büyük bir orduydu. ii o l h 
Memleketine~ se~1?1e evladından,~~ sman lCQ ii 
en özenerek gıydırıp kuşattırılan 1 ii ii 
bu orclunun nasd eriyip gittiği ~~ DAN H 

Bir Habeş - Italya harbi 
patladığı gün •• 

Alman tayyare filoları, Alman askeri mü
tehassısları Habeşlere yardıma koşacak 

Pariı, 27 ( A.A.) - Havas aiansı muhabiri, aıağıdaki haberi 
kaydi ihtirazi ile neşretmektedir: 

"Echo de Paris" gazetesinin L ondra muhabiri §Unları yazmakta-

dır: 
"/ngiltere':ıin Habeıistan'daki ·sefirinclen gelen bir raporda, yeni 

Alman sefiri Doktör Kirschstimes' in, 18 martta Habeş lmparaforuna 
itimadnamesini verdiği ve ayni zamanda ltalya ile Habefislan ara· 
sında bir ihtilcif vukuu halınde Almanya'nın, Habeıistan tarafını il· 
tizam edeceğini söylediği rivayet edildiği kaydedilmektedir. 

Bundan baıka, Almanya'nın bir talim heyeti, askeri mutahaı
sıslar ve tayyare filoları göndermek suretile derhal yardım edeceği
ni bildirdiği rivayet edilmektedir. 

Hitler aleyhtarlarını or
tadan kaldıran teşkilit ! 
Siyasi haf (qe ve suikast teşkilatı her 

tarafta korku uyandırdı 

Bir gazeteci -
ortada yok 

Jsviçre polisinin tahkikatı mey
dana muhim bir takım meseleler 
çıkarmıştır. Anlaşılıyor ki, Berli -
nin Bal, Paris, Londra, Stras -
burg şehirlerinde çok geniş siya • 
si hafiye ve suikast teşkilatı var -
dır. Bunun anlaşılması bu şehir -

(Sonu 10. cıı sayıf anm 1. ci sütımımda) Sırolan gazeteci. Jakol1 

Erzincan SaylaıJı Bay Aziz Sa-ı 
mihin "Umumi harpte Kafkcu cep
heıi hatıraları,, nı birkaç güne ka· 
dar vermeye bCı§lıyoruz. Bay A. 
ziz Samihin bu hatıraları niçin 
yazdığını anlatan satırlarından, al
dıgımız §U cümleler, eıerın değe
rini çok iyi ilacle ecler: · 

hakkında en ulak talrilatın bile ii 1 •• k . g 
fazla görülmiyeceğini zannediyo- ~t ur çeqe ii Mektep takımları araııncla tertip ve gazetemi:z.ce himaye edilen 
rum.,, ii :: voleybol maçlarına clün KabatCJ§ ve Derünalaka liseleri sahalarında 

•üçüncü ordu sabık Oımanlı 
İmparatorluğunun çıkardığı en 

"Yazdıklarım riyasız, yaldızsız iiKarşıhklar kılavuzuH devam edildi. Tafsilatını yedinci sayılamızda bulacaksınız. Yukanki 
h_akikaıtir. Buna bilhasıa itina et· L 9 uncu sayıt amızdadır i! resimde Jiin kar§ılaşan Dariiuala k~ ve lstanbul liceleri takımları bir 
tim. • a el t b · t t • ·· ·· , " m:::::::ı:::m::::::::::::::::::::m::::::::::m ra a ve maç an ır ens an aneyı goruyorsunuz. . . . 
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IBa.Y-' Martelin A~karada temasları 
Af atürkSuriqe"fevka/ô._\Yunan_.milli bal!ramı 

. . · - munasebetıle 

d~ komiserini kabul etti Ankara, 27 (A.A;) - Yunan 
Milli bayramı münasebetiyle Rei· 

· Ankara, 27 (A.A.) - Reisicu- R "' t bJ • ıicümhur Atatürk ile Yunan Rei • 
esm... •. e ıA- · h A k ı mur Kamil Atatürk bugün Franı- 5 sıcüm ur tatür i e Yunan Rei· 

sanın Suriye ve Lübnan fevkala- k arasında aşağıdaki telgraflar taa-
siyJe· bu ııo tai nazar teatileri tam ti edilmı' •tı·r.· 

de: komiseri Kont de Martel'i ve b "k' :r ir teşr ı mesai ve büyük bir Bay Aleksandr Zaimis Hazret-
Fransa büyük elrisi B. Kaıiımerer' 1 d tluk h · · d t c:r os ava.sı ıçın e cereyan e - lerine: 
i kabul buyurmuşlardır. Dııiş· · t' "" mış ır. · Yunaru'stan Reıs· ı'cu''mhuı:ıı 
leri oalfanı B. Tevfik Rüştü A· D · 1 · B k ~q~a~ ATINA 
rUin da hazır hu1unduğu mülakat T" k ·k d t ı k · ur ır m an ° an se enesi Yunan Milli Bayraı:mı mu··nase· 
bir saatten fazla sürmüştür. b ':.. b. t ı··· .:b. l l · ususı ır s a uye ta ı o ma arı ı· betiyle zab devletlerine en dosta-

.Ankara, 27 (A.A.) - Fransa- tibar"yle İskenderun mmtakasmm 
ıiin Suriye ve Lübnan fevkalade d ne ve en hararetli tebriklerimi arza 

i ati bakımdan hususi bir rejime şitap ve ıahsi saadetinizle dost 
komıseri Kont dö Ma. rt~l' n 'Anka • h' ld ... b tı I tm ·· sa ıp 0 ugunu a ı: a ası uze- Yunan milletinin refahı hakkm • 
rayı ziyareti dolayısiyle, Fransa' · B M D M l F . rın~ ay · · e arte , ransa • daki temennilerimı· kabul buyur • 
b'iiyük eldsi Kaınmerer ögle ..,.e - 1 k d , .- J mn s en erun sancağmın muh • manızı rica ederim. 
meg"'i ziyafeti vermi~tir. ta · t' · h f t k b :r rıye ını mu a aza,e me. ve u KAM.AL ATATÜRK 

Bu ziyafette Dıı işleri Bakaru h h kk d 'k' h k" usus a m a ı ı ü umet ara- Reisicümhm· Kamal Atatur·· k 
Te'1fik Rütı.tü Aras, Polonya bü - ·ı ' · · .t, I · · 'l"fl · · :r smaa mevcu o an ıt a ara rıa • Hazretlerine: 
yük·etçisi"Ve Bayan Potocka, ltal· y~ti temin eylemeK. azminde oldu- ANKARA 
y~· büyük elçisi ve Bayan Galli, ğu haltkmda teminat vermittir. Milli bayraım m·· b t' 1 
Japonya büyük elçisi Belçika maa. F k '}"' d k · ·ı unase e ıy e 
l ::._ı. • • 

1
· ~vB aka e_·k. omıaelrkı e _ Dışan zatı devletlerinin vaki tebrik'-rı·.._ 

anatgüzarı ve Ba:yan Motte, Bav- ~ u:: 
04

-~ ıJ er.ı a anı ı ı meme et arum· den, fevkalade müteh .. 11i• oldu • 
v~ Bayan Cevat Acıkalın Bay dak h d d d kun I ... .. ı .u u un o u amaz ve ih- ğum halde en hararetli teşekkür. 
D!~~ain ve Bay. ve Bayan A1p· lal ~d~le~~.z. .ol.a~ ma~iyet~ni yeni- Ierimin ve şahsi saadetinizle asil 
honCI :hazır bulunmuşlardır. • ?en .t~yı~ . ~Jlsusunda m~t~bık ~al· . Türk milletinin refahı hakkındakı' 

·: Ftansa büt?ük elçi.si Bav K~trt· · l d ., , mış ar ır. ,. . am' .. t ·ı · · k b 1 
mererer gene ayni mün.ueb"etle "/\. o-. ';.· h d. . \. . . .. . . . s ımı emennı erımın a u ünü 

. . .. aım~ '4. ~t li.:~mısyoıwnun Ö· r'.ca ederim. 
na~folu klübünde bir alqam ziya· -~imüz'deki içtim~ ~e!re~i~i .t 7 ha· ALEKSANDR ZA1MIS 
feti vermiştir. zıran 1935 tarıhınCien ıtıhareıı Atı'na 27 (A A ) B"t·· · 

B ' f t B b k 1 Ş · ~ ' · • - u un ga.· · u zıya et e af a an sntet aımda aktetmesi tekarrür etmi~ • t 'l El Ul 1 b .. 
ı - .. D l , . 1 1 T • B ~ ze e er, en usa ayramı mu• 
iıonu, / ış ş.erı ve ç ş.erı a • tir. · .. · · · b t'·.ıt T·· ki ... k ' t 1 •,ı j . . . nase e ı,, ,e ur ye Başvekıh ıle 
an.ar, ıran ngı tere ve Sovyet Hudut mmtakalahnm· asayiş H · · B k d ·· .. R b"" .. k 1 'l . K arıcıye a amn an hukUmete 

b
.uskya uyku·ı· M~ çı erı y amutay 1 ve hu~u~,nu alakadar e~en .. diğ~r gelen tebrik telgraflarının metı'..._ 
aş an ve ı 1 tur ve ugoslav k aı-l '· ...... ~ .. ._. •. ~···-,ı• • ' k ] ... -' , - ar araraamua 11U mmta a ar· lerini neıred· I ·. · 

ylL ~1çHerl, RiyaseticSUmhur kitioi ~a"-'ij~·Cffflim'leriit G.1R'e'r'i • "ife·' " -V-..J..· .• ıyor ~r: · . · · 
. . ' b .. . K ' L . . - 9"*€-C'te.T aıyor ld• 

Atina, 27 .(Kurun) - Batba- 300 aza bulunacaktır. 
kan, harbiye nazıriyle ıörüıtük- Muhakemelr devam ediyor · 
ten sonra yarın mebusan meclisini Atina, 27 (Kurun) - lıyan e" 

bir tek toplantı yapmak için içti· leba·şıiarmın divanıharpte muha· 
maa çağırmağa karar vermiıtir. kemelerine devam edilmektedir. 

Meclisin yarınki toplantısında, Asi Miralay Sarafis, ifadesinde 
Bay Çaldaris, hükumetin, isyanın isyanı reisi olarak telakki ettiği Ce· 
mU.ebbiplerini tiddetle cezalandı- neral Kamenostan emirler aldığı
r~cağını, hükfunet dairelerinin fe· · nı . .söylemiştir. Divanıharp, maz: 
ıatçı unaurlardan tasfiye edHeceği- nunların ifadelerini dinlemek için 
ni, ayan meclisinin lağvedildiği~ bütün gece toplanmıştır. 
ni, meclis müzakeratmın iki · ay Venizelosun vaftiz çocuğu Pis· 
müddetle tehir edildiğini1 müte- tolakisin evinde, . isyanın geÇen 
akiben müe11esan meclisi intiha- T emmuzdanberi hazırlanmakta 

batı yapılacağını tebliğ edecektir. bulunduğunu gösteren bazı vesi ~ 
Meclisin, kanunu eıaside tadil kalar bulunmuştur. 

edilecek maddeler esaıh madd·elet 
olduğundan hükumete geniş sala· 
hiyet vereceği muhakkalt görül
mektedir. 

Yeni mecliste 250 .saylav yerine 

Ayni zamanda evrak arasın a 

da, Ceneral Papulasın Kavalaya 
yapmış olduğu son seyahatten Ce

. neral Kamenos ile görüştüklerini 
muhtevi bir vesika da vardır. 

Kaymakamlar arasında tayinler 
Ankara, 27 (Kurun) -Fatih 

kaymakamlığına Kilis ka1-1Jlaka • 
mı Nuri, Kilis kaymakamlığına 
Bursa umuru hukukiye .müdürü 
Necmettin, lslahiye kaymakamlı • 
ğma eski İznik kaymakamı Vahit, 
Darende kaymakamlığına Hekim
bqı kaymakamı.Memduh, Foça 
kaymakamlıığma Aban ~adeni 
kaymakamı Nusret, Polatçık kay· 
makamlığ~a KandJ!a kaymak& • 
mı Mehmet Ali, Gerzan kaynı& • 

kamlığına Varto kaymakamı Bed• 
ri Hüseyinabad kaymakamlığına 
Vize kaymakamı Sırrı, Vize kay • 
makamlığına Trakya umumi mü• 
fettişliği umuru tahririye müdürü 
izzettin, Mihalicik kaymakamlığı· 
na Kavaklı kaymakamı Kemal, 
Biga kaymakamlığına Ali R~a, 
mahalli idareler umum müdürlü· 
ğU ikinci şube müdürlüğüne Fo • 
ça kaymakamı Hilmi tayin edili:li· 
le'r· ·~ -

Fırka kongresinde ntilhini:· · · um~ml s.ı:~~ .. •'. ~~~:rı, · amut~y:J o.~:~~~-~~~a·. iıleiuh(:~~" · t!Bu..tebrikler, dünkü kahraman 
Dit ·iş.er encument , , baıkaııı ıle·ı rumlerut .taıtlerı olup bu· mınta- muha•nnlar b ·· d ..., . . . ... . . .. nnız ve \fgun osua· • - · K ) H ık· 
~~ş;şler • . ~ak~lıgı erk~nı, f~vka-J ~al.a~a .ilti~,em,.tiı;pla.nıJrimselerin . rımıi ve ayni.zamanda· mesai ar- Anka~a, 27 ( urun _,, a e
lade kom1ser1n l'ef.akatındekı ze • ıade.ı :m\U:rim ıneraıimi yapılmak- kada~la 1 1 d ld' .... · vi dil, tarih, edebiy~t ko~ilesi, 28 

meseleler görüıülec~k · · 
_Ankara, 27 (Kurun) - 9 Ma· · 

yısta toplanacak olan fırka kong· 
resine çağırılan murahhasların vi· 
(ayet itibariyle çağırılması muht~
meldir. Kongrenin kaç gün süre· 
ceği belli değildir. Kongrede mü
him meselelerin görüşüleceğine 

muhakkak gözüyle bakılmaktadır. 

. ·F' b"' .. . , , .... . · . . 'J' rımız. c;> an ar an ge ıgı M 
vat;· ransa . uyuk elçıli~ı erkanı · sızın ınqtekabı·\~ ıki.hüJcUmet me- için el~nlerin kalbinde bilhassa Marttan başhyarak. ayn so~una 
ve B~y tle Peyreca ve Bay Norh murlarına teslimi kara.r a!tına a· derin bir akis bulacaktır." kadıt.r sürecek konferanslar tertip 
ve Bay Alphond hazır bulunmuı- lmmıştır. etmİ§tir. !. . 
lar ~ıı-.. Bu görH§m.elerin mevzuunu 

''.Anl;a.ra, 27 (A.A.) - Fransız teşkil eden bütün mese'e1erde tam 
S~r:y~ ye Lübnan ~.~Ykalade ko-r l bir noktai nazar ayniyeti mevcut 
cuserı B. de Marte.ı. ın yarın saat olduğu an laşılmrştır. 
lO'U 40 geçe Ac.lana trçniy~e şeh-
rinri:dcn· haTeket edeceği haber Istan:bulun ~· ha~a 
alınnıı§1ir. . ' . 

. Resmı tebn~ nlüdaffa .. sı~a ·.~. 
· .. Ankara, 21 ·(A.A.) Resmi teb.. h·azfrlanrilasl . 

liğ: . ,.. t• •• •. 

·• Fran~ru~ büyük ~!çi payesini . .E.1F': .CBaşma.k~den deyam) 

haiz :ve Fransa Cüm:hur'yetiniil mafü;e!l)e~i şekl!~e. konabilir. Ş~yet 
d k l gerekirse · bu mahzenlerin üstlerine 

Siıriye ve Lübrtan fevkala e 0 • bir beton ve demir tabaka' yapılarak 
miaeri ·Kont de Martel, Türkiye istcnUdiğf gibi pekiştirilebilU-. 
Ba§bakanı; Dı~arı lıler, lçer-f iş.- j İşte lst~nbuluJl hava .hücıınıla:rı -
ler/Atlliye;Ökonomi ve Gümrük na karşuııüdafaasını hazırlamak için 
ve· ·lnhisarlar' BakanlaTı ite ' iki: bele"d,i)'eni~ ilk yapa~aij"ı şey bütün bu" 
menı~eketi alakadar eden mesele-" 1 mah~enleri ve. Yeraıt1· saraylarını 
ı •h 1 k ..ı •• •• •• ..... ihtiyaca uygun bii- hale getfrmeğe 
er n ~ ınaa goruşmuşLuT. · b 1 kt 
.. . .. ~ ..... .. aşama ır. 
Fransanın Turk yedek1 buyuk Trainyay şirketinden alınacak pa· 

elgisi '. de bu görüımelere i§tirak radan bu iş içjn bir pay ayrılabilir. 
etm.iştir. 1 Fakat bu pay ne. de olsa r,etişmez, 

Aşağıdaki mese!e1er, tetkik Hava müdafaası işi sürekli bir iştir. 
me~zuunu· t~~kil eylemi~tir: ~ Yeraltı mahzenleri yapıldıktan son -

1 ·- Hudutlar ve hudut müna • ra gelecek yıllarda da yeni yeni mas
raflar yapılacaktır. 

sebetferi. 
2 - Dem· ryolu mülikatı. 
3 - Ticari mübadele!er. 
4 - Türkiyede Suriyelilere ve 

) 

Suriyede Türklere ait emlak. 
5 - Hakla" hıyar ıahipleri me • 

ıe!esi. 

Şu halde İstanbul belediyesinin 
salt bu bakımdan özğtl <hıuusO bir 
gelir araması lazım gelecektir. 

Sözün kısası lstanbulun hava hü
cumlarına karşı hazırlanması bir dev· 
let işi de~l, bir belediye işidlr. Bu işi 
bir gün bile geçiktirmek doğru değil
dir. 

6 - Mali meseleler. 
.,1 PSl'-1 U~ 

7 - Muhtelit istasyonlar. 
Fransa ile ·Tür:kiye arasında y eoı DUigar elç.st 

nıevcut olan dostane münasebet - Anka;ra, 27 . (A.'A.) - Bugar 
ler ve Türkiyenin ıarkta Fransız elçisi B. Pavlof bugün Reisicümur 
mu~ası, altında'· bulunan devlet . 1 Kamil Atatürk tarafından kabul 
Jerle idame e~mekte olduğu iyi. .edilmiş ve mutat merasrmle : iti
komşuluk münasebetleri dolayı -1 matnamcsini takdim etmiştir: ' : · ; 

.Kontenjan 

Ôkono;,,,i Bakanlığının 
alakalılara bildiriği 
Ankara, 27 (A.A.) - lktiıad : 

Vekaletinden: 
Kontenjan kararnameleri hü

kümlerine göre iktisad vekilliği· 
nin müsadesiyle memlekete soku
lacak eşyaya ait muamelelerin ça· 
buk yapılabilmesi ve fazla sorgu
lara mahal kalmaması için alaka
darlar aşağıdaki huausl~rı ehem· 
miyetle göz önünde tutmalıdırlar: 

1 -· Kararname ile ithaJi Vekil-
liğin müsadesine bağlı bulunan eş· 
ya için sipan§ten evvel izin alı~ 
ması lazımdır. . 

2 - Siparış izni verilen eşya

nın bu izinde gösterilen müddet 
iç:nde memlekete getirilmesi la· 
zıındır. 

3 - Her hangi bir madde hak· 
kında yapılacak müracaatlar da 
varsa evvelki muhaberenin tarih, 
miktarı, kıymeti, mell§esi, tarife 
numarası ve hangi gijmrüğe ve ne 
zaman geleceğinin açık olarak ya
zılması ve bir orijinal fatura ile 
bir örnek ve iki tasdikli tercüme-
sinin gönderilmesi lazımdır. 

4 - Reklam eıyası çin yukar • 
da yazılı hususata ilaveten birer 
nümunenin gönderilmesi icap e • 
der. Mütterilere parasız dağıtıl· 
mak üzere dı§ardan parasız ola • 
rak gönderilen Üzerlerinde rek • 
lam olduğuna dair fabrikasının 
açık işaretleri bulunan, para mu • 

Sayım vergiai 

Ankara, 27 (Kurun) - Bütçe1 
encümeni toplandı. Sayım vergi
si kanununda yapılması teklif e· 
dilen değiıikliği müzakere ve ka
bul etti. Buna göre, kanuµdaki .bir 
sene kaydi kaldırılmJŞ, m.ali sene 
içinde doğan kuzular kaydi konul· 
muştur. 

Ziraat umum müdürü 

Ankara, 27 (l~urun) .- Ziraat 
uınum müdürlüğüne ta~in edilen 
Bay Abidin, timdilik z~rai mÜtJS· 
sesel~r .iılerine de vekaleten baka
caktır. 

ııııımıımuu111m11111HtffUtlUllnttlHIHfl•lllMllll1fftllHllllmllUlllllUllllUIUlllHlllllllH•lll 

kahilinde dağıtılacak olmıyan ve , 
yerli tedarikigayri kabil vey~ 
mütkül olan reklam eşyanın itha
line izin verilebilecektir, Alınan 
nümuneler ya tasdik edilip güm • 
rüğe gönd'erilecek, veya sahibine 
iade olunacaktır. 

5 - Kontenjan döviz ve mem • 
leket anlaşmalarma ait hükümler 
lıakkmda alakadarların evvela 
mahalli Türkofiı ıubelerine veya 
ticaret odalrına veya gümrüklere 
giderek izahat istemeleri ve te • 
reddüde düşülen ahvalde iktisat 
vekaletine müracaat etmeleri işle· 
rini kısaltma bakımından faydalı· 
dır. . 

6 - Vekalete gelen yazılara 
(24) saat İçinde cevap verilmek· 
te, tetkike muhtaç olan işlerde ise 
bu husus derhal sahibine bildiril· 
mektedir. 

Aydın demiryolları 

Ankara, 27 (Kurun) - Aydin 
demiryolları §İrketi mümessili bu- .. 
günlerde Ankaraya gelecek ve gö· 
rüşmelere yeniden başlanılacak· 
tır. Hattın M~yıs içinde teslim a-
lınması muhtemeldir." · 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 
dağıtacağı temettü 

Ankara, 27 (Kurun) - 28 Ni· . 
sanda toplanacak olan Cümhuri· 
yet Merkez Bankası umumi idare 
heyetinde, bu yıl verilecek temet· 
tü de görüşülecektir. Temettüün 
geçen yıl temet~üü k~dar olması 

muhtemeldir. 

Türk· lngiliz ticaret konuımalGrı 

Ankara, 27 (Kurun) - Bu· · 
re Cla bulunan lngiliz ticaret 

mümessili kolonel Vooas ile ko -
nuştum .. Bana ıu sözleri ıöyledi: 

- Türkiye ile ticaret anlatma -
sı müzakerelerinde bulunmak 
için geldim .. Bir müddet devam e· 
decek olan bu konuşmalar netice • 
sinde her iki devletin menfaatine 
uygun bir sureti hal bulunacağın • 
dan ümit varım. 

lstanbul. Ankara hava ıelerleri 

Ankara, 27 (Kurun) - 1 • 
ki aydanberi bozu~ havalardaıı 

dolayı tatil edilen istanbui • An • 
kara, ve Ankara - Diyarıbekir -ha 
va seferlerine bir nisandan itiba ·• · 
ren yeniden başlanacaktır. 
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Hukukta 

f<;!~~!!1e1en okurken giizü- Şirketlerde yıllık toplantılar yap~lıyor 
Şimal 
"Semiramis,, i ! 

.Son "Konleronıya,, da. ''Maır 
rice paleologue,, büyült Katerino· 
yı anlatayoı. Edebiyata ue tarih• 
"Şimal Semiramil,, i atlıyla ~ 
Çari~e içi.n •Öylenecelt bir ıey hl· 
madı Nnıyordam. Meler yandı· 
yormufU'"· lıte bir altaJemi üyr 
.i, ünlü bir bilgin, •es-me bir ita· 
labalıfın lı4Tf1rouloı omı kimbUir 
~ıncı lrere dülilt didilr etti. 

me §Öyle bir haber üi§fi: 1 ' 
"Hukuk fakülteaine_ ı~ liM Yunan zabitleri Tünel şirketi ka-

ıne:ıunıannın felsefe kül turu ek· 
aik olduğu i~in hukukun menfi ba- r·· k b R 1 zanç dağıtmıyor 
hiılerini anlamakta güçlük ,ek· ur te aası um ar 
tnektcdirler. Hukuk fakülteainde Y unanistana gide~iyorlar 
talebenin f elscf c kültürünü kuv· 
vetlendirmek için derı1lcre ba!la
nacaktır .. , 

Liselere/eki. lelıele ııe ı~timaİ· 
:vat programları gör.önüne getiri· 
lecek olursa hukuk f akültuinıle 
böyle bir ekşikliğin gimcliye kadar 
göze ~arpmamı5 olman hayret 
değer bir eyair. 

Hukuk ''e ökonomi bahialeri· 
nin lelaeli bakın1Jan gôrünüfii li
selerde pek dar bir çerçeve ~
dedir. Ger~i lelıele oe .aıyoloji 
programlan olgun olmakla ber.a· 
ber bir yıllık bir :;amana •okal· 
mrqtur. Ayni zamanda. bu genİf 
programda ölronomi '1e hukuk btJ. 
hiılerinc pek az yer bırokılmtfhr. 
Gençler hukuk ııe ökononıi nanu· 
na kültür cliğe orta mektebin ıon 
iki anıfıncla okuclultları yurt bil· 
gi.ıi görürler. Bir de liaeniR son 
ııntlınJa aoıyolojitlc hukuk oe Ö· 

konomi bahüleri diye g~en ve bir 
ıenede ancak dört ıJeyahat bq la· 

oti i§gal c:Jen bahiıleri. 

Memleketimize ııimmıf olan 
Yunan zabitleri tamamen pa.nıi • 
yonla.ra d&ğılmıtlardır. Bazıları ıi 
vil elbi&e henüz tedarik edemedi. 
ği için dr§arı ç1k:mıunakta iıeler de 
bazıları :reni e.lbiıelerle d1şarda 
ğeıiyorlu. 

General Anagnaıtopuloı, Beyol 
tunda Zanbak sokağındaki Ma • 
dam Anaıta.ıyamn 15 numaralı e
vinde otunnakta ve ıiv\l elbiıeleri· 
ni beklemektedir. 

General Anaınutopuloaun ra
ba.taız olduiu için d19arı çıkmadıfı 
da söylenmektedir. 

Diğer taraftan, Türk tebaa.ı 
Rumlara Yunaniıtana ıitmek için 
Yun.an konıolotluğunc.a vize veril• 
memektedir. 

Vize ancak tacirlere, ve sıhhi 
ıebeplerle ıicknlere veriliyor. O • 
rada oturmak btiyenler ise Yunan 
lçh.kanbğına müracaat suretile 
·bunu temin edebileceklerdir. 

Bu ,"&Ziyete ıebep, Y unaniıtan. 
daki mibtalııillerin kifi bulunma· 
ıı ve dışarıdan gelecek olanlarla it 
ıizkrin soğalmamaım.m temini. 
dir.:. 

T abiiclir ki ba kadar dar blr 
lriiltürle hukukun ncuari eaalan
nı, eoıyal maelelerin ana pren
aiplerini kavramak miimlrün Jr 
fildir. Sabık Hıdiv aleyhine 

Liu /ebele der.ıerini.n mate. açılan dava 
matilt, fizik ue biyolojik bilgiler Sabık Mııır Hidivi aleyhine Bur 
IUVlJJ meacle~Ç>1'rl0" • ...1:ı.tt lawlolı ea. kaplıcalar irketi tarafından 77 

Olman •ebep.ı: tlefildır. "' 11 ..... -.1 • .,,, ..ıas,.o. 1 • b -

llk mektepten itibaren çocuk ketin yüz bi:n tirahk biı~inden 
iyi, kötü tabi.at hôJi.eleri kar§ı.sut- a1mak taahhüdünde bulunma.ma 
da mütemadiyen bilgi tellrini aJ. rağmen almaması bu davaya ıe • 
maktadır. Halbuki $OIJıal muele- bep o]muıtu. Dava birinci ticaret 
lu hakkında. derli, toplu bir bü- mahkemesinde neticelenmit, mab. 
gi rJetilememcltteclir. keme davanın reddine :ve ihtiyati 

Coğrafya, tarih, eJebiyGt der .. tedbir o!mak üzere Bebekteki Hı• 
leri soıyal muelcleri tanımak İm· ôiv yalısına konan haczin ka1drrıl
hô.nını veren gartlardan çok uzak- nıa5ına karaı· vermittir. 
tırlar. Şu hald talebe aoıyal me-- YALAN ŞEHADET - . Leman 
:ıelelerlc, hukuk a.ıe ökono:ni bakı· iaminde bir kadrn üçüncü ce:ıa 
mmclan ancak üniveraitede kQ'Tfl mahkemesinde tahitlik yaparkeD 
karırya gelmektedirler. evvelce ,·er.digi ifade;re hiç uymı • 

Bu, li•elcr için bir ekMliktir. yan aözl.er aöylemiı, bu ıuretle ya. 
Çare, riyaziye veya tabiiye bil· lan tehadet ettiği anla!ddığmdan 

gisinc/e olduğu kaaaT liHlercle aoa- tevkif edilmittir. 
yal meaelelerin tetkikine imktın _.....,.....,_ 
bıralf.malrdır. Metre sistemi 

Bunun i~in liıe ırnıllartntla Jau. Bakanlıktan alakadarlara gelen 
hvk ve ökonomi bahislerinin na- emirde 31, 1,935 tarihinden evvel 
zari e1ularım olu§ tarihiyle tanıt- yola çıkan kum84lar metre kayd1· 
malt i~in yeniclen Jerıler koyma.lr na tabi tutulm1yac.a.k bu tarihten 
z.ara~idir. aonraki CfYa.lar iıc metre ıiatemine 

Hukult ve ökonomi bilgiıine li· uyıun olmadıiı takdirde gümrük-
te · ·1m· kt. ıeyi temel yapamaualı üniver.ite n reçın ıycec ır. 
~Hl: l'* 1 TR W ıiltttUMU.-.VMıliUillm&i ...... 

talebuine tam ihtiaaa ycıpactıfı elde etme• mümkün olabilir. 
bir zamanda #az.la yiiklenmiı ola- Oniverıiteyi bir üniver.ite, li•e--
ru:ı. Her ıeyi zamanında. ve yr yi liıe haline sokmah gerek .. 
rinde lrullanorak en iyi randımanı Sadri Ert~m 

Dün Mell'o hanında Tünel Te 

metropoliten ıirketlerinde senelik 

toplantılar yapılmııtır. 

iki toplantıya da Bay Halit Zi. 
ya reislik etmittir. 

Tiinel !İrketi bu ıeqe kar etme. 
diği cihetle hi11edarlara temettü 
vermiyecektir. 

"Metropoliten,, ıirketi faaliyet
te olmamakla beraber mutat top • 

lant1Y1 yapmıştır. Ve tirket lttan
bul ve civarına yeraltı demiryola 
yapmak imt1yazmı haizdir. 

Tünel tirketinin kir et.memeai • 
ne sebep olarak mü§terüinin azbp 
ileri sürülmektedir. Son defa ye • 
niden ihdaa edilmiş olan tramn1 
ıeferleri ve bir sok bankaların~ \or 
eanm tarafına. geçi§i Tünelin mUt
terilerini azaltmıttır. 

Eskiden tünel günde otuz bet 
bin kadar yolcu t&!ıyordu. Şimdi 
yolcu aayuı on iki bine inmiştir. 

Buai,in. tramvay firketi ve tirke
ti hayriye ıenelik toplantılannr ~ 
pacaJdardır. 

Nisanın birinde de elektrik tir• 
ketinin üç aylık tarife komiıyoım 
toplanacaktır. 

ıııa · -
. 

Taafiye halinde bulunan IUk 
demir yollan kumpanyumı.n da 
yıllık a.di ve fevkıır d~ top\utııat 
clün aa ah onda irket merieziriae 
yapılmt§br. Toplantıda vilayet na
mma Ba Sabri Pari ten gelm Ba7 
Bakl ve iki murahhu buluımmt • 
tur. Şirketin tasfiye.ine devam e • 
dilmeai karar1aflllıttır. 

Şark §İmendüferleri anonim ıir
keti de yıllrk toplantııını yapmıf • 
br. lda1·e nıccliai ve mürakip ra • 
porları okunmuf, hisacdarlara 240 

kurut temettü dağıtılmasına. karar 
veri im ittir. 

Havagazi tirketinin yıllık top • 

lantıım ı evvelki gün yaptığını ya 

mıttık Şirket 934 aeneıinde 1097 
lira zarar elmiıtir. İdare meclisi• 
nin raporuna göre, tirketin latan• 

bul cihetindeki abon.e mikdan art 
mıt. (2458) den (2824) de çıkmq 
tır. Ga~ ~•ht' 933 •eneıinde 

1695000 met.rem iki.hı iken 934 te

ne.inde 1972000 metre mikib~ çık 
mııtır. Anadolu yakaamdaki abo. 

nede (2951) den (3079) za çıkmıt 
hr. Anadolu cihetinde abone çoğal 
nıaıma rağmen gaz ıatrfı azalml! 
hr. 

Beş yangın 

Bebekte atef beş dük
kanı yaktı 

Yirmi dört ıaat içinde ,ebrin 

muhtelif ıcmtlerinde Def yananı 

oJmuı, Bebekteki Y•nıında bet 
dükkan. yanınııtır. 

Bebekteki yanıın Cevdet Pqa 
caddeainde atçı Muıtafanm 4ükkl 
nmdan çıkmıf. Ber1'er Yorgi, IUC1I 

Halil, Atçı Bayram,· eakici lımai • 
tin diikkinJarmı yakmrftır. 

Yapılan tahkikata söre Janpll 

Muatafanm dükkinda bıraktıil 

manıaldan ç.ıkqılfbr. At.et ilk 8Da 
c:e dükkinrn dötemetini tututtur • 
muı, aonra birdenbire parl&mlf • 

br. Yanımı haber alan Berolla 
itfaiyesi ile latinye deniz itfai,.ai 
hldise mahalline ~lmit, ancak 
bet düW~ yandıktan ıonra. &tef 
tandürülel»ilmittir. , li 

Diler Janımiar tunlardır: 
Gedikpatacl• n...m,e .obia· 

da kandurac.ı Nikotwn ~ • 
nmda elektrik telinin yanlJt bel • 
lamnuı yüzünden bir 7&ftlD\ çık
mıf, söndürillmiflür. 

Defterdarda ar&Kcı kilİJMı 
Ahmedin ahmna atılan bir si..,. 
dan kap)•malu tuhqmuf, .&ndtl • 
rdlmfittür. ~ . .. 

Ct&&Hcle Feaer cadd•blde ltal
~ tehaumdan Aleku.nd1nD tm 
del•• mentft11e m&liiie l~IJI, 
aöndürülmüflür. M&ldneıdn ~ 
talı bulundvjla ~ yaqm 
hakkında tahlrikata batJanGt•fbt· 

Aarap camiincle, San Zeybek IO 

btmcla Ramazanm evi~n ,.. 
l1D çıkmı9, bina 1amıen yandıktan 
tonra IÖndürülmilftür. 

Makinaya kaphrd1 
Ciba1idt:, Rıdvan kaptanın mo • 

töründe çabtan Halim, laj ayail
m makineye q~ Yaraı... • 
mq,, Cerrahp•f& hastanesine bl • 
dmlmıftll". 

OTOMOBiL ÇARPMASI - Ye 
nic.amide hamallık yapan Apkara-

ya, toför Ahmedin idareaindeld 
3806 numara1r otomol>il ~ 
:raralamıftlT. 

DOLANDJRICILIK - Galata. 
da Necati Bey caadeai~e ot.Jel 
Emin. Nacl admda birinin yedi ba 
ç.uk Jiraımt dolandrrdıiı iddia et• 
mif, Naci yakalanmqtır. 
DOŞEREK YARALANDI -

Kuruçef1Dede kömür hopltmakta 
c:>lan amele Recep kalastan düte • 
re\ yaralannııf, Beyoflu hutaneai 
ne ka1dmlmıttıT. 

Dofn11anıı uterttnfa ııyaol 
Katerina, .arq ltaJım Katerino 
11• diıi Katerinamn bu par'a par 
~ aeçiıi, bana ,ok ıey öfretmed~ 
O, (Me.alinJ ve (Kleopatra) lan 
•onra ltaltlnrula en sok lıonuıal· 
n111f c>aTlılJatlanJır. Her JU ede .. 
WJ"lflmlla onunla aytlınlanmq, v 
,.,. Jetlilrodua ile _,,g;nıerm, 

~' maalla var. 
Foltal Jf aarice Poleolope, bil~a 
la• yeni ilri nolda katıyo,., iri iter 
IHıJwnjan Jeferlülir. Banlann 
6iri Batı ~in ,unJiye Wcu 1cqa. 
la tluran Ru ttıTila~ "V alizcoaiiu 
nln canlı, rcnlıli bir ıörlifle tmlat
fıiı Jifi KatcrinaJır. Yepyeni .o
,.zohilir. ~enin •«•mn• 
iimte ba lttulcu lruvvetli im ""1111 
,ım..nıifti. G~i kollaraaa ~ 
,. cr,lıcfi na..ı uçtifi ,izli ,.,. 
41. 1' alnu onların ütiinliifinl ~ 
fMll ...,.,. böyle ~ 
,a.ıriememİfti. p~ o,. 
lol, Zobol'larla baılıyaralı ucu•· 
nq Nlaltınndtı kaybolan M11pİ· 
f.,. sincirinin nad 1ıopap, nanı eJı. 
letttftlbti aThlr bilmiyen kol.ımya· .. ,.., . 

llılnd noita, Şimal Semiramr 
.wn, etini ,.,ıre, ~·lıtilıl.riM 
llflı'lfll partilan ~YOf • Bv· 
,.,. tutan ( 450.000JJOOJ ~ 
altın lranlıta. Rııe lıöylildnün • 
ludcritwl• JtmÜ tlamllı birilıtiri· 
z .. oiltutl• bir iri 6anın, bir lcolın 
ew rıfnıntla ifte böyle wtnulntllf 
İmif· Bagünkü Moıkooanua "Çar., 
lalıntlan duyduğu derin 11e atqli 
tiAai.nmeye yalnız bu, yerdaı röfe 
lıadırr hak oerdirma mi? •• 

Onun baıına taç, altına talat 11e· 

renlerin au~ nedir lıi ~lal"'• 
Mr de~ ltiraı ödemei ıihi • .,. 
plfen ~irftin oe Jayamlma 6ir 
ocrsi pranranna varalmoılaTtlı.. 
Ucmojlu, Ht101111 iımn 1w 
lrımm ıcylerin liafında, HhUl1ll 

lıl ealtanat reli.yor. Çüniii Kat. 
rino. yMın bir ömeltten bc:qh Mr 
fe7 ılefildir. FrtUUlann Birinci 
1:rt11MOotl,ıı, On Jörtliint:ii IAlıi, 
l,..UUlmn Seliisinci Hanri'.l l• 
6tınJan ayn vırrlılılar defi.llenli •• 
Onla Ja metralmnin "'""'"""' 
lıöylü omuzları u.tibte hnHu,lar, 
alaea )'Olrmocd r,ir 'ltazdan tlw 
folı deler uermcmifler4l. Banl4nn 
ipml e .ohlt )'Omtlllanna ltallrı ffr 

s. Gu9lnd ---_... (Lflt!en sayıfayı çevfrtnıı) 

- Bir Macar mühendiıi )'eni! - Bin.ine telefon ettiı"'imi::: za·ı - Konufac"~lmız :z.at bir.ıen· I b "Jll -~ .ı -• & - cı - ff~ u ma et ;ı;cınınaa tcı•ı Bay Gülüm - Eyvah .• Ha lıo-
it§ey kqletmif... man bir miiddet belıleriz... bire telefonu açmaz, değtl mi? /on aleti mafazalann reklamını nUfmada bir moda! dneM .. 

~ 
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Bir teklif ı 

Dilimizde bir 
düzeltme 

Her dilde ve her ilde bir yıl de· 
virde bölümler ue her bölüğe birer 
ad ver.lir. B:zim dilimizde bi· 
rinci ve ikinci bölümler hzr ncuıl· 
sa yerleri.ni değiştirmiı, ortaya biı· 
yenlı}lık çıkmı§tır. Biz 21 Marttar_ 
22·Hazirana kadar olan bölüm · 
'~ilkbahar,, ya1ıut aadece ''Bahar 
diyoru~. Ondan :sonra gelene d 
"Yaz,, diyoruz. Bu yanlr;ıı düzelt 

Para veriniz, · ş / 
bulacağım! 

·-· "ü tür 
müdürlükleri 

k k "Y ·· .. " k me gere • az.11 sozu yazma ,, 
tan çıkar; yaz.mak nahı§ yapmak, 
•Üılemek demektir. "Yazı,, keli
mesi bdki de harflerin Hicrogly.p· 
lıc çağını gösterir. Dilimizde yaz
maycmeni, buz yazmak sözleri de 
resim ve süs manasına geliyor. l~
tc bundan dolayı Türkler bahar 
mevıimine yaz demi§ler ve bu ke
lime bugün §ark türkçeıincle, bu 
yerde kullanılır. TürkreJe (z) ler 
(y) olur ve bundan Jolayı ela ma· 
nası biraz deği§ir. lfte yaz ela bu· 
nun için (yay) olmu1. Şark Türk· 
leri bu11u da ikinci mev•İme acl 
vermiıler. Biz iıe ona, tabii yan· 
lrılıkla ya:: dıyoruz. Halbuki di· 
limiz;de ay!a, yaylak gibi adlar 
,pe yayılmak mcutarı varclır. Bu 
ikinci mevıimde hayoanlar yayla
yıı;-ıkanlclığı gibi ııcak iklimlerde 
i~ıanlar da yaylaya göçerler. lfte 
bunun için biz de öteki Şc:rk Türk
leri gibi yaza (yay), ükbahara Ja 
(yaz) demeliyiz;. 

Sonbaharı biz de (güz;) kullan· 
malıyız. Kı§ gene lq§ kalmalı. 

I 

Muhterem Dil Encümeninin ıu 
dileğimi yerine &ctireceğini uma· 
rım. 

Necip ~sım Yazık ız 

Kaçak eşya 
Dün gece (i ekşpresle Avrupa -

dan gelen Rus Bn}an Barbaro Nini 
ile kızının. hrıre!tetleri muhafaza 

memurları t.nr;ıfından ıüphe1i aö -
rillmüt ve Üzerleri arandığı vakit 

iki kilo yünlü ve ipekli kumaı ile 
birçok kıymetli eıyalar bulunmuş 
tur. 

Suçlular hakkında kanuni mua 
me)eye baılanmııtır. 

- 1111111111111111 ._, 

pındıranlar bile ,ıkml§tır. 

Bereket 1Jer•in ki zorbalığın İt· 
tiği, ııJıııtırclıfı uluılarcla mancı
nık kollannı andıran bir hal var
dır.. Ne kadar 6erüirıe, hı•ları o 

kadar artar ve bir gün korkunç 
bir demir tokmalc yalçınlığile k~ 
Ji.ini 11kanları tuzla bu~ eJer. 
Dünyanın bütün tarih akııları hep 
bıı kanlı yataktan 11cçti. Yıkdan 

, ve kurulan şaroylar i,in de bcqka 
Afs bir yol ;yoktur. Bu bakımclan 
Jiifünülürse, Neva Scmirami.i Ka· 
terinanın talii, yalnı:: bira: eT'.ken 

gelmif olmaktan cloğan bir yıldıza 
ne kadar rok benzer. Biiyüh Ka· 
terina, Ra.ıpotinin ~ağır.da da ge· 

lebilir ve san Çariçe gibi halk elin· 
de par~alanabilircli. 

S. GEZGiN 

-,f!UJIECe nöbel~I eczaneler 1 
Snmatyada: Teof'iloı, Fenerde: 

Arif, Şchzadcba ... mda it.rahim, Şehre
mininclc: A. Hamdi, Karagümrükte; 

• Kemal, Akaarayda; Şeref Betı,e • 
1ıı:pıda1 Mehmet Ki.z.ım3 Çemberlita!
ta; Aıadoryan, Cil:,,Jide; Nec.ati, Calalo· 
da: Okçu Musa caddeıinde: lzidor, 
Seyoilunda Poıta sokağmda Garih, 
Miık ıolcağında; Limonciynn, Kurtu • 
luıt.aı Dimim. Kasımpa~: Yeni 
Turan, Halıcıoğlunda; Yeni Türkiyt 
eczanesi. 

On kişiyi doJandırmaktan 
suçlu adam, yakalandı! 

Kendisine "Pa~a.zade" süsü ve· 
rek, it bulacağı vadile kadın, 

kek bazı kimseleri dolandırdığı 
dia olunan Şe,•ket isminde biri, 

Jun aktam üzeri polisçe adliyeye 
cönderilmiştir. 

Şevketin Aziz, Mehmet Ali, An· 
delip, Hüsnü, ı;mniJ, Mehmet, Ma. 
d, Haıibe, Şerife, Halime isimle
rinde on kitiden on üç liradan elli 
liraya kadar para nldığı mevzuu 
bahi1tir. Adliye tahkikatı gcn;!le • 
tiyor. 

Tramvay aun yoldan 
çıkmalan etrafında 

Son günlerde tramvaylarm yol • 
dan çıkma hadiseleri nafıa Jirket
Jcr komiserliğince de tahkik edil • 
mektedir. Bu kazaların arabaiann 
ve yolların bozukluğun :lan ziyade 
vatmanların birdenbire fren yap • 
maları yüzünden olduğu idddia 
edilmektedir. Diğer taraftan ara • 
baların umumi bir ıurette belediye 
mühenc!~ıleri tarafından gözden 
geçirilmesi muhtemeldir. 

Türk - Yunan mahke
n1esindeki davalar 

Türk - Yunan muhtelit hakem 
mahkemesinde bu aabah bir çok 
davalara bakılacaktır. Mahkeme" 
ııin elin.deki yelmİf dava haftadan 
haftaya zalm ad r. M&hlc-• 

heyeti gelecek pazar günü Sofulu
ya gidecek, dönütte Edirneye ul • 
rıyarak bir 'kaç ıahit dinliyecek • 
tir. 

Gayrimübadiller arasında 
Gayri mübadillere dağrtrlman 

mevzuu bahıolan 30.000 lngiliz ti
mıımn, gl\yrİ müb dillere tevzii 
üzere c;emiyetin seçtiği heyet önü -
müzdcki hafta, nkaraya gidecek -
tir. 

Heyet General Helil, Bay Hüı • 
nü ve Bay Şeh~ptan mürekkeptir. 

Türk - Yunan maHarını 
taşımak için 

Türk - Yunan ihracatını Avru
paya ta,ımnk üzere yeni bir Yu • 
nan vapur §İrkeli işe baıhyacak· 
tır. 

Bu ıirketin ndı ''Elenik Layns,, 
tır. 

,. 

Kömür tozu işi 
Kuruçe!\medeki kömür depola • 

:rı ıahiplerinden bezılan aleyhine, 
kömür lo:!lannın evlerine ve evle• 
rindeki e§)'aya zarru- getirdiği kay• 
dile oradaki ev sahiplerinden biri 

tarafından a~ılan tazminat davaaı
ı:ıa, İstanbul dördüncü hukuk :rnah. 
kemesindc dün de bakılmı§tır. 

Dürııkü muhakemede ele iki tarafın 
vekillerinin ıözleri dinlenilmi!, mu 
hakeme, bazı cihet!erin tetkikine 
kalmıttır. 

Tavcılık meselesi 
Kazım ve Murat isimlerinde iki ki· 
ti hakkında, Bahri iıminde bir ta• 
lebeye yaldızlanmış para vererek, 
bunun altın olduğunu ileri ıürmek 
suretile tavcdı]s yaphkhrı nokta .. 
ıından adliyece takibata giritil • 
mİ§tİr. 

Otuz sekiz viJayette de
ğişmeler yapılacak 

Yeni kültür müdürlükl~ri tali -
ınlnamcsi yüluek tahıil gören mü 

dürlere yeni salahiyetler veriyor • 
du. 

Kültür Bakanlığı yaptığı tct • 
kilder ncticCJintle yirmi beı vili • 

yet kültür müdürünün yükıek ta.h
ail görmüt olduklannı tesbit etmiı 
tir. Bu vilayetler funlardır: 

Ankara, Antalya, Balıkesir, Bur 
şa, Denh~li. Djyarıbekir, Edime, 
Erzurum, Eıkitehir, Giresun, lçcl,· 
Jstanbul, lzmir, Karı, Kastamonu, 
Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, 
Şamsun, Seyhan, Sivas, Yozgat vİ· 
layetleridir. 

Duyduğumuza göre diğer vili • 
yeUer timdilik eıki kültür müdür
lükleri talimatnamesi tatbik ede • 
cekler, yüksek tahıil görmüt kül • 
tür müdürleri tayin edildikten son 
ra yeni talimatnamenin buralarda 
da tatbikine ba§lanacakt1r. 

Bu itibarla otuz ıekiz: vilayette 
kültür müdürlerinin yakında de • 
ğiştirilecekleri anlatılmaktadır. 

rıp FaküJtesinde imtihan 
usulü değişti 

Üniversite Tıp Fakültesinde 
eıki imtiha.n tekli değİ!tirilmit ve 
ırmf aömeıtr imtihanları kaldı • 
rılmı tır. 

Yeni imtihan talimatiıa.meıine 
göre yıl içinde dört doktora yokla• 
muı yapılacaktır. Birinci doktora 
yoklamuıüçüncü ıömeıtr aoıwn • 
da teırih, iatologi, ambirologı, Fiz· 
yolgı ve hayati kimya dersclerin • 
den o1acaktır. 

İkinci doktora altineı ıömutr, 
ıonunda Baketrloai ve umumi 
emrazdan yapılacaktır. 

Oç.üncü doktora, ıekizi~i ıö • 
meıtr sonunda tedavi Farküyatik 
ve marazi te§rih derslerinden ya. • 
pılacaktır. 

Dördünzü doktora onuncu aö '"' 
meıtr, ~onunda dahiliye, harici • 
ye, elfai, nisaiye ,.e viladiye akli• 
ye, cildiye ve aöz hutalıklanndan 
yapılacaktır. 

Etkiden bir doktorada muvaffak 
olamryan talebeler diğer doktora.
ya airebiliyor]ardı. Şimdi iki dok· 
tora.da mı:vl'aff ak olamıyan tale • 
be bir ıömeatr aıaiıya indirile • 
cektir. 

Talebe ve paso 
Liseler orta okullarda mezıı -

niyet imtihanlarında muvaffak o • 
lamıyan lalebe okul müdürleri ta· 
raf mde.n okulun talebesi &ayılarak 
kendilerine vapur ve tiren puola· 
n veriyorlardı. 

Kültür Bakanlığı tarafmdan bU.. 
tün okullara gönderilen bir taminı 
de bundtın aonra mez:uniyet imti • 
hanmdan ikmale kalan talebelere 
paso verilmemeaini bildirmiıtir. 

Hususi liseler kazanç 
vergisi vermiyecekler 
Huauıi liselerden kazanç vergi· 

ıi alınmama.sına karar verilmif ve 
bu karar alakadarlara bildirilmiş· 
tir. 

TALEBE GEZINTISl - Tale -
be biı·lı"i taro.f mdaıı önünıüzdeki 

Gümrük 
teşkilatı 

Muhafaza kadrosuna 
yeni memur alınıyor 

Cümhuriyet ve inhisarlar Ba • 
kan ığının tetkikat müdürü 

Bay Muntafa Nuri, dun de 
gümrük} rdcki ~..alıpnalnrına de -
vam elmiş ve a tış salonundaki n. 
lım aatım işlerini de yc:ıl mdan ta· 
kip ctmiş~ir. 

Bay Mustnfa Nuri kendi ile gö
rüşen bir muharrirİmize clcmi~tir 

lci: 
" - Bildiğiniz gibi tetkikat yap 

maktayım; t Lkikatmı bakanlığın 
uğı·astığı teşkilatta yapılacal· deği
şikliklere aittir. lstanbu1, Galata 
ve Sirkeci gl.İmriıklerinin birle6me-

.~ 

si üzerinde hemiz bir neticeye va -
ıılmış değildir.,, 

4' * • 
Önümüzdeki haziran ayında 

gümrük mulıaf aza kurumunun ge
ni§letilmesi iç.in hazırlıklar yaprl • 
dığı malumdur. 

Muhafaza kadrosuna yeni me • 
murlar alınmak üzere dün bir imti
han yapılmış ve bu imtihanlara 
on altı kişi girmiştir. Bunla.nn ev· 
rakları doğrudan doğruya kuman 
danlığa gönderilecek ve muvafık 
aörülenlcrj alınacaktır. 

Su işleri 

Fakir semtlerde umumi 
musluklar qap_ılacak 
:fcrno' u iaarı?.Sı .,.,n sizar 

fmda yapzr.c.ağı İ§leri evvelce t.eabit 

ebnitli. Bu i ler tamamen bitiril • 
miftir. 935- 936 ıen:elerinde Y" .. 
pılacak itler gözden geçirilmekte • 
dir. Bu sene znrfıııda :şehrin fakir 
semtlerinde umumi muıluklar ya· 
pılmuı ve ucuz teaisa.tla evlere su 

verilme itleri başarılacaktır. Ayni 
zamanda Bakırköyün su iti de yu 

aonuna kadnr tamamlanacaktır. 

Yumurta ihracatımız 
canlan mı ya başlıyor 

Önümüzdeki niıan.ın ilk haf ta
ıı zarf mda yumurta ihracatrmız 

fazlala!acak ve timdiden yapılan 
tahminlere göre üç bin !andık yu
muı·ta bir haf ta içerisinde &atıla .. 
caktır. 

Bilindigi gibi simdilik yumurta 
ihracatımız hemen hemen hiç deni 

tebilecek bir ~e!cilcledin Buna da 
ıebep hpanyada diğer yumurta 
alıcı menılekellerde yumurta piya· 

aaluının dütük olma11dır.Son gün 
lcrde Avrup da yur.lurta piyaaaaı 
yeniden can anmış ve yumurta san 
diğinin fiah yirmi beş liraya kadar 
çıkmıftır. 

Bizim piya&alarımızda ise bir 
yumurta .ıandıgı 14 liradır. 

11 

Bununlil beraber yumurta tacir
leri bu vnziyclt-cn pek te memnun 
değillerdir. Çünkü yol parası olan 
altı lirayı da cıknrdıktan ıonrn el· 
!erinde an::ak üç dört lir bir knr 
katmakta ve bu kar da, ant:ak altı 
ay aonra ellerine gcçmektedır. 

yaz mevsiminde bir seyahat yapı· 
]acakhr. 

Bu seyahate bütün bir1üc: azaları 
ittirak edecek ve Antalya, Sivas 
Mersin, Samsun vilnyetlerine gidi· 
lecektir. 

Kısa 1 - ..... - • ... f : . .... 

--Şehir 

,----• Haberleri 
BRÜKSEL SERGIS1NDE - Bruk 

&el Uluslar arası sergisine İ§tirak etme' 
te olan T, C. inbiaarlar idaresinin, or . 
dn le!!hİr edilmek üzere on nllı toıı n 
ğırlığmda ınuhtclif çe§ittcn inhisnr mıı 
mulütı gönderdiaini haber aldık. 

SEYYAH VAPURLARI - Nilvo 
ki iıimli ceyyah 'npuru ü~ yüı: Alman 
seyyahiylc buaün ıehrimizc gelecek -
tir. 

Bu \a!)ur, 3 Mn>'ılla ,.e 20 Eylülde 
ohn;ık üzere ilci kere daha limanımıra 
•eyyah cetirccclctir. 

TAYYARE CEMiYETiNDE 
T:ıyyarc cemiyetinin Ankaradn Mayıs 
b ım ~a )"nnacağı fcvkar de kongrcy 
vilıi) etimizden Erzurum şayJnvı Bnyaıt 
Nakiye ve Tn)yare cemiyeti reisi Baıy 
Iemail Hakkı jEtİrak edecektir. 

ACAÇ DiKME iŞLERi - Şı:hirdcki 
ağaç dilime çalıfmnıu bitmi tir. Boğnz· 
i~dc, Osl<üdar ve Kadxköyd~. latan • 
bul cihetinde ~ur haricinde binlerce 
gaç dilcilmiıtir. 

Büyukdcrc fidanlığınc!nn bu İ!te 
iıtifnd"' edilmi§tir. 

BAY YUSUF ZIYA - Şirketi Hal· 
riye müdürü Bay Yusuf Ziya Ankarn • 
ya gitmiıtir. Önümüzdeki hnftıı zarfın· 
da dönecelctir. 

TAŞDELEN YOLU - Taıdelrn 
membama giden yolun §osc olarak ya• 
pılınaıınn ba§lnnmı~br. Bu ) az in n t 
bitirilecektir. 

lÇKt VEREN YERLER - içki 
veren yerlerin ka!)anmn aanti yenid n 
gôzd n geçirilmiıtir. Bazı nuntakalıır • 
dakj bu gibi yerlerin kapanma aatlcri 
bir aanl evveline almmıetır. 

AFYON iŞLERi - Türk - Yu -
goılav afyon karteli ile lran kon\!fl'M• 
lanna devam edilmi~tir. 

İranlı müteha.ssulann memleketle • 
riaden aldiklan yeni direktifler nyc • 
sinde konufmalar faydalı bir saha)-:t 
ıinniılerdir. 

Sabahları bağıran 
satıcılar yakalandı 

Sabahlan ıekizden evve1 aeyyar 
'Saa ı rn &<>kak! raa 'oaı!lrman rı 
yuaJc:. edilmi§ti. Birçok aatıcı1arm 
sabahları gene avaz, avaz bağırdık 
lan beledi)•ece tikayet edilmiştir. 
Bunun üzerine dün ıabah Beyoelu 
cihetinde erkenden belediye zabi· 
taıı memurları tarafından kontrol 
lar yapılmıf, yirmiden fazla ıey .. 
yar ~atrcı yakalanmıştır. 

7 acirlerimızın Yunanis
tanda kalan paraları 
Yunıaniıtanda kalan parafarımı 

zı kurtarmak üzere konuımalar 
sürmektedir. 

Son Türk- Yunan anlııtmnsı 
yapılırken tediyelerde tripo:-tit u • 
ıulü esas tı:tulmuıtu. Her nedense 
timdiye kadar bu tediye usulünün 
bir f aydaaı görülmemiş ve bir çok 
tacirlerimizin para1aTı Yunıııriatan 
da bloka kalmı~tır. Konutmalann 
pek yakıncla müıbet bir netice ve
receği umulmaktadır. 

Süt işi 
Belediye hıfzıssıhha mütehaaar· 

aı Bay Zeki, ıüt meıeleıi etr fm • 
da yeni bir rapor hazırlamıştır. Bu 
rapor belediyece tetkik edildikten 
ıonra süt if i yeniden ıehir mecli -
sinde görüşülecektir. 

ıııııııııınıııınnıtflll"'""'""""'~"'mıııınnııuın ıııımın uı 

G eçnıiş Kurun/ar. 
utan 

28 Mart 1921 
IVG/LTl~RE - m . 1 1 

Frnntnı: Matbuatı Loid Corcun in• 
ciltcro ile Rusya anısında nkteıfücJt 
itilafnamc münaıcbctiylc nhircn inrt 
ettici nutkundan bahiı:le mu~n:inuley " 
hin Rıaya hükumetine istikraz.. avruı' 
va crntiai ticnriyc itası muhtelif millet• 
!ere ik edilen has r.:ı.bn tazmini hu -
suslnnnı.la dermey<L"l edilebilecek mc -
talip 'e teklüatm Rutyn hu~tim~ti il~ 
ııulhten sonra mfü:akere cdilecegİf11 

te:nin ctti(iini ıö)•liyorlar. 

ı:~~-ııun.ııı' 
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Endülüste Kemal Reis 
f elrilta No: &1 Yazan: lehak FERDi 

lonro~ Bll'R~H kD~HÇ ~ir 010110 ISililli 
ue esti ~ouır:ır yıkılllı ~Hliıl 

Yet altından korkunç 
u ~ u ~tu'ar işitiliyordu! 
Musa ;;ok içli ve duygu1u bir 

ce-:;tı . 

EndUlüa eaarete, yrkilmağa mah -
kUm demekti. Koakoca bir devlet, 
bir kaç dalkavuğun keyf iD_!l kur -
ban ıidiyordu ! 

Selimle daha fazla konuıama· . 
c..ı. 

Sular henüz kararDUflı • 
Gamatarun mavi aemaamda o 

O, ş mdi, ihtilal ıünü kendisini alqam ıiyah bulutlar dolqıyordu. 
iilüM• len kurtaran genç kızı hatır Musa kulübenin altındaki boci -
l a.""nı~h. rumda inliyordu: 
~usamn batını kurtarmak için _Ali :him! Sen bu milleti ne-

kendi kolunu feda eden bu kadın den mahvedi)o~ıun? Neden bat,.. 
k':ndi? mızdaki büyüklerin ıözleriui kör 

Musa onu bir gün çarırda ıör • ve kulaklarını aajır yaptua? Fer· 
mütlü.. Aytenin kolunda bir tor- yatlarmw:ı iıitmeaialer ,,., JUa • 
ba vardı.. Biribirterine balntrp }arımızı ıörmeaiDler diJe mi? •• 
g'?çmişlerdi. Musa o (iinden sonra Muaa keneli kendine aöyleoir • 
bu kıza hiç. bir yerde rastlama· ken, yer altından mülhit bir uğul· 
1nı§lı. tu ititildi. Sanki topraklar Muaa • 

Endülüıte Musa için Jabca ko - ya cevap veriyordu! 
h:nu veren kadm, yann belki de Delikanbmn tüyleri ürperdi .. 
hayatım feda edecek kadar fera • Ujultu, müthit bir aanıntı ile 
gati nefa sahibi bir kahraman ola· devam ediJordu. 
bilirdi. • Etraftan bir ıürii)tü .. Ve acı acı 

Musa, ev ıahibine sordu: haykmflar yükaelcli. Hareketi arz 
- Sen bu kadını tanıyor mu - oluyordu.. 

ıun? Endülüa uzun aaırlardanberi 
- Hayır ... Ve herkes gibi bende böyle bir felaket ıörmemitti. 

merak ediyorum. MGc:Altferdd Şair Gauani: 
bir kısmı benim ölmedli9ni ltill • "Hareket olan yerele, bereket 
yorlar, değil mi? l ! o ur ,, 

- Evet. •• V • IU'&71D lcapuı Ö • DemiftJ. Mu._ ~ tÖq hatırı. • 
nilnde tethir edilen kesite kafayı dı: 
.aör~ı:c.! ıülüyorlar? - Bu hareket, bereketsizliğe a-

~ ~ -~~~~·· ..,.. .. !lıll~ıtlr..ialİ.tı~...;i...::;i~~ifniıriliiriiiiilnriftı~P 
~am c.den bu tenlik 
değ J mi? 

Ça 'ırcı Selim hafifçe batıaı aal-
la.d ı: • . 

- - ~vd ... 

- ru kadım nuıl bulmalı, Se· 
Hm? Gen onun ayaklarına kapan· 
.. , ... · ., cna tetekkür etmek iatiyo • 

_ o;, ,J hadiseyi sık ıık konutan • 
htr:ı '~ :ıl:veharı_.esine çıkmahynn. 
P.el'~i oradan hir tey öğrenebili • 
rım. 

- Zenginlerin ka~haneaine 
s~n nasıl gireceksin? 

- Kıyafetimi deiittiririm .. Kim 
ae anlamaz ... 

Zaten herkes huğaz derdine düt 
müf. Zenginler de timdi bisim 
gibi nçlık tehlikeaile karıılqryor • 
1ar. Altın ve Gümüşün kı'1Mti kal· 
ma :!r. Para karın doyurmıyor ! 

• • • 
Çadırcı Selim o nbam zeqin • 

ler ltahvehar..eaine ıitmeğe karar 
venniıti . 

Musa çadırcının ku~übeıinde yal 
nızdı. 

Muıanın bir kaç ıündenberi ka· 
f asmı ıaran bir düıüncesi vardı: 
Yeri bir ihtilal hazırlamak. 
Muıa memleketi müdafaa et • 

mek ~in, ıarayı yıkmaktan ve ka -
leleri ele geçirmekten bqka çare 
lca'madıihnı anlamıştı. Eier ibtilil 
günU Sultan Abdulla1u &ldiiraıe -
ğe muvaffak olsaydı, bitler tim· 
diye kadar .çoktan mücahitlerin 
eline ıeçecekti. O vakit mücahit • 
I.rin kanvnı doyurmak imldni da 
bulunacaktı. Muea, zenginlerin an. 
barlarını mücahitlere açacaktı. Şe. 
hirdeki fakirler az J•inler de, 
zenıinler neden lrarmlannı 9İtir • 
ıinlerdi? 

Muıaıun planlan çok miikem • 
•'dL Fakat, ..,., 1111 pl&am tat· 

dan daha büyük düşmanlarımız 
V&?)Dlf· Yer, ıök .. Hepsi de Endü
lüaün yıkdmuınr iatiyorfar. Bu 
aarsıntı neden, Allahım? Yerin altı 
iiatGne mi ıelecek 7 .. 

Mma ha11rın üllüne uzandı .. 
Y erdoki ç3t)aklan ıördü: 
- Sunyın ihsnetine, eocadı • 

mızın kr n 1.:. n da t:ıhammül ede • 
miyor. Ey kara toprak! Ya yeryü • 
ziine bir ha,aslcir "önder!.. Ya • 
hat koynunu aç.. Beni kucakla t 
Yer altındaki yılan ve çiyanlar i • 
çindo bojulup ıebemıeie razıyım. 
Sen bana ..Garnatanın aükUtunu 
ıöıternıe! 

Saraııllı, biraz f aaıladan sonra, 
tekrar ilk tiddetile haılanuıtı. • 

Muta yerde yatanuyordu .. 
Yavaı yavaf kulübenin. üstündo. 

ki odaya çıktı .. Ve küçük pence • 

l'eden etraftaki evlerin yıkıbttnı ve 
ıal'anııını gördü. 

Eski evlerin dıvarlan korkun~ 
&iiriiltüler çıkararak devıiliyor, 
coluk ço:uk bairıtarak aokaldara 
fırlıyordu. 

İhtiyarlar ellerini ıöğe kaldır • 
mıılardı. 
Herk~ Allaha yalvarıyotclu: 
- Sen bizi öldürme, Tanrım! 
Muaa bl, sözleri ititir~e fena 

halde ıinir1enmifti. Kendi kendi • 
' ne: 

- Allah bizi. Gamatanm süku· 
tu gibi müthiş hir feliketle kartı • 
lattmnamak için, toprak altına 
göeüreeek .. Daha ne istiyorsunuz, 
bw:lalalar 1 

Diye aöyleni1ordu. 
( Smıu yann) 

lfo11gr•ye davet 
Barkohbll Bokı Klübü Batkanlıiıfl· 

dan: 
Kliil»ümiiziin ydbk ı•el kurult&;n· 

Dlll Z9 Mart 1931 Cuma riaü ... t 10 
...... ---· toStlanacalnu tiye-

, , '~ 
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insanlaşan hir maymun ! 
Totor adlı maymunun arkadaşlarından farkı şudur: 

Y aptıldarını bilerek ve anlıyarak yapması .. 

• Dikit diken, oto1110•11 kullanan m•ymun 

Işak adında bir/gazeteci bu mem- ça.tıbmf, gözlerini büyük bir dik • HiamÇi ititmedi. ... otor kendi 
Kameronda bulunmuş olan P. lann kartısma aeçmiıti. Katları l -T otorun b.'dehini de ptİr ! 

leketin şimalinde, Ganıa şehrinde katle iğnenin.hareketine dikınit - aclm töylendiiini ifitince kfllU 
tesadüf ettiği ve ''medeni may.. ti. Böyle bir ıeyi yeni görüyor, na· ka!dırclı. Bir bize, bir qe mua1a • 
mun,, ismini verdiği bir şempan • aıl yapıldıiını anlamağa çahtıyor baktı. Aaıladıiau bildiren bir Nale 
.Milin hayret verici zekasından ve arada ıırada yorinden fırladı. Koprak hizmet • 
bu zekinm yaptırdığı itlerden §ÖY· Oooooh çinin J&Dlll& geldi ve kendince bir 
le bah8ediyor: SaduUe takdirini ıöıtermekten kiıfilr aawrduktan aoma yine yolu 

"Totor _ MaflllUDUD adı - kendini alamıyordu. Uzun zam&D .nllı cluam etti. Tekrar geldiii za • 
feyleıoflar i~in bir JDütereddi a • dikkatini sarf etti. Birdenbire ıö • ,..... elilMle kadehi ile bir !İJe Gre
daın vaziyetüıde ıörülebilir. Ben, zünde bir neıe göründü. Artık an· nadin YUdr. Masamızda yer aldı. 
br insanın bütün hayvanlığını ıöı- lamıftr. Şevkinden bir yerde dura· 
teren bu düttriin l1:ardqe, belki mtyor, sıçrıyor, baiınyordu. Totor 
en eski cetletbhden kahnıt bir kar dikit dikmesini 31remnittl, dik· 
deılik duyıuıile bailanmıı oldu • mele iatiyc,rdu. Ne yazık ki, bunu 
!umu .m,.lum. • MS1lmıeelne inıkln yoktu. Bunun 

Slr'lderde teead8f edften Şem • da çaresini buldu. Etrafa bakarak 
panzeler gibi bu da katığı eline a• parm~file ifneyi, ipliıği, ~.aıı 
l ·~~~ 

çetesile silmesini, diılerini fırçala-
maaıni, sigara içmesini biliyor. Fa
bt öteki maymunlann bu yolda 
hare\etleri, dOfünmeden, bir tak· 
lit Olarak yaprllan ıeylerdir. Hal• 
buki Totor bunlardan büsbütün 
hatkadır. O, yapıyor ve ne yaptı • 
iıru pekala biliyor. 

Bir (iln T otorun sahibinin evin· 
de terziler çalıtıyordu. Totor bun. 

de verilmuini itaret1erle c1ntatı • 
yordu. 

Nihayet meramına nail oldu. 
Şimdi bot saatlerinde mütemadi • 
yen dikit dikiyor. Buna benim ö -
nümde de ynptr. Bu 11rada ev sahi· 
binin emri üzerine önümüze bir 
mua ile bir f İfe viski ve kadehler 
ıetirildi. Ev sahibi hizmetçiye ba • 
f11'dı: 

Ağaçlarla evlenen 
--~----------------~--
lamıyan ablaların aiaçlarla evlen· 
me1eri çaresi bulunmuı !. Seçilen 
bir ağaç altına ıidilerek bazı me -
uim Japrlı,or. Bu aJaçla knler 

Kadeh kadeh üzerine içkisini iç 
meğe baı1adı. Bundan ıonra bir ti· 
te viıkl ile bir tite vermutu da yu
varladı. Artrk tamamile •ızmı~h. 
On bet pat aon.ra ayılabildi. 

Totor çamaıır yıkamaaım, tah • 
'ta iilılıdae ~l•i pkıMeın.ı, otom o • 
bilin maniveliamı çevinne.ini de 
bili1or. Bunlar ona ıöre küçük 
,eylerdir. Bir gün etrafta kimaenin 
buiunmamaıından iatif ade ederek 
ıahibinin kamyonunda toför yeri • 
ne oturup, kamyonu mükemmel 
biT turette idare ettiiini ıördüiüm 
zaman bu medeni maymunun kar-
1ısında hayretten hayrete düt • 
tüm.,, J 

kızlar ! 
ne mini kalmıyor~ Engel oraldan 
kalkmııtır. Bizdeki eaki tabirle bir 
"hilei ter'i1e !,, 

Diier taraftan, •iaçlarla evle • 

Yer yüzünün hir tarafmda kız • 
lann ataçlarla evlendiklerini söy,. 
)enek, nedeniniz?. Bu, inandmaz 
hir feY gibi g&rünüyor. Ukin, Hin 
clietanda ağaçlarla eYlenen kızlar : 
vardır ve bunların saynı, her ıe· . 
ne aıağı yukarı yetmit bini bu • 
lur! 

- nenler için de buı ıüçlük1er bat 
söateftyor. ,Ağaçla evlenen kız, o 
aiacm kanndır. Aiaç, mukadde. 
tir. Kız, günün birinde bir delikan 

Budaya tapınılan bu memlek• 
te, çok eskidenberi hükmüne ria • ............ .,. ...... , 
her hangi bir ailede Ja!• en büytik 
olan kız eTlenmeden ondan küçi • 
iünün evlenemiyeceii eaaımı koy. 
llJQftur. Bu kaideye riayet etme • 
mele; dnah itleaıelr elemektir. O. • 
ce yatça en IMiyük lus ..teMeelr, 
sonra ondan daha küçiiiü Ye aile
de kaç kız • ......, YBf uruma ta • 
bi olarak ev-.bilecekler 1 Tahit 
en küçük kıs u en..,.....! 

Bu vazİJetin, muhte1if aileleri 
güçlükler k&f!11ında bıraktıtmı 
tahmin eclebilirainiz.. Melell, en 
büyük kızm lcınneti 9kmadan or • 
tanca kıam veya en ~n kıa • 
meli çıkıyor? •• Kttmfltl çıkan im 
alllaamın yahut a'blalanma m• • 
meaini bekliyecek ! Nekadar sa • 
ıaan? O beli dejil!" Mühim bir 
..... u 

lı ile evlenine, ataca b?fı ihanet 
etmiı birkız vaziyetine girer. Bu 
takdirde, o hz1a h11an koca" Ye 

ikİIİDİD de akraha11 Budanm p.ze· 
bine uğrar. Dolayııile daha önce 
bopnmalarr ıerektir. Fabt,.bo • 
taama merasimini Nacak rahip, 
llıolay ilolay orta7a ..... z. Bu if, 
buyük Lir cesaret a..el..Sdir. Şu 
halde? .. Ağacın kansı, m.anla e•
lenemez. Ağaç kuruyundya kadar, 

- yani aJünciye kadar - bakir 
bir kadın vaziyetini muhafaza e • 
decektir. Ejer 'laç kururaa, evle
uebtlir. O zamana kadar da ihti • 
yarlaması, mukadderdir!. 

Yalnız, buna kar§ı da bir "hilei 
ıer'iye,, ye, bir kaçamak yoluna 
aaprlnıııtır. Aiaçların hepıi ele· 
iil, ancak l>azıları mukaddea bi -
liniyor. Anne Te baba, kJzmı mu • 
bddea olDUJ&D ataca vcrirae, or • 
tada mue!e yoktur. Çoiull\ID da 
bu noktayı gözetınekt~n ıerı kal • 
maclddan toaj'--ti!l!llir 
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tep.e.sr. 
·oÜnkü voleybol maçl!lrında Darüşşafaka, Şişli Te
rakki, inkılap, Kabataş liseleri takım farı kazandılar·· 

-. . 
Dünkü Voleybol maçlarında 1 Nihadın id~re ettiği takımlar şu 

_ . .. . .. . _ i k . ı n C..'i k, ı s. ı •m - Darüuafaka, Şişli Terakki, fnki - [-şekilde idiler. 
lstanbul semtlerinin tarihlerini lap, Kabataf Liseleri talsnnlar- " Şişli Terakki: Lutfi - Ta • 

anlatmaia :batlamadan önee, ls • -.::. r: - . kazandılar. . ı~r - Liitfi, Reşit - Abdi - 11-
tanbu tepelerini ve bütün ıehrin Gazetemizin himaye ettiğı .1an. 
ayrıldığı on dört .mmtakayı yaz • mektep takımları voleybol maçla- Haydarpaşa: Necdet - Meh • 
mayı yerinde buldum. Halkın rxna aün Darüşşafaka ve Kabataş met - Faruk, Necdet - ı:utfi -
., lıtanbul yedi ~ dağ ·· üstüne "Liseleri ·sahalarında· devam edil·- Hasan. 
kurulmuttur.,, . demesi; . ulu orta miştir. Darüşşafaka sahasında llii taraf ta heyecanlı idi. Fa • 
ıöylemnit bir lif değil, lıtanhulun, . Daiuşşafaka ile İstanbul lisesi ta- kat heineiı Şişli · Terakkide ziya • 
bir planla yedi tepe:.üzerine.kurul- kımlan karşıla.5nuşlar ve bu maçı del~m"eğe başladı. Birinci kısmı 
nıuş olmuı bir hakikattir. . B·ay Ali Rıdvan "idare etmişti~: Bir · (15 - 7) J:laydarpaşa kazandı. -

lSTANBULUN .• BlR1NC1 TE. arkadaşımızın görüşleri şudur: . Oyün gittikçe ·heyecanlı "ve : 
PESİ: Topkapı •arayı ile aonra - "Darüuafakalılar: Macit, Meh- münalCa§a.li oluyo"rdu. lkinCi dev· 
dan harbiye ambarı yapılan - met, Celal, Sadi, Necati, ve Mu :; re"de kendilerini t(iplıyan··Terak · .. 
!İmdi müze-Sent lren kilisesi, ya zafferden, lstanbuflisesi de Fey ~ kililer (15 _:: 1) Kazanarak bera·. · 
nan adliye sarayının bulun-duğu zi, Orhan, Umran, Kamran, Hiİt-= ber1iği temin ettiler. . -
yer, yani Ayaaofya. camiinin çev- met ~e Cihattan terekküp ediyor- ·· Asıl -heyecan ve müıiakap" ü= • · · 
residir. (1) _ du. çüncü devrede başladı. HaKenı· :. 

iKiNCi · TEPE: Nuruoımaniye : llk devrede Darünafakalılar, bazı kararsızlıklar gösterdikçe bu 
camiinin bulunduiu.yer ve bunun geç~ıi· Pa~ar günü gibi durgun gö:. oyuncu~ara d~-teair ediyordü: Epey 
etrafldtr. _ ... ·- _ ... rü~düler. ' Fakat sonra açılarak l:iir" çalıŞmadıin sonra Şi~li T erak• 

OÇONCO TEP.E:. Süleymani. . ~ vaziyete hakim olmaya · ba,lad·~· - . kililer bu partiyi de ·(15 - ·9) la· 
ye ve Beyazıt camileri ile üniver .. ·· _ la:r. ·Birine( devre, Darüşşafakalı· ICazanaralC HayC:larpa§alrlan yeıı; : 
site; Beyazıt kule.inin~ eski yan· lar tarafından 6 - is kaiin~ÜÜ: : diler. · ·· , · · 
gın kuleıi - bulunduğu tepedir. · · ·· · · lkinÇi devrede lstanbüllular ~ ·:·:. · · .,. . ·~ • .~. 

DÖRDÜNCÜ TEP.E:.Sultan Se- bir h~yli açıldılar ~e biribiri·i; ! ikinci ojuiı Vefa ·- lnkHip li- -
lim camiinin bıilunduğu yer ve et - . ~ dinca yedi sayı kazandılar. Fakat seleri' arasmda idi~· .:. " ., 
ra.fıdır. Darünafaka ·gene ~anlanarak. bu - Haırem H~kUktaıi B.ly Hayrul-
BEŞINCI TE:PE :; F..atih camii ·- ·;/ devreyi d"e· 11 ::_ 15 kazandı. · .: lahfr. ~ikım1ar' diı· }Öyle idh _ 

nin bulunduğu yüksek yerdir. :: .' ':Bu m·a~la lstanbuHisesiıiden i- · · Vefa: Hilmi"- Mecdi-· Şa •. 
ALTINCI TEPE: Balatın üst "kinci devrede·· ·ciliat iJe Umran, kir; Hamit - Mehmet -.Ş~ban. · 

taraflarıdır. . · " : Darüffafaka·takım;ndan. da Ne ·:: inkılap: Selim - Feyzi - Re-
YED1NCI TEPE: .Yeôikule~ ci- · · : cati.:çOk iye .oynadılar. ~ · cep, Melih, Ertuğrul'- Hasan. ~ 

h~idir. , . . ... . ... ·· ~.. _: - · · · · · iki taraf ta pasiız oyıiiyorlanlı. 
lstanb~lu;ku~~und~~;ıJat . .... •.: . ,_ .. Uziın ~a~an ayrii:aayıyİ niuhafa -

t~{n;;;; gibi~J.rta~ul Ü~_·ö~c~Ş~~·. ~ , .. - · za eden inkılaplılar · birinci ıeti 
rıı>:_-4~~ V~i ,,.~sük~~ir .. s~ht!da v e . . -~ ....... ~.. Ot>'--~ l4}·:. kazandılar. Her ' iki 
:ı..,u M~ ..... :ı .. _, jlicımanl liiıı , "J ,_ ~-:':f •• -':.--: .... ~ . tar&:f ta: 'iAyifti, lfili:ati! - Vefielan ıı 
bü~k ~~·~~n~!?' .ku~!l~Ci~,;: _ ~- . . ·· :.. ,. :..: ···: • ~-·~ ~:.~ .• ~ . . .. , : · ·i:: llk:·oyun Şifli .Tera1iki ile HaY.- aalia haj!~ôJa'n t?ılöiiptıfi:r ·nlın-
ma,~ ya muadıl bır. kıy,met almıt •. . . .... , p •· K: · ı:;_,!·1·;":....h , . · • J · b 1 I b 1 k' b• 1... dai-pa•a.lneleri arasında olmu• • ci· leti:de (15-. tı) kazandı1a;. 

ı ··bu·· ku. ~ · · · 1 b · · · .. -·- · ;RI t arıı 'rti Ru "" ~eıın: e u unan stan u un eı ı ır p anı 11 :ı-
tı., §le run, . ıtan ul on .dort "S -
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1 
d b ~ tu. · . · · Bu·oyunuiı da hakemi biraz ka-

büyük mahalliye· yahut iösma ay~ ent ar "' en ° "' en a· · 1 ına ar a \1 mahalle içinde i- ·Mühen.diı mektebinden Bay raraızdi. Bazı ' favülleri görme· 

rllml tı. ' · . - ·· · ..!. • · zar,, , "Sen Mi§el,, adları verilmiŞ diler. · >İ" • f ~'1"1'-"""*"---"' den geç.ti. 
fs~an-bdı aeıfttlJfuitc~triliirid~ki of an büyük kiliaeler;-Maıiga·na ·;na. Sultaiıahmet camiini~ bulundu. ,Y ~ni Babıili~in b'u'ıunduğu _ yer, . • . • • . . · · 

kıymetini#·t'ô~trmeıi :itlb'arile: : bu .... - ~~ıtırı da:~u _mahallenin içinde :i- ğu y,erdekisa.ray muazzam bir §ey- ~urası da bir çok sar~y, ham~m · · Üç'üncq-v~ sori''oyu~ lnkııa.p-·. 
taksimat her vakit ·-ğöz • önünde ı. · ·:. ... di. .SüyüklüğÜ,~. saray havlısında .. ve mabetlerle dolu idi. Kabata, arasinda yaj>ıl<Iı. Hakem. 
tutuliıiaır lazım ·.i~lmektedir. · Bu· ~ 1K1NC1 MAHALLE:·' Gene· bi- dört kilisenin bulunması ile ölçüle- • AL TiNCi MAHALL~: Vefa gene Hu~uktan Bay Hayrullah r-
duıünce· ile · l:iu ınalialleleleri ya'--· ·. rinci tepe üzerinde idi. Bu mahal - bi}ir: .::- : ... . · · . ·., .. . ~ .. : ·. :. . meydanın~a~ Çemberli taş~. ka?ar di. Takımlar _ıöyleydi: 
hut mıntakaları yazıyorüm,· · · · lede bugünkü' a~keri müzenin bu - ~ DÖ~DÜNCO M~HALLE: Bj- uza~alrta. ıdı. Tam Vefa meydanı- . istiklal: Zekai...._ Tarık-Cez-

BIRINCI M~HALl;E: V:izandi- lunduğu yerde "S.ent lren,, kilise - rihci. L~enin, üzerinde; .Yere hatan 'nın b~lunduğu yerde' kuı:ulmuş ;;_· · mi, Sabri - Adnan .:... Necati. 
yoıi diye andan · .. birinci ·mahalle, "ıi vey~· "Aya irini l(iliseıi,, vardi. sar4yıJ>pan yanan adli:t:e binasına · la~ .. ~en Teodor kilisesi, Biz_ans ku: . Kabataş: Sezai - Hikniet - · 
Topkapı sarayınırt hulunduğu·hi:: ... Bundan ba§ka Senat~ mecliİinin k,dar. oJan Ju.11nnlaı:dı. O za~~ın :~nunda çok ehemmiyet ve_ril.eıi Refik, Turgut -Vahdi -Ahmet 
rinci tepe üzerinde id~. En eaki ma· içtima ettiği ıaray ve Zokipı'İn ha- bak~rcdar esnafı, bu dördüncü ma- b~r kilise idi. . Şimdiki üniversite· . ~yun .çok .heyecanlı ol<lu. tki 
betler, saraylar ~e ·Bııı;Lnsın ıneı -~ -mamı ikinci mahalle içinde idi. Bu hJiede:. otururlardı. Bakırcılar, ;bınasmın yerınde bulunan Senato taraf ta bütün-gayretiyle oyniyor· 
hur A~~adY.ii.• ,~e.ınanıx. birinci ma.-..: -hamam, latanbulda yapılmış olan çarşılarında baştan 'başa , ~kırla · ;.-he~ayı-:-=- ~ski ~_!lray_ :- . ~rallarm la.rdı. Fakat daha ~vvetli olan 
halle ıç.ınde ıdı. . :. • .. . . hamamların en· müzeyyeni i'di. .' iı> 1 Jj" '"Ji b" . 1 ı at gıyme yerı oldugu ıçın, ay - .Ka:bataş birinci seti (-15 -4) gibi 

"Sen Mina,, , "Sen Dimitriyoı,; / .
0 

... ., O MA.H · · . . Y 
1 mı! Ş. tıYh •. u. n· ça ar sa.at !a~ l"'ı bir ehemmiyet taşımakta idi. büyük bir farkla kazandı. 

ÇuNC AtLE: Sül - mı,lardı. e rın mahkemesı de bu. YEDiN l ·· 
(1) İStanbul tepeleri ve diğei. tanahmet ve küçük Ayasofya ca - rf.a~. id~ .. "Kral ~aki,! a,~! ,ve~il~~ •halle, üçü~cüM~~:L~~;i~: 7d~~ lall~:t fi~~:c;::1ee~ea~~,i~~ .1~~~- ~ 

t~_l:çsimatmclan_bal)~c!er~en ora~a milerile Çatladıkapıda bulunan . bu_ru~ hır. k~merın altı adeta. hır ··Bu mahallede Kayser Valantiya . ladılaraa da gene (15-··7) ile ye'-
mevcut b.ina .v~ kuruluşJqnm. an ~-: saray limanmın ·biıhinduğu y~'r • daragacı ıdı. . . • ~ ı k .. 1 .. · · 'ld'l ·· 

d d H
. d , · ~ ..... - .. · : poı un namam arı, ız arı ıçın yap . nı ı er. , ~ 

,..,. . . :..: : Jr_ınçı ~ _.tirdiği saray, boğa meydani vardı. Bu yenilmelerin bir çok sebep-latmu:acacnz.-·Bunlarr.,. semt.tarih_. . j ir. Etmey anı .. -:-, ıpo .rom - i- BEŞlNGl MAHALLE B 
leri bahsin~ bırakıyoruz. . . · • _ le Kartal .sarayı, Pa~rik sarayı· gi - ve ikinci tepelerin aralarında idi. r-son. ıı _1ıart,ı) 

metli babanla dostluğumuz ~ok aı- . zin, ümitlerim~zin üstünde b.i1;i iste 
kı idi. O güvenilir, mert bir adam- diği yola aürükliyen bir tıhann var. 
dı. Onun oğlu her halde babasının Bu üstüste acılarla sersem olmuş-. . .. . 
bu t~iz ahlakuıı kaybetmem!t - tum ki, b"u sefer hiç aklımda, ~a -
tir. Seni yabancı aaymam. Sen Av- yalimde olmıyan bir vaka ya~ayı
rupa__ya gittikten ıonra iki kom§u - şımın gidişini' değiştiriverdi. Pi. · 
nun talihi döndü. Ü~ •Y S()nranuy· yango çıktı: . 
dı, neydi. Baban öldü . .Sen seferde - Ne diyorsunuz? · 

idim. Bulunamadım. Duyduğum - Evet, babamdan kalmıs . bi:r 
zaman o kadar yandım ki, evde du (kredi fonsiye) kaiıdı vardı.' Yir. 
ramadım. Bir arkad!-.§ın nöbetini mi, yirmi be§ yıl kaptanlık dip· 
alıp Karadenize çıktım. Tanrı san- loması, nüfus tezkeresi, a°Şı kağıt -
ki hu ac.ıryı az g~rm~ş g_ibi. . Üç lari'le beraber bir tarafta saklı dur
ay geçti,_ g~medi; biz'm . ~Da:- rurdu. Ben çok zaman sefel"de ·~1-
lrk ta gipnesin mi1 A~tık Kadıkö- duğum içfo, n·umarasıiıı, tam·diğım 

yündeki ev, hatta Kadıköy hana bir sarrafa yazdınnı!tım. · 

zindan oldu. O hıpçla evi sattmı. Bir Mersin seferinde idim. An -
Hİk:llMıt kaptan kırçıl ~açlarını talyaya uğradığım ·zaman elime 

eert parmaıklar.iJ~·.tarad~ .. · ~· ' bir telgr.af verdiler. Bir.de ne göre
- Kader, kısmet,· felek, ne de - · yim. Hiç aklmıda,-hay~limde .ol '..;. . 

meli 6ilmem?·HerhaHle·· irademi- ~uyan §ey. Bizim numaraya i.ki'Yüz 

p • 
bin .fran'k ;vurmu;. Sarraf~ derhal· Antalyadan dönüp gelecek diye 
latanbula dönmem"lazmı . olduğu· bekledim, durdum. 
nu yazıyor. 

Gurbet.Jlu! .. lnaan acı haber "de 
.alıyor, tatil lil.lber de! Lakin böyle 
bir haber· alacağımı bir gün olsun 
aklımdan bile geçirme~iştim. 

Sarraf beni ·rrereden de bulmuş, 
telgrafını Antalyaya çekmişti. Her 
hald~ acenteden ö~renmiş olacak. 
Ne ise ben seferi bitirdim. Mersine 
kadar gittim. Dön.üşte daha rıhtı
ma yanaşırken sarraf ı!l sapsarı yü
zünü gördüm. Arsız. bir m~halle 
kedis~ gibi ıaldabanlıklar yapıyor-
du. · · •· 

Gemiye"'ilk atlıyan o oldu:- Beni 
bulunca: ... 

'"'"""=" Çok gamsız:adamaın kaptan, 
dedi. lnıana 4k~yüi bin' f~nk'çat• 
par· di içi'Tahat eder.-riıi/beri seni 

Zavallı Bezirgan benim sükune
timi gördükçe ne yapacağın:ı şaşı -
rıyor, kolumdan çekip sürüklemek 
ister gibi yanımdan ayrılmıyordu. 

Dedim ki: 

- Bugün yorgunum, seferden 
geldim. Şöyle bir dinleneyim, nu
marayı bulayım. Bakalım iş sahi 
mi değil mi? Yarın }rnnuşuruz ol -
mazmı? 

. Ağbyacak gibi oluyordu. 

- Yapma, etme kaptan, gel .bu 
ifi.bugiin·bitirelim. Freriklerin bir 
lafı vardır. Bugün yapacağın iti 
yarına bırakma derler. Şeytanın 

akhna:girerain. Uğu·rsuzluk çıkar. 

Ak§ama kadar paraları· alal~. : :· 

"Diye '•ivriıii:ıek-gibi ~zildadık .: 
ça .. airıii-leniyordum:· Beiii k·aÇımiak·· 

(Lutf en sayıfayı çeviriniz) 

tan korkar gibi p~imi bırakmıyor. 
Gözümün içine bakıyordu. 

Ne ise uzabnıyalım. O gün atlat
tım. 

Ertesi günü bankaya gittik. Mu
amelesini yaptılar ve bana tamam 
on altı bin beş yüz Türk lirası ver· 
diler. 

Gölge gibi yanımdan ayrdmt • . 
yan sarrafa beş yüz lirayı verdim. 
Yuvarlak hesap on altı bin lira ile 
eve döndüm. 

Emniyet sandığında anamdan 
kalmış bir kaç bin lira vardı. O pa· 
raya, evi sattığım zaman üç binli
ra daha kattım. Elimde yinni bin 
liradan f azl~ para toplanmııtı. 
Düşündüm. · · 
• ~ -. . ... - ·' . - ) ! 

B4 ,para ile n~ y..apabilirdim. . 
· (Sonu· yann) 
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HıiltlAYIE 
Beyoğlu Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden : 

İsmi 
Kemal 
Sipahi zad<.> Hasan 
Fehmi 

Bir yaz gecesi, 
Sabaha karşı! 

Marko Bozuviç 
Nikola Mihalidi 
Mihal Peçalis 
Agop Orakilyan 
Yorgi 

Eski bir yaz gecesi, sabaha kar
tı tatlı uykuda iken kapının zili 
hızlı hızlı çalınmaya başlayınca 

yataktan deli gebi zıpladım, pen
cereye koştum, camı açıp bağır

dım: 

Yazan: O. C. Kaygısız Yorgi 
Jan 

- Ne istiyorsun? Şevket 

A d d .k Haralambo - şure e ı a ... 
- Ne aşuresi? Nicati Mes'ut 

- Kalaycı çamuru aşuresi ! ! Prodoromos 
- Seni kim gönderdi buraya? Azzopardi mahdumları 

A Lazari Kazancrnğlu - şurecilerin piri Hazreti Sü-
- Kı·mo 1• M taf Hasan 

San' atı 
Keşkül motörü sahibi 
yardım Yurdu 

Simsar 
Muameleci 
Vapur tellali 
Simsar 
Sirke imalathanesi 
Berber 
Mimar 
Komisyoncu 
Muakkip 
İnşaat müteahhidi 
Komisyoncu 
Gramofon plak tüç. 
Aşçı 

Emlak tellalı 

Ticaretgahm mevkii 
Kara Mustafa 66 No. 
Ada han 16 - 18 No. 

M. Rıhtım han 19 No. 
Büyük Millet han 12 No. 
Rıhtım ortahan 3/ 4 No. 
Ada han 19 No. 
Perşembe pazarı 14 No. 
Mertebani 15 No. 
Nurhan 14 No. 
Ömer ahit han 3/ 5 No. 
Ömer ahit han 45 No. 
Şevket paşa han 5 No. 
Bosfor han 11/ 10 No. 
Yüksek kaldırım 86 No. 
Karamustafa paşa 13/ 15 
Haraccı sokak darhan 1 O 

Muamele senesi 
930 

,, 

" ,, 
" 931 

930 
,, 
,, 
" 

930 - 931 
930 

,, 
931 
930 leyman Aleyhüsselam ! us a 

- Azıcrk aşağıya gelir misin? Paul Juki Komisyoncu 
Sesi tanıyamamıştım. Ortalık - Peki, öyleyse! ... Aşure daha Remzi Ferah İzmir oteli 

karanlık olduğu için kapıdaki a· pişmedi, henüz ocakta kaynıyor. Amoli Boju Pastacı 

Perşembe pazarı Sinesonhaı 

Karamustafa paşa 44 
Kadıköy Cad. 11/ 13 

" 
" ,, 

Gabay han 6 No. 
Ömer ahit han 1 '2 

damın kılığını, kıyafetini de pen- Sabahleyin güneş doğunca gel de Asaf Avukat 
cereden farkedemiyordum. sana bir büyük kase vereyim ! Mazhar Tellal " ,, 

Merakla tekrar sordum: - Amma, sakın üzerine tahta Mefalin Borsa mübayaacısı Ömer ahit han 2/ 6 
" - Kimsiniz, ne istiyorsunuz? kurusu ekme! Haridon Tellal 

- Kapıya gelin de kim olduğu- - Peki ... Ekmem! Dimitri ,, 
mu, ne istediğimi söyliyeyim ! _ Benim kıyıklarmıda kaç tel Yani Lokantacı 

Aksi gibi o gece evin içinde ben var, şunu saysana .. Bana! Dimitri Mukriz 
yapyalnızdım. Ev halkı hep gece K d' Esat ve Şürakası ithalat komisyoncu - en ın neye saymıyorsun? 

Havyar han 23 No. 
Havyar han 7 No. 
Karamustafa paşa 16/ 18 
Havyar han 98 No. 
Zincirli han 3 No. 

,, 
" 931' 

930 

" yatısı misafirliğine gitmişlerdi. Hıristo Seyrisefain vapurları 
- Ben sayarken şaşırıyorum! 

Yazın kırda oturduğumuz için evi- Büfeler 
Köprü adalar iskelesi 

" 
· · b' · . ..,. d b k d 1_ - Sabah olsun, a•ureyi almaya mızın 1tı,ıgın e aş a ev e YOK• ~ Yani Lokantacı Karamustafa paşa 16/ 18 

B 1 k k . · k geldiğin zaman onu da sayarız! tu. öy e pe va ıtsız apıya ge- Şevket Avukat Voyvoda C. Bozkurt han 
len bir yabancıya karşı inip kapı- - Ben şimdi nereye gideyim? Muhtar f eı Komandit Şr. Ömer ahit han 3/ 1 " 
yı açmağa cesaret edemiyordum. - Geldiğin yere! Çertalif Komisyoncu Gabay han 7 No. 

Bir daha seslendim: - Ben nerden gelqim buraya? Kolusit Hırdavatçı Balık pazarı 10 No. 

,, 

" ,, 
- Canım siz söyleyin, hu vakit - Bilmiyor musun geldiğin' ye- Sinan Aşçı Eski Balıd: pazaı·" 23 Ne 

ne istediğinizi, bakalım hele! ri? Yani Lokantacı Karamustafa paşa 16/ 18 
931 
930 

- Ayıptır, hızlı söylemeğe u- B'J · ş G l.b Kostaki Avukat Küçük millet han 31 No. - ı mıyorum... ey... a ı a 
tanırım, söyliyeceklerimi konu- ocaktaki aşure yanıyor. Burnuma Pandelaki Komisyoncu Havyar han 77 / 1 No. 

" 
931 

komşu duyarsa sonra sizi de, be- yanık yanık kokusu gelmeğe ha§· Hanri Muameleci Havyar han 27 / 2 No. 
• ni de tefe koyup çalarlar, kaina- ladı. lspino Bakkal Haraccı 45 

ta maskara oluruz! T B l k l F ·ı 36 N Baktım, herif, ellerini omuzları- anaş a ı tuz ayıcı ermenecı er . o. 
Şimdi, siz olsanız herifin bu d Harilano Avukat Bosfor han 2 No. ma oğru uzatarak adımını kapı· 

" 
930 

" ,, 
sözleri karşısında ne yapardınız? Hayri Di§çİ Topçular C. 3/4 
Artık aşağıya inip herifle kapıda dan içeriye atmaya ba§ladı. Franğo Lokantacl Yüksek kaldırım 24/ 92 No. 9l0 
konuşmaktan başka ne yapabilir· Şimdi gözleri falıa., ... gibi açı:l- ~~ycU Otel aramustafa-paJa 'I&. uv• Jv& 

dim? Ömrümde tabanca, bıçak mış, solukları hızla§mıştı. Kendi- Pele Sigortacı Gabay ha:ı 2 No. 930 
falan gibi şeyler kullanmadığım i- mi toparlayıp olanca kuvvetimle Losyen Komisyoncu Perşembepazar Gam baş han 5 No. ,, 
çin duvarda asılı babadan kalma onu göğsünden ittim ve hemen ltalo ,, ,, ,, ,, 13 • 16 ,, 
ucu demir topuzlu bir lobut vardı, kapıyı kapayıp sürgüsünü vur· Hacı Parsih Elbiseci Topçular Cad. 75 No. ,, 
ona yapı§ınca aşağıya indim, so- dum. Seydi Otel Karamustafa paşa 42 932 
kak kapısına yanaştım. Yanaştım Fakat, yüzümü dönünce, evini- Hans Kupen Komisyoncu Ferikyan han 4 No. 930 
amma, yüreğim çok fena çarpı • ç:ni kapkaranlık gördüm .. Merdi- Pier Tühafiyeci Komando han ,, 
yordu. vende bıraktığım koskoca lamba Manuk Manukyan Komisyoncu Eski Borsahan 2 No. 930 

içimden: sönmüş, ev altı zindan kesilmişti. llya Aleksiyadi ,, Melek han 18 No. 930 
- Kapıyı açar açmaz herif bir· Merdivene doğru iki adım attım, Nikolaki Zümbüloğlu Simsaı Merkez rıhtım han 3 19 ,, 

den gırtlağıma yapışırsa? atmadnn, sönmüş lamba birdenbi- Ohan Agopyiln Tellal Hıdıroğlu han 9 / 12 ,, 

Diye ödüm patlıyordu. Biraz re gene yandı ve bu sefer kapıda- Adları ve işleri yukarıda yazılı kazanç vergisi mükeHefleri Galata maliye şube~~··~ 931 senesi 
tereddütten sonra ne olursa ol • ki herif, elinde koca bir aşure ka- Martında verdikleri 930 takvim yılma ait beyannemeleri defterleriyle karşılaştırılması için hesap müte
sun! Diyip sürgüyü çektim, ka • hassısları kendilerinin göstermiş oldukları tüccari ve zati yuvalarında aramışlarsa da bulunamadıkları ve 
pıyı açtım: 

- Söyle bakalım, kimsin, ne 
iıtiyoraun? 

- A§ure ·istiyorum! 

- Ne aşuresi? 

- Kalaycı çamuru a§uresi ! ! 
Biraz eğilip herifin yüzüne bak· 

tım; bu, pos bıyıklı, koca kafalı, 
koca göbekli, yerden yapma tu · 
lunı gibi bir 'eydi. Sırtında bir ge· 
celik hırka, bacaklarında §alvar 
biçimi bol bir pantalon, çıplak a
yaklarında takunyeler vardı. Ben, 
ona doğru eğilip de kendisini sü
zerken: 

- Haydi, dedi, bekletme beni, 
itim var! 

auw:uıın nuuu ımını111mıumrmtm1UlatllHll'll•Uıumuun11111uuıaıııımııınnıı111n 

sesiyle merdivenden a§ağıya in-
kendilerinden salık verenler olmadığı için beyannamelerin SJhhatfarını tevsik etmek kabil olamamıştır. 

meğe başladı. 
Kazanç kanununun 86 ncı maddesinin delaletiyle hukuku usulu mahkemeleri kanunu mucibince ken-
dilerinin 15 gün içinde hesap vermek için Galata maliye tahakkuk dairesine müracaatları aksi halde 

Boğuk boğuk bağırarak uyanıp kendilerine resen tarhiyat yapıll\cağı ilan olunur. (1594) 
gözümü açtığım zaman, herifi, ay
ni vaziyette hala karşımda görü
yor gibiydim ... 

------------------------
TEPEBAŞI 

ŞEHİR TıYATROSU 
TEMSiLLERi 

Bu gece saat 20 de 

Unutuuan t\!Jnbuı Bıttdiııni 
Adam Srh;rTiyatrosu 

Yazan: 
Nazım Hikmet 

111111111111111 

BiLDiRME KAöIDI 

Antalya vilayetinden: 

1 - Vilayet idarei hususiye -
since alınacak 6500 zer lira mu • ı 
haınmen bedeli! üç kuru buharlı 
silindir 2490 sayılı kanuna göre 1 
1-5- 935 Çarşamba günü saat 
15 te ihale edilmek üzere kapalr 
zarf usuliyle eksiltmeye konul -
muştur. 

2 - Eksiltme idarei hususiye 

TAKViM 

~ 
Gün do~uşu 
Gıiıı batısı 

Sahah namal• 
O~ıc namazı 
lkındi na n•az 
Akşam nıımaz 

Yatsı namazı 

imsak 

Yılın geçea giinlerı 
Yılın kalan ~ünlerı 

Perşembe 

2tl Mart 
~:ı Zilhicce 

;i,S6 

18.\!9 

f. o 
ı ~. ııı 

l:i. '\I 
t 0 .'.N 

2rı.oı 

~O'! 

8> 

271 

ClJ.MA 
29 l\13rt 
4 Zilhicce 

:i.50 
18,29 

5.'l.0 

1 t.19 
1~.:;1 

·~· 9 '..10 O! 

4.08 
811 

270 

binasında toplanacak olan daimi "1ıııı:m-----------·--ıııı11 

Bugün 
lSTANBUL: 
11,:ıo: lnkilap dersi. - Unfversı -

ted<'n nakil. lzmir saylavı profesör 
Mahmut Esat Bozkurt 18,30: Jimnas
tik. 18,:50: A ida operası (üçüncü per • 
de) 19,:lO: Haberler. 19,40: Gavin kar
deşler Cş:ın Muetto) 20: Sağlık ve 
soysal yardım bakanlığı namına kon
ferans. Profesör doktor Fahreddin 
Kerim Gökay (uyku hıfzıssıhhası) 

llLlll hafta 
encümende yapılacak ve tekl"f filmlerden alınacak 
mektupları o günü ihaleden bir muamele vergıs1 

leri vardır; Yalnız bir 
20,30: Stiidyo sigan orkestrası. 21: 
Bayan Rdika Tektaş (şan) piyano i-

Bir kere salon lüzumu kadar için ... 
aydınlık değildi. Top güçlükle ta· 111111111 

kip edilebiliyordu. Sonra hakem 
ibir oyuncu gibi dı,ardan takımı 

idare ediyordu. Bu hiç doğru de -
ğildi. 

Eakl Fransız Tiyatrosunda 
Bu gece saat 20 de 

Hüıeyin Recep 

Milli takım çağırıhyor 
Futbol Federasyonundan: 
Millt takıma namzet olarak evve1-

~e çağnlan sporcuların Cuma günü 
l!J~r levazım1ariyle saat on beşte 
Talisimde bulun~aları tebliğ olunur. 

UçSaat 

Operet: 3 perde 

Yazan: 
Elcrem Reıit 

Beıteliyen: Cemal 
Ret it 

t\tJnbul Be1ıdicni 

SehirTitjaİl'oıu 

111111ıııımu 

11...11111 

111111111~ 

saat evveline yani saat 14 de ka • 
Bundan bir müddet evvel, güm -

dar vilayet makamına verilmiş o -
rükler bakan.lığı filmlerin asıl kıy· 

lcaktır. 

3 - Silindir makineleri KEring 
mevcut memleketlerden getirtile -
cektir. 

( - Eksiltmeye ait umumi ve 
hm~usi şartnamelerin biı·er örneği 

İstanbul Nafıa başmühendisliğin -
de mevcut olduğu gibi istiyene 
Antalya valiliğinden de gönderi • 
lir. .(1384) 

metinden muamele vergisi alınma-

sıru istemiş ve sinemacılar da bu
na itiraz etmişlerdi. 

Bakanlık, sinemacıların müra -
caatlarmı tetkik etmiş ve filmler • 

den muamele resminin müstesna 

ve ~ehadetname ve faturada yazı

lı kıymet üzerinden alınmasını 

gümrüklere bi:ldirmi tir. 

17.) Khz. MOSKOVA 1724 m. 
le. 21,20: Son haberler, borsalar, 21, 
30: Radyo orkestrası. 22: Radyo caz 
ve tango orkestraları. 

17:> Khz. MOSKOVA 1724 m. 

17,30: Sözler. 18,30: Temsil. 19,30: 
Köylü için söylev. - Köylüye konser. 
21: Offenbachın "La Belle Helene,, 
:ıdl: Gvcrctinh: radyo :ad~p~ı::;y;;n:. 

22: Almanca yayım. 2.3,03: Fransızça 
24,0:i: 1spanyo1ca. 

832 Kh:r.. Moskorn, (Stalin) 361 m. 
19,!30: Konser nakli. 22: Dans mu· 
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Almanlar ·Sovyet Rusya Aleyhinde Blok Teklif Etm.şler 
~ (Baş tarafı 1. ci sayıfada) 1 

aında yapılacak müzakereler için 
lazım olan bütün unsurlar elde 
ınevcut olacaktır. 

İngiliz bakanlarının Ber lin zi -
yareti, istihbari mahiyetini tema • 
ınen muhafaza etmektedir. Her 
hangi bir anlaşma için bir teşeb • 
büs yapılmış değildir. denebilir. 
Avrupa anlaşması gaye olarak 
konulduğundanberi, İngiliz Ba • 
kan!arının fikirlerinde doğrudan 

doğruya herhangi bir İngiliz -
Alman anlaşması mevzuu bahsol -
mamıştır. 

Genel bir Avrupa anlaşması, 

yalnız İngiltere, Fransa ve İtalya -
yı değil, fakat B. Edenin temas et· 
mek üzere bulunduğu diğer devlet 
leri de alakadar etmektedir. 
SOVYET RUSYA ALEYHiNDE 

BLOK 
Londra, 27 (A.A.) - Havas 

ajansı muhabirinden: İngiliz dip
lomasi mahafiline gör~, Sir 
John Simon'un advetinden ev • 
vel, yeni inkişaflar vukuu ihti -
mali hesaba katılmak şartile şim
dilik, Berlin mükalem~leri, vazi
yette görülebilir bir küşayiş hu
:-ule getirmemiştir. 

Mükalemelerin akameti ta -
lıakkuk ederse, bunun Almanya 
ile bazı noktalar üzerinde uyuş
manın imkansızlığından değil, 

fakat Almanya ile Rusyayı ihti · 
va edecek, şarki Avrupaya ait 
müşterek bir emniyet sistemi teş
kilinin kabil olmamasından ileri 
geldiği düşünülmektedir. 

Almanya tarafından teklif e . 
r~ildiği görülen, Rusya aleyhtarı 
bir blok teşkiline Londranın mu
lıalif olduğu kaydolunmaktadır. 

ASKERLiK MESELESİ V AZl-
YETt KARARTTI 

Berlin, 27 (A.A.) - Havasa· 
iansı hususi muhabirinden: in -
giliz murahhas heyeti mahafi -
linde toplanan intibalar, bugün -
kü vaziyetin, sekiz gün evvelki -

L3 

nin tamamile ayni olduğu mer - ferausı diğer devletlerin de iştira. 
kezindedir. Mes'ul mahfeli erin kile diğer bir konferansın takip et
inkisarı barizdir. mesi mühtemel bulunmaktadır. Al 

Evvelki gün, Tuna ve şark mi- man devlet adamlarının beyanatı -
sakları hakkında cereyan eden na lngilterenin Stresada diğer d~v 
münakaşalar, bazı ümitler uyan- !etlere etbliğ edeceği bir tebliğ di
dırmıştı. Dün, askerlik meselesi- ye bakıhna, bu tebliğin metni şu 
ne tema.s edilince vaziyet karar • suretle tesbit edilebilir: Almanya 
mıştır. • tam bir müsavat esasına müstenit 

Bay Hitler, Alman silahlanma. bir hava misakına ve bir te:;lihat 
sının gayri muayyen bir seviye- mukavelesine iştirake amadedir. 
ye isalinin Almanya için haya • Başka tabiriyle, Almanya başkala 
ti bir mesele olduğunu teşrih et- rının da vazgeçeceği bütün teali · 
miş ve yegane tasavvurunun, bi- hattan vaz geçecek, fakat başkala 
lahara Sir John Simon tarafın • rının muhafaza edeceği bütün tes· 
dan Stresa konferansında anla • lihatı istiyecektir. 
tılmak üzere, Al~an tezini açık- B. EDEN MOSKOV A YOLUNDA 

ça izah olduğunu söylemiştir.. Berlin, 27 (A.A.) - B. Antho -
Bu sözlerden hasıl olan intiba, ny Eden, dün akşam, refakatinde 

İngilterenin Alman tezinin avu- Rusyanın Londra sefiri B. Maisky 
katı yapılmak istenildiği merke- olduğu halde moskovaya hareket 
zindedir. • etmiştir. 

İngiliz murahhasları, bundan HlTLERlN Z1Y AFETi 
fena halde sıkılmışlardır. Berlin, 27 (A.A.) - Alman is· 
ALMANYANlN lSTEDlKLERl tihbarat bürosundan: 

Londra, 27 (A.A.) -Taymis Dün akşam B. Hitler tarafından 
gazetesi Berlinden alarak neşret· Sir John Simona verilen veda zi • 
tiği bir yazıda, Tuna ve doğu ant· yafetindcn sonra, Sir John Simon 
!aşmaları meselelerinden bahse • İngiltere sefaretinde, Fransız, Bel· 
derek diyor ki: çika ve ltalya sefirlerini kabul et -

Salı günü bu hususta yapılan miştir. Bu toplantı hakkında dışa
görüşmeler esnasında, Almanya rıya hiçbir malumat sızmamıştır. 
tarafından Tuna misakına karşı "SULH, T AKSlM KABUL 
yapılan itirazın pek ziyade şiddet· ETMEZ?,, 
1i olduğu, doğu misakı için müte. Londra, 27 (A.A.) - B. Austin 
vassıt bir tarzıhal bulunması ise, Chamberlain "Pravda,, gazetesi -
imkansız denilemezse de fevkala • nin Londra muhabirine verdiği be
de müşkil olduğu intihabat teey • yanatta: 
yüt etmiştir. - "Herhangi bir Avrupa sistemin-
Almanyanın Cenevreye avdeti· de, Sovyetlerle elbirliği yapılma -

ne gelince, Almanyanın(müsavat} sı lüzumunda hiçbir şüphe yok -
kelimesinden ne kastettiğinin açık tur,., demiştir. 
bir surette izah edilmiş olduğu an.- Mumailtyh, şarki ve merkezi 
}aşılıyor. Karada, denizde ve ha • Avrupa emniyetinin, garbi Avru -
vada askeri müsavat meseleleri, di ya emniyetinden daha az ehemmi
ğer meseleler hakkında olduğu yetli olmadığını ve B. Litvinofun 
gibi, umumi bir surette görüşül- (Sulh taksim kabul etmez) şeklin· 
müştür. de söylediği sözün, uluslar kuru -

Stresa konferansında mühte1if munun esas fikri olduğunu ilave 
nokati nazarların yaklaştırılması • 1 etmiştir. 
na çalışılacağı şüphesiz ve bu kon- Paris, 27 (A.A.) B. Laval, 

~ 

Afrikaya ait mukavelenin ayan 
meclisinde tasdiki münasebetile, 
söylediği, bir nutukta, B. Mussoli· 
ni1nin, 23/ 3 tarihli Paris mülaka -
tı ile teeyyüt eden elbirliği politi
kasını sena ederek §U sözleri söy • 
}emiştir: 

"Misaklar, şimdi iştirak etmek 
istemiyenlcre her zaman açıktır. 

Stresa konferan~ında, müşterek 
politikamızın, hiç kimseye tevcih 
edilmediğini terar ede~eğiz. İngi· 
liz nazır!armın elan Berlinde bu
lundukları şu dakikada, bu beya· 
nah tekrar etme!..: istiyordum. 
Almauyanın, mütemadiyen, mü
kellefiyetlerinden kaçmamıyaca. 
ğını bilme&i lazımdır. Bugün asıl 
mesele, herkesin istediği barış teş· 
kilatında, Almanyanın diğer mil -
letlerle elbirliği yapmak niyetin • 
de olup olmadığım anlamaktır. 

İttifak ve dostlukarımızı, hael • 
den masun bulunduralım. Onları, 
kuvvetlendirmeği ve çoğaltmağı 

bilelim. Fakat her şeyden evvel, 
Fransamn kendi müdafaasını, 
kendisinin temine azmetmesi la • 
zımdır. 

Mukadderatımızdan emin ol • 
mak için, kuvvetli kalalım.,, 

Ayan meclisi, B. Lavalın sözle • 
rini şevkle ve ittifakla tasvip et -
miştir. 

1NGIL1Z GAZETELERi FENA 
GÖRÜYOR .. 

Londra, 27 (A.A.) - Bu sa
bahki İngiliz gazeteleri, Berlin 
mükalemeleri hakkında pek az 
tefsiratı ihtiva etmektedir. Gaze
teler, tahminatta bulunmazdan 
evvel, Sir John Simon'un beya • 
nalını beklemeji tercih etmekte
dirler. 

Daily Telegrapli gazete1i, Al -
manyanın, muahedelerin tadiline 
ait sert metalibinin uzun listesi
ni dercettikten sonra, bilhassa 
§Unları yazıyor. 

"- lngiliz mümessilleri, Al. 
manya tarafından bu gibi müd -

deiyata intizar etmiyorlardı. Al
manyanm Şark misakına göster
diği itilaf girizlik, silahsızlanma 

ümidini pek kararsı7 bir şekle 
ifrağ etmektedir.,, 

"Morning Post,, gazetesinin 
diplomasi muhabiri, Berfüı mü • 
kalemelerinden lereşşüh euen in
tibam bedbinane olduğunu yaz
maktadır. Yakın bir tarihte Al
manyanm münferit kalaral< baş
larında Fransa ve Rusya bulun
mak üzere muahedelerin tadilinde 
aleyhtar kuvvetli bir kütlenin te
şekkül edeceği pek muhtemel gö
rülmektedir. Fransa ve lngiltere 
gibi, İtalya dahi, Almanyanın 
tevessü arzusu önünde Rusyayı 
feda edecek, kısa görüşlü bir po
litika takibinin tehlikeli olacağı· 
m tasdik etmektedir. 

Hitlerin vaziyeti, elbirliği si
yasetini gayri mümkün değilse 

bile, müşkül kılmaktadır. 

Fransa - Amerika kar
şılıklı ticaret mukavelesi 

Vaşington, 27 (A.A.) - Bir

leşik Amerika ticaret bakanlığı, 

Almanyanın yeniden silahlanma· 

siyle husule gelen buhranın şidde

ti zail olur olmaz, Fransa ile mü

tekabil bir ticaret mukavelesi ak

ti için müzakereye başlanacağını 

ve Birleşik Amerikanın son defa 

aktedilmiş olan buğday ve meyva 

mukavelesinden pek memnun ol

duğunu söylemiştir. Bu ümit, ahi· 

ren B. Flandin tarafından irat e· 
• 

dilip, uzun görütlü bir ticaret si-

yasetine avdet edileceğini göste
ren nutuktan doğmuıtur. 

ltalya ile İngiltere nezdinde de 
teşebbüsler yapılmııtır. Fakat 
bunlarla cereyan eden ilk müka" 
lemeler, Fransa ile yapılan müza· 
kereler derecesinde ilerlememit
tir. 

smanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu 
1 - Öz Türkçe köklerden ge -

len sözlerin karşısına (T. Kö.) 
beldeği (alameti) konmuştur. 

Bunların her biri hakkında sırası 
ile uzmanlarımızın (mütehassıs) 

yazılarını gazetelere vereceğiz . 
2 - Yeni konan karşılıkların 

iyi ayırt edilmesi için, geregıne 
göre, fransızcaları yazılmış. ayrıca 
örnekler de konulmuştur. 

3 - Kökü türkçe olan kelimele
rin bugünkü işlenmiş ve kullanı • 
lan şekilleri alınmıştır: Aslı ak 
olan hak, aslı ügüm olan hüküm, 
türkçe "çek,, kökünden gelen şe· 
kil g:bi .. 

Aile - Arda - (Fr.) Famille 
Örnek: Aile tesisi cemiyetin en kud

ıi vazifelerinden biridir - Arda kur· 
mak sosyetenin en k:..ıtsal ödevlerinden 
biridir. 

Ailevi - Ardal - (Fr.) Familial 
Öm::k: f' ··- 1,.rındaki ailevi revabıt 

_ /\•·-· "'"1 . • • -- ·nl b:ığlar. 

Aile evi - Ocak - (Fr.) Foyer 
Aileperver - Evcimen - (Fr.) At· 

tache a son foyer 
Örnek: O, pek evcimen bir adamdır 

O, pek aileperver bir şah11tır 
Akab - Arka 

Örnek: Derakap - Arkasından, he
men arkasından 

Akabe (Bak: Badire) - Zorgeçit 
Akamet - Kısırlık, sonuçsuzluk -

(Fr.) Sterilite, lnfructuosite 
.. Abmete uğramak - Sonuçsuz kal

mak, sonuçsuzluğa uğramak, sonuç ver 
meme le 

Örnek: Bu iş, akamete uğradı - iş 
ıonuç~uz kaldı. 

Akamete uğratm3k - Sonuçsuz br· 
rakmak, verimsiz bırakmak - (Fr.) 
Rendre sterile 

Akim - Kısır, sonuçsuz, verim. 
siz - (Fr.) Sterile, Infructueux 

Ak!m kalmak - Sonu gelmemek -
(Fr.) Rester ıans resultat 

Akdem - ilk, Önce, önceki - (Fr.) { 
Avant, Precedemment 

Örnek: Akdemi vazaifimiz - ilk ö
devimiz, önceki ödevimiz - Bundan 
akdem sizinle görüşmüştük - Bundan 
Önce sizinle görüşmüştük. 

Akdetmek - Bağıtlamak - (Fr.) 
Contracter, conclure un acte public ou 
prive 

Örnek: İki devlet arasında aktedilen 
muahede mucibince - İki devlet ara
aında bağıtlanan andlaşmaya göre 

Altid - Bağıtçı, bağıthyan - ( Fr.) 
Contractant 

Ömek: Akideynin imzaladı klan 
(imza: T. Kö.) vesika - Bağıtlıyanla
nn irnzaladıklan belge 

Akd - Bağıt - (Fr.) Acte 
Örnek: İzdivaç erkekle kadını bir

leştiren bir akiddir. - Evlenme erkek 
ile kadını birleıtiren bir bağıtbr. 

Akibet (encam) - Son, sonunda, 
hele - (Fr.) Fin, ala fin, enfin 

Örnek: Akibet gelebildi - Hele ge
lebildi. 

Akibinde - Arkası sıra, ardı sıra, 
ardınca - (Fr.) Immediatement apres, 
a la ıuite 
Akl-Akıl (T. Kö.) - (Fr.) Raison 
Akli - Usal - (Fr.) Rationnel 
Örnek: Mesaili akliye - U&,al sorum-

lar 
Akli selim, hissi selim - Sağduyu -

(Fr.) Bon sena 
Örnek: Aklı selim sahibi olan adam 

bunu yapmaz - Sağduyusu olan adam 

bunu yapmaz. 
Akil - Akıllı (T. kö.) (Fr.) 

Sage, raisonnable 
Akil - Yiyen, yiyici - (Fr.) Man-

geur 
Akile - Yenirce 
Akis - Yansıt - (Fr.) Reflecteur 
Örnek: Sathı derya, bir akis gibi, sa-

hildeki ebniyenin zrlalini gösteriyordu. 
Denizin yüzü bir yansıt gibi, kıyıdaki 
yapıların gölgelerini gösteriyordu. 

Aks - Yanar - (Fr.) Reflet 
Örnek: Ağaçların göle vuran yansı

ları - [§carın göle vuran akisleri 
Aksetmek - Yansımak - (Fr.) 

Se refleter 
Aksettirmek - Yansıtmak - (Fr.) 

Refleter, projeter 
Akraba (neaeben) - Hıaım - (Fr.) 

Parents (par le s!nC') 
Akraba ve taallükat - Soyıop -

(Fr.) Les parents proches et eloignes 
Akran - Tayda§ 
Örnek: Onlar, biribirinin taydaşı· 

dır - Ahranrdır. 

Aksa - Son, en son - {Fr.) Ex
treme 

Aksayı gar!> - Uzakbah - (Fr.) 
Extrerne-Occident 
Aksayı şark - Uzakdoğu - (Fr.) 

Extreme-Orient 

Aksi - Ters - (Fr.) lntraitable 
Aksi ıada - Yanku - (Fr.) Echo 
Aksi sada vermek - Y ankulanmak 
Örnek: O, öyle yüksek sesle haykı-

rınca dağlar, taşlar yankulandı (Aksi· 
sada verdi 

Aksülamel - Tpki - (Fr.) Reac
tion 

Örnek: Her cebrü tazyik bir aksüla
mel tevlid eder. - Her zor ve baskı 
bir tepki doğurur. 

Akur - Kuduz - {Fr.) Enrage 

Akurane - Kudurmu§çaaına, kuduz
casına - {Fr.) Rageusement-

Ala - Pekeyi - (Fr.) Tres bien, 
parfait 

Ali.halihi - olduğu gibi - (Fr.) 
Tel qu'il est 

Alaimisema - Alkım - {Fr.) Arc· 
en-ciel 

Alaka - İlişik, ilgi (ilgi, münasebet 
anlamına) 

Örnek: 1 - Bu işlerin konuştuğu
muz sorumla bir ilİ§İği yoktur. - Bu 
itlerin bahsettiğimiz mesele ile bir al.i
kası yoktur. 

2 - Bu i~tc c.ıar.a kartı gösteımiş ol
duğunuz i1g!Jen d"fayı pek duy;:ulan
dım, - Bu işte bana kar~ı ibraz ettiği
niı: a';k:lda:1 dolayı pek mütehassis ol-
tluın. 

Al~kabah; - llgen - (Fı.) fotfres· 
ıant 

Alakadar - ilişikli, ilgili - (Fr.) 
in ter esse 

Alakadar olmak - ilgilenmek -
( F• .) S'interesser 
Örnek: Bu bilim sorumlarına ilgilenme 
mek elden gelmiyor - Bu mesaili iimİ· 
yeye alakadar olmamak mümkün olmu· 
yor. 

Alaka kat'etmek - lli§ik kesme!< 
Alakaderilimhan - Olabildiği kııdar 
Alakaderilistitaa - Elden geldiii ka· 

dar 
Alaküllihal - Şöyle böyle, oduğu 

kndar 

Alameleinnas - Göz önünde, herke
sin önünde 

Alameratibihim, nleddcrecat - Sıra
sınca, sıralannca 

Alamet - Beldek - (Fr.) Signal 
Örnek: Bir ulusun en büyük ulusal 

beldeği dil birliğidir. - Bir milletin en 
büyük milli alameti lisan vahdctidir. 

Alet - Yaraç - (Fr.) Inıtrument 
Örnek: Söz söyleme yaracı dil, iıit· 

me yaracı kulakbr - Aleti tekellüm 
lisan, aleti semi kulaktır 

Alat ve edevat - Avadanlık -
(Fr.) Uatensile 
Alayiı - Gösteriı 
Aleddevam - Boyuna 

Alelacayip ( garaib) - Y abansr -
(Fr.) Etrange, bizarre 

Örnek: Yabansı bir kılıkla karşımıza 
çıktı - 11 nous a apparu danı un ac
coutrement etrange 

Alelacele - Çarçabuk - {Fr.) ah 
hate, promptcmcnt, avec empressement 

Alelade (tabii anlamına) - Nomal 
- (Fr.) Normal 

Örnek: Devrimlerde ilerleme nomal 
bir yolda olmaz - İnkılaplarda terakki 
alelade bir hat takip etmez. 

Gayritabii - Dıınomal - (Fr.) 
Anormal 

Örnek: Bu çocuğun bu yaşta bu ka
dar boylanması dışnomaldır. - Bu ço· 
cuğun bu yaşta bu kadar boylanması 
gayritabii (anormal) dir. 

Alelamya - Körkörüne 
Alelckser, ekseriya - Çok vakit, çolı: 

luk - (Fr.) Souvent, la plupart des 
fois 

Alelgafle - Apansız, ansızın -
(Fr.) Soudain, soudaincment 

Alelhusus - Hele - (Fr.) Particu· 
licrement, tout particulierement 

Örnek: Her İ!te, hele ulusal İ§lerde 
elden geldiği kadar özen göstermelidir. 
- Her İşte, alelhusus milli işlerde ala
kaderilimkan itina göstermelidir • 

Aelelinfirad - Ayrı ayn, birer birer, 
teker teker 

Alclitlak - Genel olarak - (Fr.) 
D"une façon abı:olue, d"une façon ge. 

t:JF" (Lutfen sayıfayı çeviriniz): 



~ıo - KURUN 28MART1935 

Hitler aleyht.atla.rni:l::or
t~daıl'· kaldıi-'.an l'eşkiİit 

_.- (Baş tarafı ı. ci saytfada) 

lerd~ ciddi' endi§eler uyandırmı§ • 
tır. 

Merkezi Berlinde bulunan bu 
teıki!atm gayet ince düşünülerek 
Hitlerin aleyhinde bulunanları ne
rede olursa olsun imha etmeğe az
metmİ§tir.J okop da bunlardan bi
ridir. 

Yapılan tahkikata göre hu ga-
zetecinin ortadan kaldırılması I 
pek karışık bir surette yapılmış 
birçok' kimse!er buna iştirak et • 
miıtir. Hadise şöyle olmuştur: 

Jokop umumi reyden evvel 
Sar da bulunuyordu. lngilteredeki I 
bir dostundan bir mektup aldı. 
Sarda çok para sarfederek yaşı • l 
yan · Veseman adında bir adama 
emniyet etmesi bildiriliyordu. Jo
kop buna ehemmiyet vermedi. 

Bu Veseman denilen adam 
Martın üçüncü günü Strasburg • 
da Jakobu ziyaret etti ve kendisi
le lsviçrenin Bal tehrinde görüt -
mek üzere ıözleıerek seyahat için 1 

lazım gelen parayı verdi. Jakop 

Bal'a gidince Sen Katerin oteline 
indi. Ora.da Veseman ile görüt~Ü. 
Bu adam kendisine güya şoförü 
olan K.J:auln takdim etti. Kraus 
yalnız de~i!di, Jakobu kaçİrmak 
için Berlinden Kanı Man~ adın. -
da bir ;.damla mahsuO:n gelmişti. 
Jakop ile. Ves~man'ı alarak lo:. 
kantanm birinci katmda bir salo
na girdiler. Orada iki Alman var~ 
dı. Bunlar da güya., Almanyarun 
yeniden silahlanmasına dair bir -
takmı evrakı vermek için gelmiş
lerdi. 

Veseman bunları Japoba tak -
dim ettikten sonra ayrıldı. Gaze -
teci ile Almanların ne konu§tuk -
ları belli değil. Yalnız şimdilik 

anlaşıldığına göre saat 2G,30 da 1 

Krauı ve Manz tarafından Züriıh- f 
te kiralanmış bir otomobil, bütün l 

nerale ~ 
Örnek: Bu sözüm yalnız ıize değil, 

genel olarak bütün işmenlerediıı - Bu 
sözüm ~•ren size. değil alelıtlak t;ütün 
memurlaradır. • 

A • 'itlak - Rasgele, nasıl oluna ol
a un - (Fr.) N'importe qui, n'importe 
quoi, quelconque 

Örnek: Ra,sgele bir itmen çağınnl'~ 
- Alelıtlak bir memur çağmruz, 

Alelumum -=- Bütün, genel olarak -
(Fr.) · En general, geMralement 

Alem - Sancak - (Fr.) Etendard 
Al~ ~cihan anlamına) - ~cun -

(Fr.) :MDnde · ·· . 

Ahmıümul 
0

(cihanıümul) - Acun
aal - (fr.) Mondw 

Örnek: Acunsal bir ad kazanma" 
ne büyük onurdur - Alemıümul bir 
ıöhret ihraz etmek ne büyük ıereftil'. 

Alem (kainat anlamına) - Evren -
(fr.) Univera 
Alemşümul (Kainat anlamına) 

Evrertsel - (Fr.) Univerael 
Alenen - Açıktan, açıktan açığa, 

gözgöre 
Aleni - Açık . 
Aleaseher - Tanlayın - (Fr.) Des 

l'aube • 
Örnek: Tanlaym kıra çıktım. - A· 

leHeher Jara çıtkım. 
Aleıscviye - Bir düzeyde - (Fr.) 

Uniformiment 
Örnek: K:ızancmı.J21 aramızda b:e 

düzeyde ·~aylaımz. - Karmu~ meya
nemizde aleHeviye taksim ederiz. 

Alettııf.ıil - Uı:un uzadıya 

Alet~.Un - Aıaı~ yukan. · 
Alettevali. _: Arka arkaya •. 
Ahv _. Alev (ale~-yalav'dan) · _.;_ 

~ , 
(Fr.) Flareıiıe . · 1 

Abyb - 'Karıı - (Fr.) Coıitre 
Ornek: Bu iıte bize kar.tı ınmruz? -

(Fr.) Etes-voua ı:ontre nous d~a cette 
af!l'lire 

Aleyht• ol8nl'ar •_;:ttKarıı olanlar 
• ' j • 

-.üratiyle, Pöti Hünin'den Alman 
hududuna geçmiştir. Bunun için -
de Jokobun bulunduğu şüphesiz 
görülüyor. . 

Bu iş.lerden Vesemarun evvel • 
ce boşadığı karısının da maluma• 
tı olduğuna hükmediliyor. Bayan 
Veseman her ne kadar boşanmış 
ise de gene eski koca.siyle görüt • 
mekte devam ediyordu. Hatta 
J okop kaybolduktan sonra Bay . 
Vesemandan aldığı bir mektupta 
şu sözler vardı: 

Edirneele bir resim 
sergisi açıliyo~ 

IST ANBUI; HA.LKEV/NDEN: 
1 - Mayıs· 1935 tarih.inde Edirne 

Halkevi tarafından Edirnede eaki Türk 
Ocağı binasında bir resim sergisi açıla· 
caktır. 

2 - Serginin müddeti on bet gün
dür. 

3 - Bu sergiye e•er göndermek ialt• 
yenler gönderecekleri eserleri ve mik· 
tarını bir mektu!)la Mayıa iptidaama 
kadar Edirne HsJkevine bililireceklcr 
ve bu eserlerini Mayısın baımd.a orada 
bulundura~~ld~dİr. > • • 

~--

Örnek: Bu ~nergeye -~ı > olanlaT 
ellerini kaldırsın~ (Önerge - teklif) 
· Aleyhtar -.Karsın . 

chnek: ~n b~ i~te size brştnnn.. ' 
Aleyhte söylemek - Kötülüğüne ~ör 

lemek - (Fr.) Dire du ~I. parler en 
. defaveur. . 

Örnek:: O. lier vakit ,herkesin kötü
.lüğüne söyler - (Fr.) Tout le temps 
il dit du mal · de11 autres 

Leh - )"ana~ (Fr.) Pour · . 
Ötj\ek: Bi,itçe için 399 ' iaylavdan 

250 si yana 149 u karıı oy verdi. 
'Bütçe hakkında 399 · mebustan 250 ai 
;lehte 149 u aleyhte rey .verdi. 
: Lehte olmak- l'.'~a Ölmftk- (Fr.) 
. Etre pour, etre en faveur 

Lehdar (taraftar) - Yanal - (Fr.) 
Favorable 

Örnek: O, bütün Kamutay 'bayahn· 
da bize yanathlctan aynlmadı. 

Lehinde söylemek - İyiliğine söyle· 
mek - (Fr.) Parler pour, parler en aa 
faveur 

Örnek: O her vakit senin ·iyiliğine 
söyler. . . 

Ali -: Yüce _: (Fr.) Haut , 
'Alicenap - Akı-· (Fr.) Genereux 
öriıek: Akıhk, ~lak ' güzelliğinin 

-parlak bir beldeğidir - Alicenaplık 
hüsnü ahlakın aJn~eti babiresidir. 

Alil (ama anlamına) - Kör - (Fr.) 
Aveugle 

Alil - Sakat - (Fr.) Estropie 
• Alil - lğcil - (Fr.) lnfirme, inva-
lide • 

,Örnek: lğcil aıiva,çılaJ'. - :Malul ga. 
ziler : : ,. ·:. --, ~ - · 

~ ~ , ,,. 
Alim - Bilgin - fFT.) Sav.ant 

, Aliyy~lata - Eneyi - (Fr.) ·.Tres 
'bien 

AlüI'al- Eoyüce - (Fr.) ·Superieur 
Allah - T~n - (Fr.) Dieu ' · 
Allah~ ısmarladık ..:... Esen kal 

(Fr:) Adieu " • • 
~~ - aila-e ~ (F~.) • S.vuıtiı·. 

Y·atağından doğru'~ B O R S A ~~ Kadıköy tramva 
SIRK'a 

Bu meşhur yakı sayesinde Sırk'de 
numerolarıru göstermeğe muvaffak ol-
du ... 

1 TOPLANMALAR 1 
Milli Türk talebe Birliği genel k&

tipliğinden: 

1 

Hızılmnda v1ldız ışareu 'llanlar üze
rinde 27 3· 935de muamele Jı;Örcnler• 
dir. J Rakamlar k ~p:anış tiatlannı ~ösıerir 

ttukut (Sataş) 

• 1933Tür'i Bor. 1 29.tı2~ Elektrik -.-... il 27,80 Tramvay 31,75 

• • .. _ m 2s.~ Rıhtım t7, 50 
fstl\ruıDıhlll ı 97,25 • Aııadotu ı 45,40 
Erraııl btllcr.ı.ıı 99. - * Anadolu il 45,40 
1918 A M -.ıo Anadolu nı 46.-

S1vn-f:rzurum -.9~ ımı111essn A r-t.110 

Muhasebe kursları • 

1 

melerile hüviyet cüzdanlannı yanlarına 
alarak 2 Nisan935 Salı günü saat (18) 

de Cağaloğlundaki konferana saı,.nu· 

muzda bulunmalan rica olunur. 

Bakır sanayii 

29 - 3 - 935 Cuma günü saat 9 da 
İstanbul Halkevinde Birliğiınizin köy • 
cülük kolu senelik toplanbsmı yapa • 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Toronto, 27 _(A.A.) - Can 
dada Uluslar arası Mikel 
panyası reisi Bay Robert Stanl 

caktır. Birlik üyelerinin köy Eikriyab Matbaamıza gelen eserlerden: 
bakımından hazırlıyacakları tetkikten ---------------

_ ı Nevyolut:a. topla.nacak olan hA 
konferansından ba.hsederek, e 
velki tecrübelerin bakır sanayii 
de umumi bir mukavele elde ed" 

2 - 3 - 935 Perşembe aktamına ka • 
dar cöndermeleri. 

1 - Faaliyet raporu. 2 - Rapor Ü • 

zerinde konusmalar, 3 - Tezlerin o • 
· kuninasİ ve ~ünakaf"a. 4 - Yeni se~e -
-ler i~in faaliyet teklifleri. 

sime 
Alude - Bulaşık - (Fr.) SouilJe 
Ama - Kör - (Fr.) Aveugle 
Ama-Körlük 
..Amade -· Hazır (T. kö.) - (Fr.) 

. ·Pret 
Amedü ıüd - Gelim gidim - (Fr.) 

Va et vient 

Amel (fül) - lı, iılev - (Fr.) 
Acte, action 

Örnek: Her İ!lev tepkisiyle eşittir. 
• - Her amel aksülameli ile .müsavidir, 

Amele - işçi - (Fr.) Ouvrier 
, ·Amelmandc - işten kalmıı - (Fr.) 

lnvalide, incapable de travailler 
Amik - Derin - (Fr.) Profond 
Amil - Etke - (Fr.) Facteur 
Örnek: Soysal i~lerin etkeleri çok ve 

kanşıkbr. - içtimai işlerin imilleri 
müteaddit ve mudi)dir. 

Aminen - Sağlıkla - (Fr.) Sain et 
aauf 

Amir - Baş, üst, buyurman - (Fr.) 
Chef, su!)erieur, celui qui ordonne ou 
commande 

Örnek: O ştten aldığmı emre göre -
Amirimden aldığım emre nazaran -
Her i~te bir buyurman olmalı - Her 
işte bir amir olmalı. 

- amiz - - le kanıık f 
örnek: Latifeamiz -,, Şaka ile ka

n şık 
Am •ve şamil - Kapsal - (Fr.) 

Englobant, extensif et compreheiısif 
Örnek: Am ve ıamil hareketler -

Kapsal hareketler 
Amm - Amca - (Fr.) Oncle pa· . 

temel 
. Anime; aırunete, - Hala - · · (Fr.) 
1 ante patemcHe · 

Amme - Kamuğ - (Fr.) Le pub
lic 

Örnek: Çabımamız kendimiz için 
değil, kamuğ içindir - Sayimiz nefıi· 
~ için değil, amme içindir. 

Hulf;uku imme - Kamusal türe -

Yarımay 
Bu 36 büyük &ayifeJi ve zengin mün-

derecatlr mecmuanm dördüncü sayısı mesine mani olan müşküli.tın ik 
nefis bir kapak içinde ve- ·bedava bir. ~ tihamı. imkansız olduğunu göste 
tablö' ilavesile çıkmııtır. tavs.iy~ 'ederiz.• diğini"sÖ.ylemiştir. 

(Fr.) - Droit public : 
Örnek - Ö:zgenlik kamusal türenin 

en değerli hükümlerinden biridir ...:_ 
Hürriyet, hukuku ammenin en kıymetli 
ah1'&mmdan biri<?ir. 

Amud - Dike - (Fr.) Perpendicu
laire 

Amudi (kaimen) - Dikel - Per· 
pendiculairement 

Amudu fıkari...:... Bel kemiği - (Fr.) 
Coloone vertebrale 

- irnuz - Öğreten - (Fr.) Qui 
enseigne, qui inıtruit 

Örnek: Marifetamuz - BilKİ öğre· 
ten 

An - An (T.) - (Fr.) Moment 
An'ane -Anana (anmaktan ana ana 

sözünün tekrarlanmasıdır - tekrar: 
(T. kö.) - (Fr.) Tradition 

Ancehlin - Bilmiyerek, bilmezlikle 
- (Fr.) Sana ıavoir, sanı connaissance 
de cauae 

Andelip - Bülbül - (Fr.) RoHİg· 

nol 

du fond du coeur 
Örnek: ÖzyÜrekten size saygıları 

İunarım - Ansamimülkalb size ar 
ihtiram ederim. 

Anut - inatçı (T.kö.) - (Fr.) Tet 
entete . 
A~ - Ar (1) - (Fr.) Honte 
Ömek: Arsız - Biar 
Ara (Bak: Rey) · - Oylar - {Fr. 

Voix, votes 
Örnek: Bu aorum.ı:Ja oylar dağildi. 

· Bu meselede ara teşettüte uğradı. 
• ara - Süııliyen, bezeyen, §enlen 

direıi - (Fr.) Qui pare, qui ome 
Öme.k: ,Alemara - Acun süıliye 

(bezeyen) - Mcclisara - Demek !en 
len diren 

'Artufi:.: ..... : Dinlenme - (Fr.) Repoa 
-Aranigah - Dinlenek (Fr. 

Lieu· de repoı 
Örnek: O gece çay kıyısında bi 

dinlenek tuttular. - O gece çay aa 
bilinde bir aramgah ittihaz ettiler. 

Araste - Be:ısenmİ§ - (Fr.). Decore 
Anif - Sert - (Fr.) Dur, severe onıe 
Anifen - Demincek, Biraz yukarıda ~ Arayİ§ - Süs - (Fr.) Parure, ome 

- (Fr.) Tout a l'beure . - ment · 
Anilgıyap -Arkadan, kendi yokken Araz · (Bak: alamet) - Belde 

- (Fr.) En aon abaence (''symptome,. anlamı Terim koluna ve 
Örnek~ 1 - Arkadan ıöz söylemek rİlmİ§tİr.) 

ayıpbr - Anilgiyab söz 11öyiemek a· Arazi - Toprak - (Fr.) Terre, 
yıpbr. terrmn 

2 - Kendi yokken baklanda hüküm Örnek: Ekilmemiş toprak - Arazii 
vermek doiru mudur? - Anilgıyap gayri mezrua - (Fr.) Terre non culti• 
hakkında hüküm vermek dbğ .. a mu• vee. · 
dur? 

Ankarip - Yakında: - (Fr.) . Pro· 
chain~nt . 

Ankal,tin - Bile bile, bile iıtiye · -
(Fr.) - Expres, inten~oımellement 
· Örnek: t · - Bu iıi bile bile yaptıoı 
- Bu işi ankaadin yaptım. 

2 - Bile istiye bu·iıe giriıtim - An· 
kaadin bu iıe giriıtim. 

Anaamimilkalp ..:..:. Öiyürekteıı 
(Fr.) Süicerement, en tout since 

(1) ~hçetüllugat'te elifle yazılara 
· tü{kçe 'gösterilmiştir. Divanı lUgat-it 
:'Tü.dt'te "ır,, ar demektir. Bu gün A~a

doluda ~'rrsız,, sözü vardır. Radlorta 
Kxrgİz ve Azeri lehçelerinde "ar,,, Ka
zan lehçesinde "er,, de bu anlamadır. 

A:abça "ar,. haya demek olmayıp ku· 
sur ve ayıp demektir. Bundan ge~en 
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Gençli,k 1."lareketleri ; 

ençler Mahfeilind 
S f. R N A Ş 1 K L A R 

• • 
• 

Bc~·oğ1u Cümhuriyet genç- ı 
ler mahfeli ikinci temsilini 
kalaabbk bit kütle öünde, 
Reş~t Asımın (LABICHE) 
den naklettiği "Sırnaıddal',, 
isimli piyesle verdi, 

Eser tercüme itfbariyle 
biraz hatalı olmakla beraber 
oynnmş ve sahneye konu§ i · 
t:ibar.iy.le çok güzeldi. 

Mahfelin çalıtkan rejisö • 
rii Mücteba Salahaddin'i bil· 
hassa tebri'k ederim. 

Piyesin oynanı§ına gelin • 
ce: 

. En ağır yükü cmıuzuna Re
şit almıştı. Sesinin tonu bir • 
az düşükçe olmaıma ve bir • 
az da füzuli mimikler yap -
masına rağmen yükü aksat • 
madan sonuna kadar götür • 
dü. En iyi ve can~an oynad1· 
ğı üçüncü perde de iyidi. 

Sabir rolünde Nurullah 
her zamanki muvaff akiyetH 
oyunlarından birini oynadı. 
Bu gencin komedide aşırı bir 
istidadı _var. Y alnrz şur.asmı 
işaret edeyim ki, bir san'at ·• 
kar - sanat'kaı· diyorum -

lüktedir. Laboratuvarları ih -
tiyac.a tekabül edebilir. Yal -
nız burada eksik gördüğüm 
-bir cihet varsa o da mektep • 
te fümiillü bir gençlik t~ki • 
latr olmamasıdır • . Küçük bir 
ilk mektepten, bugün memle· 
iketin mm ve fikir hayatına 
m~ale tutan koca bir lise ku
ran Hayriye İnüessiıleri şüp • 
be yok ki, bu eksildiği ben· 
den evvel hiuetmiiler ıve ,lü • 

·zumu olan teıkilabn temel • 
(erini atmıtlardrr. 

* * * .. 
Hava sıcak. Güzel bir ba

har havaaı, çamların altmda 
lıavuza ka111 derslerine çalı
§an bayanlara, baylal'a bak -
tım. 

Koca mektebi gezmekten 
yorulan bacaklanmı biraz 
dinlendi~ek için Banklara 
töyle bir göz altim. Fakat bi· 
zim için bir hayli yorulan 
Bay Sedadı ve Bay Müeyyed\ 
daha fazla .rahatsız etmemek 
için ellerini sıkarak ayrıldım. 
Kapıdan çıktığım zaman ar -
ka bahçede top .oyniyan 
gençlerin şen sesleri geliyor-! 
du. · · ı 

bu gençlerin çoğu, çok aan - niyan Canan cansız ve ruh • 
atkar geçinenlerden daha suzdu. Hisaetmiyerek oyna • 
ean'atkardır - her §eyden dığmı belli ediyordu. 
evvel bir eserde tip yaratma • Sonra sebebi nedir bilmi .. 
hdır. Amma bu tip Halide· yorum? Niçin konuturken 
nin Habibe Mollası ı?ibi ıher J' kartıımdaki pham yüzüne f 

"Kahraman,, piyesinde Halkevi Temsil Şubc$İ gençleri 

piyeste ayni olmamahdn·. ı 
AT.tist her eserde yeni ve ?i -
yesin kap ettirdiği bir şa '.ııi- 1 
yet yaratm~kla mükeUefı ". 

ıBana öyle geliyor ki, l\J • ı 
ruHah biraz da Vasfi Riz. 
taklitçiliğ"ini bırakıp kendi - 1 
ne yepyeni bir tip yapsa <la - ı 

• ha İyi olurdu. Maamafih bü- , 
yük tekimüllerfo taklit ile ı 
başlad:.ğmı unutmamak la -
zımdır. 

Cibir rolünde küçük Bahn ' 
takdir~ değer. Onun yarat -
·mağa ça,hştığı tip büyük sah
nelerde müteaddit defalar 
dP.ne.nmiı fakat daima soğuk 
kaçmış illetli bir tiptir. Bu l 
ş~H tipleri T. A. T. den 
(Ertu~TÜI SadeUinden) bll§
ltası yarata.mazdı. 

Dedn Mı· memnuniyetle 
görülüyor :. i, Gençler Mahf<'· 
linin· hu dc;!~rl~ çocuğu hunu 
hakiki bir muvaffakiyctle 
başardı. 

Kaympeder rolünde l~utfi 
için aynen Nurullah için söy
lediklerimi tekrar edeceğim. 
Kıymetli :bir genç olduğuna 
şüphe o1mıyan LUtfi her za -
man ayni tipi canlandırmak· 
ta neden ısrar ediyor bilmem. 

Oyunda güzeldi. Fakat 
Kaympeder kadar Kayınval -
de hanım da canlı olsay idi. 
bana daha .iyi olacaktı gibi 
...:Hakikaten anne 1'olünü o'V-

değil de yere bakıyoı-. Hatır
lamak lizrm ki, kaynana rol- f 
)erinde eli Çanakkale destisi 1 
gibi bele koymak kifa)•et et • 
mez. Biraz canlı ve çevik ol -
mak daha doğrusu tam bir 
sahne karısı tip' yaratmak i -

1 cap eder. 
Müctebamn üzerinde du -r 

rncağı ~noktalardan birisi de 
~üphesiz bu olacaktır. t 

Hülya rolünde Leman. an
nesinden fat'kh değildi. Rol
de imıiyle müsemma olmuı 
İcap ederdi. Halbuki Reıidin 
karşısında gayet cansızdı. 
Yeni cvlenıniı, ımeaut bir çif
tin neşesini. t&f kmhgım yaşa· 
tamadrğı gibi kocasum~ h&J -
ka bir kadınla. alakachw oldu· 
ğunu anladc·ğı :taman da 
sanki mesut bir haber almrs 
insanlar ı;ibi müsterth :v~ 
kaygu.ıuzdu. 

Hemen funu ilave dmeği 
f aydah buluyorum ki, değer
li gençler ben~ bu tenkitle • 
rimi hüsnüniyetle karşılasın -
lar. Çünkü bana bunları yaz
,dfran knpı!armda asıh bir a
fiştL O levhada (Bizi tenkit 
ederseniz seviniriz) ,diyorlnr
dı. Bana bu ~esareti o krğıt 
ver$.ii. 
. • '.Erleek cihetinden ne ·ka -
dar fark1i elemanlara malik 
iseler kadriı dlıetinden () tta- i 
dar az elemana .maHkler . 

Maamafi1i MüçteDamıı az
mi bu manileri de orta.dan 
kaldıracaktır. 

Umumi bir fikir venneJC. 
icap ederse; (Smıatıt4a~J I 
muvaffakiyetle oynandı. .Be
nim işaret ettiğim kusurlar, 
lh:ç bir zaman eserin düşüktü .. 
ğünü göstermez. Bilakis ufaid ' 
tefek noktaların da tasbllıi 
daha güzel eserler vermele • . 
ri için genÇleri teşviktir. 

Unutmamalıdır .ki, ' tenkit 
'hürmetin olduğu yerdedir. 

Memleket heıabma cid • 
:den sevinilecek hareketler. 
yapan gencleri tebrik eblneği : 
bir borçb:lir, daha mükem • 
mel eserler vemu~lerini bek•, 
teriz. f 

"u .. sa - ·Co 

Ha~lkevi temsil 
şubesinde: 

KAHRAMAN 
Galatasaray lisesinde 

fransızça bir temsil veril .. 
miştir. Müsamerede· Seyfct -
t:n Asafm talebeleri bir kon• 
ser .vermişler ve talebe tara .. 
fmdan Lileitio La voyaye de 
perichon i-simli komedi tem -
8İI edilm:ştir. Baş rolü mual • 
lim Robin oynamıştır. 

Başta Robin olmak üzere 
d>jjtün .gençler biHıaasa Bü • 
lent Hayati, Şevket, Namık, 
çok. muvaffak otmuşlardrr. 
tebrik ederi~. 

Pazarte.i ıünü akpmki 
Halkevi temsil şubesi gençle· 
:ri kalaa'blık bir halk kütlesi 
önünde Faruk Nafizin "Kah
ı·aman,, piye.ini temsil et -
mitlerdir. Dekorlar çok cii -
2e) yapılmıfh. Elbiseler asla 
rQutabıktı. Yalnız -piyes biraz 
ağr.ı ve cans12 oynandı. 

Binbaşı Az'iz ro'lünü ya • • 
pan· gençle Hasan rolündeki 

enç müsteına d. ğerleri hir -
az sun'i oyniyotlarch. Anne 
rolünü yapan bayan zaman 
zaman 1canlamyordu. Emine 
rolündeki bayan fazla jeat ve 
mimik yapıyordu . 

Fakat bütün bunlara .-e.ğ -
men üç perde de akııamlldan 
devam" etti. 
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• •• Hayriye Lisesinde Bir Saat • •• 
Yazan: NUSRET Safa C'!şkun 

Talebe Kurun objektifi harsı&ındcı 

!Bundan on dört yd evvel geçerken bunları dü§iinüyo -ı 
Çarfamharun ı;nütevazi bir e- , ruım. Gözümün önünde Çar - ,. 
vinde bir çocuk d-oidu. Yavru p.m'badaki küçük bina ve bu 

1 
doğduğu zaman ufak tefek, bina içinde çırpınan insan· 
cdız bir teYdi. Fakat seneler lar •.. 
geçtikçe gelitmeğe, eerpj{ - , Sonra şeneferce . uzakıa 
meğe batladı. Buaün tam on · kalmıt memleektine döndü. ~ 
dört yaıında tam manasiyle ğü zaman çocuk bıraktığı ta· 
olığun ·bir ;gençt:ı·. mdtklarmı kocaman birer a-

.Bu çocuk Çartambanın dam olmuş gören bit insan , 
küçük bir binaıında doğan haleti •ruhiyesi taşıyorum. 1 

Hayriye ilk mektebi ve bu - Hiç ,merasim külfetine lıa
günkü olğün genç; Saraç'lıa- cet kalmadan kapıcının tarif 
nebaşında bir devri sabık ettiği yol bizi doğru mekte -
paşanm, salonlarında sekiz bin müdürü Bay Sedadın o • 
lco'llu şamdanlar yanan, sa - dasına götürdü. 
yısa cariyelerin canfes ~tek· Masaım-ın batında mekte· 
le.r·ni sürüyerek dolaştıkları bin müdür :muaviniyle bir 
muhteşem konaktaki Hayri - meseleyi müzakere etmekte 
ye liseıi.. olan değerli müdür bizi ne -

Tabii ve fayanı dikkat ..bir -zaketle kabul etti. 
Herleşiyle bugün mem"lekef.li .Ben uturduğum y..,mu§ak 
en güzide mekteplerinden bi- koltukta dinlenme a~as111da 
ri olan Hayr.iye lisesinin sor.acağım s.ualleri bir defa 
··ıımln;·ln knr1tı bahcesinden de.ha nklcmdan "eçirdikten 

.sonra bize dönmüt olan mü -
dür Bay Sedada &0rmağa ha· 
zırlanıyordu.m ki, kapı açılar. 
içeri bir talebe girdi. Üç gün 
mektebe dev~ etmediği i • 
~in ailesine ıkiğıt yazılmış, 
velisinin ceva'bmı getir:yor, 
ondan sonra diğer bir talebe 
pasosunu imzalattı. Hemen 
onun arkaı;ından giren ihti • 
yar bir bayan talebe vel"si 
olduğunu söyliyerek çocuğun 
numara kağıdının kır.ık o)du· 
ğunu mevzuu bahsetti. 

Çocuğun evra1unı tetkik 
eden Bay Sedat: 

"Çoc ~ l - · ugunuz çn ışını -
yor, efendim diye cevap ver -
di. Biliyorsunuz geçen sene 
maalesef sınıfta kaldı. Bu se
ne de ayni vaziyette giderse 
.bu sene de ayni akıbete uğ • 
rıyacaktır.,. 

T alehc veliti oha yan, Bay 
Sedada. mailim: 

- Eti senin kemiği be • 
nim .. Klasik cümlesini tek • 
rarladıktan sonra çekildi, 
gittL Biz de konupnağa bat· 
ladık: 

- " Mektebimiz ·bundan 
on dört sene evvel F at •bte, 
Çarıambada ilk mektep ol~ • 
rak açılmıştır. Ondan sonra 
gene Çnrşambada orta mek
tep ,olmuş ve bilahara tam 
teşkilatlı bir lise olarak bu -
raya nakletmiıtir.,, 

- . Tafobe mevcudunuz ne 
kadar? .. 

Bav Sedat knrşıki •masada 
evrakları tasnif etımekte olan 
müdür muavin.ne: 

- "Çarınmbadaki i 
sımla beraber altı yüz elliyi 
bulur, değil mi, diye sordu,_ 
'Evet cevabı alması üzerine: 

- ''Çarşambadaki ilk 'kt-

<Sonu 3. cii savrfn.da\ 
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• • • Bir Seyahate Ait · Notlar • • • 
insanlar ne tuhaf, kuş gibi -· Istanbuldan Pireye, Pireden 

Napoliye çabucak geliverdik 

-4-

Şimdi Sici1yanın ve ICa -j 
lambriyanın yeıil sahilleri a
nıma• Ya......-UZ SIJ'l'd.p 
gidiyor~ Sicilyada yeni vücu
da getirilme1de olan Measina 
ile Kalambriıum en c~ 
noktasındaki R,..- ıelıriai 
seyrediyoruz... Aratlüi idi • 
çik Taparlar itliJor .... il ı ı ıı;. 
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talıi\iler : isli'f.ie ebia disre 
S\ıw~ilüa etrafmda t.. 
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· istm.ımetiqe ,eYUdi. · ' .. ._ i'-- kiiçik .... 
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ruz ... Y ammı&cla ... • im 
gw&e --.mn isaiat Yeri
yor ..• Adanın zineaiacWd 
bir t._~ .,_... Wr cine ....... ., ......... .., ... 
1 "d }' al. ' en. ıı en seıı · r tar-• • 
daa _.,,_ iN ._. a1feclil -

~--,--· ......... Aıtlk 
va)Mh m hedefini Napeli • 

. ye ~Yinllif ac..k tled ile -
•iinıtle ilwleme,e ... lmut -

.tı ... 

Yatan .: .Şahap Kuranel 

l.a•anlarjle tuba.(;~-~
lat .... ıllan P-ırq~ · a 
Napoliye '"·ıeliyor·chılL · 

24 Haziran. Salı 
S.Wa .-l 6 y-._"UJ'Ullluz 

1r.o..ı. -..n * mellliw .. 1 
7etijİDele Waor. ff•'u•• 
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opraklar l 
Bundan SO aene enel ~ ba 1 

ritunn açacak otunaıuz. bir çok 
yerlerin beyaz i .... sle ıa.teril
mit oldujunu prilp'IÜDÜS· 

Bir haritada beıu bırakılan 1a 

halu henüz lEetfedllanemit toprak. 
lar._.. 

nmtlur. 



Istanbul Kumandanlığı 
Sabnalma KoaıU1onu llblan 

Krtaa.t hayvanatı ihtiyacı için 
300 ton arpa. ve yulaftan hangiıi 

ucuz olursa tercihan ucuz olanı alı 
nacaktır. Arpanın tahmin bedeli 

4 kuruı 75 santim, yulafın tahmin 
bedeli 5 kurut 50 santimdir. ihale· 
si 6 Niıan/935 cumarteıi günü saat 
15 tedir, isteklilerin §artnamesini 

komisyonda görebilirler. Eksiltme 
ye girecekler arpa için 1069 lira ve 
yulaf için de 1238 liralık teminat 
mektubu Ve!;a makbuz ve k&nunun 

2. 3 cü maddelerinde yazılı olan ve 
sik~larla bir!ikte te~lif mektuplar1· I 
nı ıhale saatinden bır saat evveline 1 
kadar kom:syona vermeleri. (1335) 

Kıtaat ihtiyacı için beher ki • 
l•Jsunun tahmin edilen bedeli 11 
kurut olan 200 ton un kapalı 

'?.a-fla ekaiitmeye konmu9lur. 1 • 
halesi 30 'mart/935 cumarteıi 

günü sa.at 15 dedir. lıt~kJilerin 
~artnamesini her gün öğleden ev 
Yel Fındıklıda. Satına1ma ~omis • 
yonunda görebilirl~r. Eksiltme • 
ye gireceklerin 1650 liralJk te • 
minat mektubu veya para mek • 
huzlarile kanunun 2, 3. cü mad 
delerindeki veaikalarla birlikte 
teklif mektuplannı muayyen aa
n.aen en az bir saat evvel komiı 
yona vermeleri. (1276) 

Kumandanlık kıtaatı hayvana 
h ihtiyacı için 1 O kalem mutabi· 
ye açık ekıiltme ile alınacaktır. 
Tahmin bedelleri 2839 lira 80 
kuruş ~lup muvakkat teminatı 
157 liradır. İhaleei 30/Mart/935 
ı...umarteıi günü ıaat 16 dadır. lı 

t"'kHler örneğini ve prtnameıi • 
.ıi herirün öğleden evvel Fmdık
hda. Satınalma komiıypnunda 

~cirebitirler. Ekl'iltmeye 'girecek. 

r~rih teminat niakhuz1ari ve ti • 
t· a ret odasına kayıtli olduklarına 

dair vesikalarile birlikte vaktin

den en·el komisyonda hazrr bu-
lunmalan. (1277) 

,. ı · u ı uuııauıNıttuumuu wııuıınuu-mıııuwrurraru...._ 

Göz Hekimi 
Dr. ~ül<rÜ Ertan 

B2bwi, Ankara caddesi No. 60 
Telefon: 22566 

Sa!ı günleri meccanendit .. 

Şark Merkez Ecza 
TUrk Anonim Şirketinden 

Davet lllnı 
Ticuet kanununun 361 inci mad • 

desiyle dahill nizamnamenin hükUnı· 
lerine terlikan Şark Merkez Ecıa 
Türk Anonim Şirketi hissedarlar he· 
yeti umumiyesi aşağıda yazılı ruzna· 
me mucibince müzakerede bolunntak 
üzere 18 Nisan 935 Perşembe giinU 
ıo;aat on bird~ Sirkecide Horasanciyan 
hanında ~irketin idare merkezinde 
adi surette içttm•ı edeceğinden 2~ 
hisse senedine 8ahip olanların hamil 
olduklnn hisse senetlerini yahui ma
li müesseseler tarafından bu husUtıta 
••erilmiş "esikalan Ticaret kanunu • 
nun :J71 ind maddesi mudMnee içti· 
ma gününden en aı bir hafta cn·el 
şirketin idare merkc>zine tevdi etme • 
leri rica olunur. 

lD.\RE MECLiSi 
RUZNAME 

1 - 1934 sene...ııi idare meclisi ,.e 
müraklp raporlan okunaral< mii:r.akc· 
resi l'e karara b:ığlanmasr. 

:? - 1934 senesi 31 B. Kanun tari. 
hinde kapanan J-,llık hesaplarm (Bi· 
Jinço. kar ,.c zarar ,.e menudat he · 
:ıoapları) tasdiki) le idare medi~inin 
ihrasr. 

:~ - ldare meclisinde bo~ kalan ü~ 
üyeliğe seçim yaprlma~ı. 

·' - 193-i Senesi için mürakip ~· 
çilmel!-i n buna nrilecek ücretin ta. 
)ini. 

5 - İdare mecJisine Hrilecek hu • 
zur ücretinin tayini. 

6 - Şirketin müdüriyetine verile • 
cek ücretin ta);ni hususunda idare 

meclisine salahiyet verilmesi. 
7 - idare meclisi üyelerine şirket

le tkart muamelede bulunmalarına 
Ylahfyet 'ferilmesi. 

Prof. Dr. 

Kerim Sebati 
Babıtli Anlı:ara caddesi Vil.iyet ~arşı· 

sındı 23 rıumara va nakletmiştir. 

Be,ediye Sular idaresinden : 
l daı·enin satın alac:ağı a,ağ ıda yazıh malzeme kapalı zarfla 

eka;ltmeye konulmuttllr. 
15 mi m lik ana musluğu 800 Adet 
20 ., " " ,, 200 " 
:J() ,, ,, :Pt 25 ., 
40 ,, ,, 50 ,, 
15 ,1 ., Za'l"J) ,, 1 50Q ,, 

20' ,, " " " 100 ,, 
30 ,. ,, " 50 ,, 
40 ,, ,. " ,, 15 " 
6() " ~, " ,1 3 ,, 
10 .. ., musluk f&pkaıı 100 ,, 
15 " .. ,, ,, 50 ,, 
20 ,. ,, ana. m\nluğu ıapka11 50 ,, 
30 ,, " ,, 10 " 
40 il ,, ,, ,, 10 ,, 
ıs ,, ,, Joj ,, 10 ., 
ıs ., ,, Şapo font 15 ,, 
Buma çqme mu.luğu 20 ,, 

40 m im yangın muıluğu tiji 20 ,, 
60 ,, ,, ,, ,, 50 ,, 
80 11 ,, ,, ,, 50 ,, 

ihale günü 3 - 4 - 935 Çarf amba günüdür. 
Teklif zarflan o gün saat ondörde kadar Müdürlüğe verilmi! 

olmalıdır. Bu saatten aoma ıotirilecek zarflar almmaz. Eluiltmeye 
girmek iıtiyenler Tabimde 511'Ue"ilerdeki idare binumda vezneye 
uğrayıp . bir lira vererek ıartname yj alabilirler. ( 1487) 
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1 lıtanbul belediyesi · Hanları 1 
Cinai 

Kırmızı Boy-. 
Siyah ,, 
Beyaz ,, 
Kurfuni ,, 
Aleminyon ,, 
Otomobil Cilası 
Vernik 
Şallak macunu 

Şaft mil lastiği 
Hidrolik F~en piatonu 
Kalay 
Salmutra. '. 
Amyant Fitili 
Bakır tel 
Galvani~li t~I 
Nitadır 

Hortum ip 
Tel Halat 

Radyate$r "1aetiii için kolyll. 
Ala Hortum " 11 

·" 

Radyatör Lutiii 
Benz Motopomp ata ra~or aastiği 
Ali. sepet bezle beraber 
.Hortum Fırçuı 
Vantilatör kayr~ı ,, ,, 

Soğuk yama 
Siyah yama 
Kaynak Makineii 
Süpap f ğneıi · 

~: " · Kapağı 
Kayı! Raptiyesi 
Hav&Pompuı 
Generatör lıi.atiti 
Gruör 
Kiriko 

" 
Kalbüratör meme anahtar 
Siiı)ger 
Sa.n Toz.beri 
Benzin aüzıeç teli 
Perçin çivisi· 

,, ,, 
Makap ucu 

,, Kolu 
Tornavid1ı 

Çekiç 
fıTdöndü 

Yağdanlık 
Demir testere 
Kurbağacık 

Seri anahtar 
Pense 
El Gazocajt 
Znnpa.ra ta§ı "Komple,1 

Pafta takımı 
lnıiliz anahtan 
Yedilik çjft aft.ıh anahtar 
Çelik civata 

"Tezgih mengeneai 
Demir teıtere kolu 
Tenekeci .maküı 
Boya fırçaıı 
Karpit fener beki 
Zımpara macunu 
Zımpara. kağıd1 

Zımpara buH 
Çivi 
Eie 
Lastik hortum 

Motör f ırçu1 
Otomobil ampulü 
Bant izola 
Büji 
Kablo lutiği 
Maineto anahtarı 

I> 

,, 
" 

~uru pil 
El feneri 

Ratini 
anahtarı 
kömürü 

,, ,, aınpv.lii 

,, " pili 
Otomobil •iıortur 
Elektrik ıiıortaaı 

" '' 

• , 

Miktarı 
150 Kilo 

100 " 
30 ,, 
30 ,, 
20 ,, 
20 Kutu 
S Kilo 
1~ Şi9e 

20 
20 
50 
20 

5 
100 

50 
10 

300 
100 

100 
100 
40 
50 

100 
50 

100 
so 
50 
50 
10 
40 
20 
30 
10 
50 
15 
5 
2 

25 
50 

100 
10 
4 
1 

Tane 
,, 

Kilo· 
., . 
,. 

" 
11 

,, 

,, 
Adet 
Kilo · 
Metre 
Metre 

,, 
,, 

,, 
Kutu 
,, 

Ad~t 

Kutu 
,, 
,, 

Tane 
Metre 
Tane 
,, 
,, 
,, 
,, 

Tane 
Met:r~ 

Kilo 
Kilo 

200 Tane 
10 ,, 
25 . ,, 
15 Tane 
15 
10 
30 
ıs 

10 
30 

,, 
., 

Düz in 
Dan~ 

,, 
,, 

5 . ,, 
4 
3 

20 
ıs 

500 

5 
10 
15 

120 
150 
120 
100 

,, 
., 
,, 
., 

" .. 

" 
" 

Kul11 

3 Kilo 
200 
75 

50 
250 
50 

300 
100 

30 
25 
10 
10 
10 
30 
25 

100 
50 

100 
150 
150 
200 

Tant! 
Metre 

Tane 
., 

KutlJ 
Tane 
Metre 
Tane 
Çift 
,, 

Tane 

,, 
Tane 

" 
ti 

Tane 
,, 
,, 
,, • 

Evaafı 
T eolin Marka 

,, ,, 

,, 
,, 

Siyo~s 
Filateo 

,, 

,, 
,, 
,, 
,. 

Muhtelif Boya 
M\lhaf aza Liatiği 
fük~&tf 7,27 
1/ 2 pa~~ 3/ 8 ya'ğh pamuk olacak. 
6M.M · 
0,9 M. M 
1,5 M. M kutrund• 
Kalıp Konprime 
6,5ve15 M. M kalmhimda. 
9 M. M ı~· ,, 

M;~ıhtelif boyda 

İçi bezli 20 S .. M. &oy 

4 S. M. ıenitlik 
Ba.klah 2,5 S. M. 
iyi cins 
,, ,, 

Pirinçten 
Muhtelif boyda 

,, " 
Domuz. tırnağı 4 S. M. hoy 
4. K. G. Hava basacak 
Bezli 

J,5 tonluk 
3 
Fiat zenit için 
iyi cins 

,, " 

3 • 5 M. M JCaôr 
5 M. M. kadar 

• 1.Z • 
12M.M 
24 ve 34 S. M. 'boy 
1 librelik maa sap 
Fiat ve meraedea iÇin 
Kalın tenekeden · 
lki ağızh 
28 S. M. boy 
Amerikan circirli 
21 S. M boy yansı kaaçuk 
Orta boy benzinle yanar 
Fazla devirli · -
1/ 4 ili 3/ 4 olac:ak 
Yansı 25 S. M yarrtı 32 S. M 

1 '4 iİi 5. 8 parmak .. 
25 K. G. döğme çelik 
Çelikten biiyük boy 
20 ve 28 S. M. boy 
yansı muhtelif boyda 
100 çift 50 tek m~meli 
Deoütchbranz ince ve kalın 
O dan 2 ye kadar 
00 dan 1 e kadar 
3 • 12 S. M. boy 
Muhtelif cinı ve boy 
1,5 parmak içi bezli 

Sapları bükülmüt telll 
6 ve 12 mumluk 
beheri 5 M. olac:a.k 
250 ıi ince 50 ıi kalındrr 
7,5 M. M. eb'adı 

Bot Mağneto için 
Marelli mağneto için· 

" "' ,, " 
• Bot mağneto için 

l ,5 volt tejer m3Tka 
iyi ciı\s .. 
Oaram ve Filipı marka 
Hertiı mark11 
Muhtelif 
6 amper 

10 
225 tanesi 220 

, 275 ,, lJO 

l 
1 

Teminatı 

48 Lira 
Tahmin bedeli 

638 Lira 

41,5 Lira 
Tahmin bei !li 

547,25 

76 Lira 
Tahmin bed,lf 

1000 

55 lira 50 kuruf 
Tahmin l; ~ Jeli 

739,90 

Tah ·li 
109..l UI• 

15 ve 35 w 

Sapı izole edHmiş 
Kablo çelik tel sarılı 

1 

Devamı ·~ 



Senar el l&mlluı S 12 voltluk 
,, •• 75 · Bens ara~'' içi~ 

Volt YI .. ,....... 8 Oç adet diSrtlü marelfi 
Mapeto klmlrl 10 ,, iki adet d&rtlü beı 

,, komple 8 ., bir adet albb bot 

ltfai,. •idtirllllll için yukarıda mikt&rlarifle muhammen bedeli ve temi~r 93- Welıll 
muhtelif malseme clnaleri itibariyle ltef klnna aırılarak ayn, ayn açık eluiltme1e konulmifllua'. ı.k
Hler nlmuneli itfai1e mtldiirlüfi6a ve f&l'bWb•İni levmm müclUr lüfünde ıirebllirl•. Bbil....,,. 
Jirmek iltiyenler 2490 No. lu art tmna ve ekıiltme kanununda yazıh veaib Y~k 1......-.. 
teminatla beraber ihale sGnü olaır tt/4/ 935 pe._be aünü aaat 15 de clAiml esilmencle ............... 

(1ID} 

15-KURUR •MABTJB 

Türkiye Hililialımer 
. Cemiyeti ·Umumi Merkezinden : 

Hillliahmer u-...ı Meclisi 1935 aen•l Niaanmm yirmi ae
kiıinci pazar •ünü lahah aaat on birde Ankaracla Y enitehirde 
ceniiJetja 11niuml merkezi Wnuın da alellcle içtimamı yapaca
tmclaa murahhulaım JQkanda yazdı tün ve ... tte HiWWa
aıer Uaıuinl merkedne aeblieJeri rica olunur. 

Görüıülecek iıler : 
1- BallJan ve ikinci bqbnlarla ldtiplerba aeçllmesl, 
2 - . Umumi Mecliı tetkik J\omiı1oma Ye um11•I ...-lr.we 

yapılan itleri ıöaterir raporların tetkiki Ye bbulii laalbHle 
Uammt Merkez zimmetinin lbruı, 

3 - 1935 - 1938 bltçesinin tudild, 
4 .:_ Çıkacak iyelerin yerine diierlerinin Mçilmeai 
S - Umumi Merkez teklifleri. 

Belediye Sular idaresinden : 
lcl-.remiain f&\isı alacalı &f&i uia 1udı malzeme kapalı. arfla 

ebiltmere ko_..UfbB. 
a.lde 800Met 
Bora 800 ,, 
ti m/m ana müalm ta1tbn 800 .. 
20 " " ,, tlO .. 
30 ,, ,, ,, IO ,. 

40 " " ,, 90 ,, 
80 ,, Volaa.... 20 ,, 
80 ,, Volaaı Vana için , 10 ·,, 
40 ,, Manton l&O ,, 
ıso ,, ,, as ,, 
200 ,, ,, 2& ,, 
Dff• boJDQ dltdlnril • 30 ,, 
T6blllr 30 ,, 

lbal•dDU 3 - 4-931 Cart amba ıüniidür. 
Teklif UrfJMi. o IÜD ... t an dörde kadar Müdürlüie Terilmit 

otmaiıdır. Bu aaatt~ --..odiilecek zarflar almm•z. FJuiltme1• 
ıirmek iati1enler Taksimde Sırue.nilerd..ıd idare J.inaamda • ....,. 
ulrayıp bir lira yererek pıtna merj al~irler, 

Ua> 

Bedeli ~l1.8o lira olaa ıs mUron kırmızı tiot 1.n.t 
karıonu 10 mtan ıQS ~p.mba ... ü aaat 11,30 ela kapalı sarf u
mlile Anbraela idare bimnıada •bn almec:akbr. 

Bu itti ıirmek iıti1enleriD 582 ,5' liralilt munlrbk ı.ainat T• 
-.lıarl w bmQaaq taJin eltili •a.ik'larla. kanumm elinlünci mad .. 
t .. i m-.cibioce ite ı~ .-nii bml bal~ dair...,.._ 
name Ye ~flerle b'irlikte-- iki ta-ne nünnmeP. &JDİ dn ... t 14,30 &: 

kadal'aqaqyon reialiline vermeleri limüır. 

Beledi1e muhuebe kadroaun dairi &o lira üCııetli memurluklar l-ı Bu ite aft pnnameler param obW&k Ammtal'a ..ıame clalnalli'-

1~------..-llli•• den, Ha1Clarpqada tesellüm müaü rlüiüiMlen ve lzmirde lzmir ma • sin müracaat edecek taliplerin en .atalı oda pa~P mezunu olmuı. 
prttır. Liae İnezanlan ve daha· ~ meiJkp mezunlan tercib.o-ı D • il ia ... mdiul tedüik tHltlehilir. (1449)' 
ıanacakbr.MüaabakaimtihamMar.w 31 bıci RtW ıünü 14 d, beı.:: enızyo an 
di1ecle 1apılacaktır. lıteldilerin foto~lı bir ilti~a ve mektep ~ 1 • L E T • * • 1 Beyoğlu Tahakkuk Müdürlüğünden: 
detname v91a Yeaikuı ile belecli1e reulilbıe müracaatları lüzumu Acen~len Karaköy 't<6prl1&11 Evvelce verıiıi verilerek . fab rikalardan çıkarilaut ve ~-
ilin olunur. (1553) reı.4236i - Sirkecı MBhBnlüı~ decilere aablmıt olan ve açık veJB kapalı kaplar içinde bulunan W. 

, .. _.Han feleforı !!740 -•il 
Sivri •inek ıGrfelerini öldürmelriçin ttmeke içinde bir tonu küvi, makarna ve tehri1e 1/ Nian 935 tarihine kadar aarfedilmmnit 

Beroilu, bir tOnu Betiktat. bir bupak tonu .Balnrk8y ve bir buçuk to- lmroz }' olıı. oldula takdirde ancak bu nn'1 mallar mnktr taribden wara ela 
na da SanJ-cle •• hükGmet heki miııin ıöatereceii rerde t8'Ji.ll) edil--1 KOCAELi npuru 28 M.a.rt paketsiz aatdabilecekdir. A.likaela 1'1Ar bunlar için bqinelen itl1-ıea 
mek O... cem'an bet ton motlrin neYiııden ince muot pazarblda •·. PERŞEMBE ıünü ... t 18 da. 31/Mart 935 alqamma belar men aup olduktan Maliye Şuı..ı.rm. 
lmacaldlr. Bir ldloaumm tahmin bedeli 9,5. ~-· Şartnamai le. Tophane nbtmundan ka~C:ak ellerinde bulunan bu mallarm mile dar ve cimlerini ı&aterir bir he,in· 
nm midilrliltla4e ılrOliir. Paprbp airmek ia.ti19nler 2490 nu· ıiditte Tekirdai, Gelibolu, Lip. name vereceklerdir. Bu beyannam ql verme1enler hakkında bnaDI 
maralı hmmda Jaalı veaib ve 11 ..liralık tpğ•ti71e ihale ,p.ü o· aeki, Çanakkale, lmroJa din~ takibat ,apılacaktır. (1588) 
lan 30/3/931 cumarteal ,unu aaat ti ele levazım mildül'litünda ba· te bunlara iliveteQ ŞaiiöJ,-~ ------------~-...-.;.;;.....;.,,,,,;._.....,. ____ _ 

1nam.1ı.m. cısoo> ra,acaktır. • <tas> Beledi ye sular ıdar sinden: 
Darullcm1• lizuma olan 4700 Htn bmziD Puarıılda almacak- T .. ııbzon v0ı11 Bela hemi 1. •' 1. ~ idarem~ aatm alacalı &f&it ela r...ı. mal.... &p.h wfla 

br. • litre nba tahmin be deli 24 lmruttur. Şarbwn•i le~ KARADENiZ npuru 28 Mart ekailtmere konubmqtur. 
YUllD mldilrlqiDm alriillr. P• .. ~it:airluk ~enler 2490 DU.-
maralı bD,UJMI;: pm1ı ••ika " •JlrAk--natirle ihale ıünü O... PERŞEMBE ıünii aaat 20 de 15 m/ m lik kurtmı bo~ ti T• 
laa 4/41131 ,.,_ı.. sbl aaat ti ele claiml acliiaende ~ Hopa'J• kadar. (152&) 20 " " " " 2 ,, 
...... (l .. ) 30 " " " , 2 ,, 

40 " " ,, " 2 " 

Sahibi: A8Uıt us 
NetriJat MIYirai 

REFiK Ahmed SEVENGIL 

V~IT Matllilua - lılaUal 

ihale aünü 3/ 4 935 ÇartUJt&a sGnildilr. Teklif zarflan o illa 
aut on darde kadar müdiirlüie ve rilmit 9lmabcbr. Bu ••UM IOllra 
ıetirilecek zarflar alınmaz. · 
. Ekailtmije ıiimek uliJemer Tiblmae SüUenilerdeki idare hi
..aaıniifd vune1e ııfi'ayıp bfr lira veri~ ~ &lalt'ilirler, 

-: . . cı•) 



Büyük Harpte 
Kafkascephesinde 
Yakında KURUN'da -

Berline 

. 
BeTlinae MaTtın )İiTminci günü 

caddeleT bu haldeydi. Bütün yol
lar tenha, ıeYTÜıeler tamamiyle 
keıilmİ§ bulunuyordu. Girilmeıi 

tehlikeli mıntakalara, ölüm tehli· 
kesine delalet eden iıaretler dikil· 
mifti. 

yapılan 
Berlinde gece ve güne/üz ol-

. mak üzere hava hücumlarına kar§• 

büyük bir korunma tecrübesi ya

pıldı, Bu, umumi olarak yapılan 

ilk tecrübedir. 
Almanların bildiriılerine göre, 

bundan tam mancuiyle müsbet ne .. 

ticeler elde edilmi§, koruma le§· 

kilatı aksamadan vazifesini yeri· 
n getirmiş, ahali de disipline ria

yet ederek, korunu§ imkanını ko

layltı§tırır bir şekilde memurlara 
yardım göstermiftir. 

Hava nazırı Göringin. gözleri 

önünde ve birçok devlet erkilnı 

hazır bulunduğu halde yapılan bu 

korunu§ hareketi, tam beş saal 
ırürmÜ§tÜr. Saat tam yirmi ikide 

fehrin bütün elektrikleri birden f 
söndürülmiif, her gece pırıl pırıl 

t§ıklarla donanmı§ bulunan dört 

milyon nüfuslu Berlinin gece ay· • dınlığı, muvakkat bir müddet için 

gözönüncl en ıilinmiftir ! 

~merika oirleı'ik llükumetleri, 1iava filolarını 'bir "'llat aaha kuv
vetlendirmeği tasavvuT ediyorlar. Reıimde gayet muntazam olarak 
bir hizade uçan filo, mevcut lilolaTa yeni katılan dokuz "Boleyng,, 
tayyaresind en mürekkeptir. 

Bi:: heniiz Justan Fmrtalmadık. Fakat Kalilorniyaya bcıkınız. 
Artistleri deniz eğlencelerinde görüyorsunuz. 

Büyük Harpte 
Kafkas cephesinde 

Yakında KURUN'da 
-

hava hücumları neticeleri 
... 

-
Berline yapılan "iiava lıücumun'tlan sonra, 1iırmızı 'h·aç te§'kOahna. nt~nmp memurlar, ahlan bomba-

lardan yaralananları veyahut boğucu gaz tesiriyle baygın dü§enleri, teskereler üzerine yatırara.~ hasta 
nakline mahıuı arabalara götüriiyorlar. Bu arabalar, derhal haıtahajıelere doğru hareket ediJ1or .. 

------~~~--~~----~-----

Niçin 
boşanırlar?! 
Kocası kitap okuya okuya uy· 

kuaunu ka~ırıyormuı? 

\ 

Hollvutta ~Platin saçlı yıiciız,, 

diye tanılan (lan Harlo) ela koca· 

sından bo§anmak için bir dava aç· 
h. 1 anın kocası, lotoğralçı Hal 

Rosson' dur. 

Halin itiyatlarından bi.ri, gece

leri tatlı tatlı kitap okumak, oku 
duklarını da karısına dinletmekti. .. 
Jan Harla. bu yüzden U)'kusuz 

kaldığı için kocasını bu itiyattan 

vazgeçirmeğe uğraşmt§, fakat mu

vallak olamadığı için mahkeme
ye müracaata mecbur kalmıştır. 

Los Angeles' de görülen dava, 

lanın muvallakiyetiyle neticelen· 
miş ve mahkeme, lanın istediği 

kararı vermi§tir. 

. 

Gördüğünüz otomobil Berlinde yapılan hava hücumu sırasında 
atılan yangın çıkarıcı bir bombanın isabetiyle tutuşmuştur. Harıl ha
rıl yanıyor. Yapılan tecrübeler sırasında sık sık görülen manzara
lardan biri buydu. 

Bütün Berlinin karanlıkta buokıldığı bu gecede bir Alman ga

zetecisi, bir "Yunkers,, tayyaresi.nele şehri dol!J§ıyor ve müşahedeleri
ni bildirmek üzere, vaziyeti yakından görüp tesbit ediyordu. Köşe

deki resimde ele bu gazeteciyi tayyare tecrübesinde görüyorsunuz. 

Resimci~ platin saçlı sanatkarı Almanyada günün işi siliihlan maktır. Yukarıki resimde bir Al· 
görüyorsunuz. man mitralyöz bölüğünü manevra halinde görü)'_orsunuz. 


