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Oau.: Devlet Şarciır, altta: Tramvay ıirlıeti vekilleri, yanda: Bayın dırlık Bakanlığı velıilleri 
Tramvay şirketi davasında lıeyecanlı celse 

~Bakanlığın Tramvay şirketi mu
kavelelerini feshe hakkı vardır,, 

~nlık vekili Mahmud Esad müdafaasını yaptı; Bakanlık hukuk mii
"'!'iı-i Avni " 1 ramvay şi1 keti halkı, hükumet~ mütemadiyen aldatmııtır: 
~ zararına menfaatlerini tercih ederek ıhanette bulunmuştur.,, dedı 

•• ATATURK 
§.ı., vapuru, 20 (A.A.) -
~ saat 13 de Ege vapu
ht.~°!"cuna gelen Rei.icum· 
~=""z Atatürk, yanlarında· 
'1t ~at ile karcıya ~lımıılar 
l~ılkcden g€çerelı ~iltlik

' Devlet şiırası bugün 
kararını verecek 

gitmi1lerdir. Çiltlikte 
·· f'tliddet i•tiralıat eden Ata-

Ankara, ZO (Kurun) -Tt'am· ı tiiini, fakat ilk mukavelecl~ 
vay tiri<eti tarafından BaymdJThk ,ıOÇen altnut bet aenelik hayatm
bakanhiı aleyhine açilan davaya da mütemadi ihtilaflar ç,Jcararak 
bu ~abah sa.at onda devam olun • 
du. MaJııkeme salonu dinleyiciler- Pcvamı 14. eü ıapfanırl lnct atıtununcıa) 
le hmcaın11ıe-~~· ttk1'iı~, na: 
kanlık hukuk )1riifavrilerinden bay 
Avni aöz aldJ IJ-.y Anai. ıirketin 
eski muavelelerinin tetkikini ieti
yer-ek davaya imkan veren firkete 
te~ür ettikten .onra, timdiye 
kadar on mukavde yapddıjım, 
ilk kırk aenelik imtiyazın 1859 da 
verildiğini, tirketin bununla atlı 

~-.__ ..... _______ _., tramvay hattı intuını taahhüt et-

------------------------------~~ ----Yeni Saylavlarımız -. .. 
0 Yle kadın bakim ve avukatlar tanı-

rım ki erkek arkadaşlarını 

geride bırakmışlardır ,, 
1Co11ya Saylavı Bay AU Rıza TUrel'ln aözlerl 

Adananın ifla
line aid hatıralar 

Kar• •aylavı Bay E.atl 

Mütareke yıllarında Adana. 
da vali vekili olan.k buluan, 
Karı aaylavı Bay Esad bu de
fa itıale aid hatıralarını yaz. 
mıfbr. 

Okuyucularımız; bu habra
ların kendilerini alikaclar e
decek kııımlarmı yannclan iti
baren ıazetemizde oln\maya 
bafbyacaldardır. 

Yarın Beşinci $ayıf a
mızda ilk yazı 

(Tan) da bir 
Ankara havadisi 

Fransa, Italqa - Habeş 
ilıtilQfını lıal için 
tavassut ediqor 

Paris, 20 ( A.A.) - Ekselsiyor ga 
ıetesi 'ttiyor ki: "Fransa, ftalya ile 
Habqiıtan arasmdaki milnazaava 
klll'fl asla alakasız değildir. · 

B. Linlm, Paristeki Habe~ seli· 
ri ile dünkü nıülik.atı, Fransanın 
ıarki Afrikada sükünetin a,·detine 

taraftar bulunduğunu i bat eder .• 
Fransanın Cenevredeki mUınesıİ• 

li, bitaraf bir mıntaka tesisim tek • 
lir etmiş 'e hu mm akkat mahiyette 
ki tes' İ} c ) olunu g<ırek İtalya ve ge 

.Ocvamı 14 üncu sayıla • ıınco .Otunuoda 

ltalyan göniilliileri RomaJa harekete lıazırlanırlGTlı~n 

CEZA KANUNU 

r 
kaybeden 

var! 
Nikahsız kadınla, baıkasile evli o1mıyan 

kadın tabirleri arasındaki fark 
B•y irfan Emin Köae Mlh•lln, Bay Rami Bafaranın 

Bay Muatafa H•»rlnln dUtUncel•I 
Ankara müddeiumumisi, yeni Er 

zurum saylavı Bay Fuadin~ çeza ka 
DUDunun tadili Jüzunıuna dair, ga
zetemize ~erdiği beyanatın f"taııl•ul 
adliyesinde doğutduğu büyük 41i • 
ka siknıektedir. 

K.aııunun ba§tan başa deği~ıiril • 
metini ileri ııüren avukatlar oltluihı 
gibi, salnız tadiJini iıtiyenler de ,:ar 
dır. 

Dün Bay Ali Şevketin, kanunun 
~~§t~ ~ıııa değiştirilmesini istiyen 
ıozlennı yazmıştık. Bugün de tanın 
mIJ avubtlarnnızdan Bay İrfan İ~· 
min K&e Mihal oğlu ile Bay Rami 
Bqaranm v~ Bay Musaffer Hayri. 
nin söılerini yuıyonız: 

lrf•n Emin diyor ki 

Avukat Bay lrlan Emin K&. 
Mihal oğlu 

t~eye nazaran deği§ıueıi limn 
gelıp gelmediğine bakmalıyız. Umu 
mi bir fikir olarak da §UDU aöyliye 
bilirim ki, &uçların cezalan arum· 
daki ölçüler bir çok maddelerde kIT 
metini kaybctmi§tir. Me&elıi tokatb 
ma gibi insanlık tcrefine taalltik e
den bir suçta, şiddet sebebi olma • 

- C'.esa kanununu İtalyadan aldı 
ğmıız ve İtalyanların değiıtirdikleri 
ileri sürülüyor. ltalyanlar, bizim İ· 
çin ceza kanup,ıı yapmapıı~ oldukla 
rma ve yapanuyacaklarma güre, 
onlarm arkasından yilrümek mcc • 
buriyelinde olmadığımıza da §Üphe 
yoktur. Eauen Türk ceza kanun•ı 
yapılırken, baıı maddeler değitti • 
rilmi~ ceza ö[çnlerine ıayrı hfikiıru. 
]er konulmuı ve ban yeni mad'delcr 
eklemnittiı .... ~~ce, İtalyanların ;yap 
tıklarmı degıl, konulan hükümlerin (Devamı ı 7inc:i Ayiaıun2inci ıütuııu) 

Tan gaze~ ~~k teğıl • afJ • u a: •ı aaıı• •ıx•-=•ıllfll'""-"""""~ 
grafla bildiriliyor ~"re • • _ •• 
daki haberi yazıyor: Bugunku sayımız 

~ ...,.,_ Bay Teulilr Konya .aylarn Bay Ali Rra Tiüel 

1 Aslan 
~· St <f 11rım> - Döıt buçUk ı - Hayat batlı batına bir mace
~ .._ ~nıi~~ Cumhuriyet radır. Ben 1315 yılın~a Selin~e 
~ ~1 \llnihgı batmuavinli. doğdum. ilk tahıilhnı orada, lıee 
~ 8-y ':::: Yeni Konya aayla· tahsilimi de İstanbulda yaptım. 
b....)-._ •_Rıza Tünel'i (Ku. 336 yılında ıniiim mülıa (İltan 
-,_ ına zı1aret ederek konut bul darülfünunu) hukuk fakülte • 

"iyi maUi~t alan ~ilde_ 2 o 
Türle kabinesinde yeni deiitildik-

Sagıfa 

Galatasaray 
Lisesinde bir saat 
19-18 ncı aayıfalar1mıza 

bakınız 

ler olması ihtimalinden batıaedili
yor. Bu defitildiie ~ ma1İJe ve 
timdi Adliye 1-kam Olan Ba7~ük 
rü Kayannı Cümlıuriyet M.ka 'hı.\'"" ._,.1..... ıini 1920 yılmda bitirdim. Ayni K d A:.... 

"'111-....ıi: ... ılk SOl"guma ıu ce- • ın, J1ıYkerlik, Güzel san'atlar sayıfalan 
(Dvamı ı ... cü N"'"L._ _ _. IMlt eotml .... ) Devamı ı 7ind lll)1anm 1 ....,. ~ .. eh ___ _. ....... ._ __ ... __ _ 

.. ., .1111111r .... ı as mı as r a -•h11"""""""""""""""""""'.-111ıı'" .,... 



~ 2 - KURUN 21 ŞUBAT 1935 

Temelli barış komisyonu 
Sovqet teklif ini yan 

çizen hükiimetler var! 
1 Kurultay Başkanı 

Isparta, Bordur yolile 
Antalyadan fzmire döndü 

Moskova, 20 (A.A.) - Cenev-ı 
rede umumi komisyonda silah -
ları bırakma konferansının daimi 
bir sulh komisyonu haline geti • 
rilmeıini istihdaf eden Sovyet pro 
jesinin müzakeresi sırasında söz 
alan Sovyet murahhası Bay Stein 
demiştir ki: 

"T eldifimizin esbabı rnucibe
sini tekrar hatırlatmak niyetinde 
değilim. Çünkü bu sebepler, Bay 
Litvinofun 4 haziran to.rihinde 
söylemit olduğu nutukta büyük 
bir vuzuh ve ıarahatle gösteril • 
mittir. Yalnız şu ciheti söylemek 
isterim ki, Sovyet murahhas he • 
yetini bu teklifi ileri ·ıürmeye sev
ke den sebepler, değişmemiştir. 

Ve bu teklifin yapıldığı tarihten 
bu ine kadar geçen müddet zar
fında vukua gelen hadiseler, Sov
yet heyetinin umumi komisyon 
huzurunda ileri sürmüs oldue•.: • ::.ı 

delillerin kuvvet ve ehemmiyeti-
ni d:ıha ziyade arttırmıştır. Şu 

hale nazaran Sovyet heyeti, tek
lifinden vazgeçmek için hiç bir 
sebeb görmemekte ve o teklifini 
aynen ve tamamen muhafaza et
mektedir." 

teklifinin ehemmiyetine işaret et- Isparta, 20 (A.A.) - Büyük 
mişler ve bu tekJifin cihan sul • ulus başkanı General Kazım Öz· 
huna büyük bir yardımı olacağı- alp dün sabah Antalyadan çıka
nı söylemi9lerdir· Bu murahhas • rak akşam yemeğ · ni burada ye
l ar, ıimdiki halde bazı malfuna- dikten sonra lspartanın Baldız ls
tm eksikliğine binaen meselenin tasyonunda gece 23 de hususi tren 
esasına aid müzakerenin bir müd- lerine binmiş)erdir. Başkan hu ak
det tehir edilmesinin arzuya ta· şam lzmire varacaktır. 
yan olacağını da ilave etmitler _ 1 Genelar Kazım Özalp Antalya 
dir. ve Burdur hakkında Anadolu a-

Türk murahhası §Öyle demi' • jansı .muhabirine ıu beyanatta bu· 
tir: lunmuştur: 

"- Sovyet heyeti tar.af ından 
ileri sürülmüş olan teklifin acilen 
müzakere edilmesi temenniye ıa· 
yan ve fay dalı olmasına rağmen 
hükUmetlerin bir ~oğu bu teklif 
hakkındaki mütalealarınr söyle
mek istememişlerdir." 

Yeniden söz alan Bay Stein, 
Sovyet teklifinin müzakeresinin 
bir müddet tehir edilmesine mu
halefet etmiyeceğini bildirdirkten 

"Antalyayı ilk olarak gördüm. 
Akdcn1z kıyısında çok şirin çek 
sevimli bir şehr"miz.dir. Çevresin
deki geniş bahçeleri bol sular1 ile 
Antalya Akdeniz kıyısında her yıl 
daha büyi.iyecek ve daha mamurla. 
şacaktır. Gerek şehircilik ve gerek 
Ökonomi alanında görülen mevzii 
bazı güçlükleı· şüphesiz zamanla 
ve :ç.indekilerin yakm alakasıyle 

gider:! ~ e~tiı·. Cenup Ana.dolusun 
daki verimli ovalarm mahsulü Ak sonra şu sözleri ilave etmiştir: 

Sovyet teklifinin müzakeresi denize Anta)yadan yükletilmekte· 
için hali hazırda kafi malumat dir. ehirde halkla da göriiştiim. 
olmadığından bahsediliyor. Kazançlarından memnundurlar. 

Komisyon bir kaç gün, hat- Antalyada çeşitli ziraate büyük Ö· 

ta bir kaç hafta sonra ayni vazi- zen verilmiş, p:rinç ziraatinin, por 
yette bulunmıyacağı ne malum? takal bahçelerinin her yıl arttığı~ 

B d 
m öğrendim. ipek böcekcilik mü· 

un an sonra Amerikan tekli-Müteakiben söz alan Fransız 
ve Romen murahhasları, Sovyet finin müzakeresine geçilmiştir . cssesesini gördüm. Antalyada ö-

~"T"''"'""-~''-·' nümüzdeki yıllru:-91\ d.a.ha &ol.r. ipek 
LJ'. 1 T. aim c ğr beklenmcktcclir. Antal-

(7. it ıer, .1 naifiz nazırla- yada sıcak iklim mahsulleri ye-;o f ştirilmeğe çalışılıyor. Bu işle uğ-

Ankara • Istanbul telgraf ve telef oO 

hattı toprak altına alınacak 
Ankara 20 (Kurun) - Onü

müzdeki ilkbahar ve yaz içeri • 
sinde Posta, Telgraf umum mü
dı.irlüğünce yurdun türlü ı oşe ve 
bucaklarmda telgraf hatlarının 
umqmi bir onarılmasın.ı kar:u 
verilmittir. Bu İ§lerin bir kısmı 

1934 mali bütçeıinden artacak ve
ya tasarruf edilecek para ile ve 
bir kıamı da 1935 mali biitçesin
den alınacak tahsisatla temin e -
dilecektir. Umum müdürlük ni • 
hayet mart ve nisan aylarında i-
dart-ye teslim olunmak iizere 
muhtelif vilayet ve kaza merkez
lerinde telgraf dire!cleri müna . 
kasası yağmağa başlamıştır. Bu 
arada Orta Anadolunun heş vi . 
layetinde- kurulacak telefon se -:> 

bekesi için yabancı müe~sesele . 

ACjık hapisane müdürlükleri 
Ankara, 20 (Kurun) - Adli

ye Bakanhğı açık bulunan An • 
kara, Utak, Y orgad, Manısa, Ga
ziaymtah. Ordu ve Odemi.~ ha - ı 
pişane mü<lürliikleri için yapılan 
mür~.caatları kabul etmeğe baş -
lamışlır. Şimdiye kadar yirmiden 
fazfa tali~' çıkmıştır. Bunlarm 
bir kısmmı eski hakimler ve bir 
kaçını da mütekaid zabitler teş -
kil ediyor. Bakanlığın bu husus
taki noktai nazarı kendi arzula -
rile hakim ve müddeiumumilik -
ten ayrılmıı olanlarla, yaşları i . 
lerlemiş olduğu için vazi fe ala -
mamı' hukuk mezunları arasın -
dan seçerek almuKL ••• 

nuı1a kadar netice belli olacak 
ve bu açıklar nihayet mart için· 
de tamamen kapatılacaktır. 

rin malzeme ıatııı teklifleri 
kabul etmiş ve teklifler sona~ 
diğindn bunlar üzerinde hu,oıl 
bir komisyon tarafından te · 
ta bat lanmıştır. Bütün bu İf 

bf mart ve nisan sonlarına kadar 
tirilecek ve en geniş faaliyete 
ziran da girişilecektir. 

· Yapılacak mühim itler ar~ 
da Ankara - lıtanbul telJP" 
ve telefon hatlarını toprak .Jtl' 
na almak ve bu suretle vakit 1• 

·o· kit yağmur, kar ve fırtınad•ll 1 

kıtaa uğrayan Ankara - fstl~ 
bul mükaleme ve muhabereleri~' 
korumak mümkün olacaktır. 8ı" 
nun için 1935 bütçesine bir tJıl' 
çuk milyon lira kadar bir tabsİ' 
!at konulması düşünülmektedir• 

Ankarada dağ sporlar'• 
Anlrnra, 20 (Kurun) - 1': 

münasebetile Ankarada dağ 5~1• 
larına fazla bir rağbet gösl~ 
meh-tcdir- Her cuma günü birÇ 
sporcular otomobillerle, kaJllfoıt 
larla Elma ve D~kmen d1Lğlarıt1• 
giderek ak~o.ma kadar sporl~ 
meşgul olmaktadırlar. 

Dağ sporları federasyonuJ111~ 
aza sayısı bütün yuıtta iki bİ111 

bulmu~tur. 
İlkbaharda Elma dağında iri' 

şasına başlanacak olan sığıfl~k 
binasının parası tamamlanarıı~ 
bankaya konulmustur. Bu mı:ıl" 
kaya çekilecek t~lefonteli i ~ 
1;;.,.mn11 odan .direkler hazırl 

1

t 
mıştır ve çoğu dikilmiştir. fİ' 
ilkbaharda çekilmeye başlaıt~' 
cal<tır. 

J'" lRl aqaaına çatiırıqor / ;:~:: .. :;::~~d~:k:;~1~:~·b~.~~; 
O 45 izahat aldım. Bana iklimin kahve B k h k 

kındaki Alman teklifini tetkik ede yetittirmeğe müısaid olduğunu ıö~a' aş .. (l as a rıe Berin, 20 (A.A.) - Havas mu 
habirinden: ccktir. lediler. Muz yef ~tirilmeğe de ay~ .!1 ,.., 

' ent' 
Alman hükumeti Londı·a be • 

yanname.si üzerinde doğrudan 

doğruya mükalemelere girişmek i
çin İngiliz nazırlarından birinin 
buraya gelmesini çok arzu etmek
tedir. 

Siyasal mahafilin bu arzusun
da hayıiyet meselesi de amil ol • 
maktadır. 

Bütün matbuat, bu merkezde 
neıriyatta bulunuyor. 

"Berliner Tagablat,, diyor ki: 
"Alman devletinin ıiyasa.amda 

ancak Bay Hitler hakimdir ve ge· 1 
lecek müzakereler arif esinde İn
giliz müme11illerinin yeni Alman
ya'yı iyice tanımaları faydalı o -
lur.,, 

''Döyçe Algmanye Çaytung,, 
müzakereye memuredilecek ya
bancdarm derhal Bay Hitlerle te
maıa geçmeleri lüzumundan hah· 
sediyor. Diplomatik notalann tea• 
ti aafhası artık geçmiştir. Görüşü
lecek meseleler, o derece ehem -
miyetl!dir ki, karşdaıaca.k ıahıi
yetlerin de o derece mühim olma
ları gerektir. 

Londra, 20 (A.A.) - Sir Con 
Simon ve Bay Eden dün bakanhk 
tali komitesinde hazır bulunmuş
lardır. Komitenin Fransız- lneiliz 
tekHflerine Almanya tarafından 
verilen cevabı münaka§a ettiği bil 
dirilmektedir. 

Kabine, bugünkü toplantısında 
eevap hakkmda Sir Simon'un mü
ta!easmı dinliyecek ve lngiltere İ· 
le Almanya arumda doğrudan 

doğruY,a görüfmelcr yapılması bak 

Hltler, g1rtla~ından hasta.. rıc:;a !:'.alışılıyor. Antalyadan döni.~.ş 1 Jen 2 ~ rt.J'ev; açn 
. ı te burada kaldık. Hakkımızda hu- U ~ ,J '- fL ~ 

.Parıs, 20 (A.A.) - Bay Hit - yük tezahür gö:;terildi. Temasla-

yot 
~~rm sıh~i vazi~eti iyi değildir. rımda halkıncçalışkan ve İ§ sever 
Maten,,~n ~~rl~~- muhabiri tara - olduğunu gördüm. Belediyesi şeh

fından b~l~ırıldıgıne ~ö:e, Alman rin gi.izelliğini arttırmağa çalışı
devlet reısı gırt!ak ılh'he.bmdan yor. El snnayiinden bilhassa do
muztariptir. Kendisini Pı-ofesör kumacılığm çok ileri olduğunu 
Saueurbnıch tedavi ediyor. öijren:lim. Ziraatle uğraşanlnr da 

Doğu Avrupasında 
barış olmadıkça •• 
Loııdra, 20 (ı\ . .t\.) - ~o"yctlcr 

hirlii;i hüyiik <'lçiı-i H:n· :L\lalsk i ulu-; 
lar derneği nıfü;ahcrnt. hirliği kon f c 
ransında söylediği hir: nutukta ez
cümle demi~tir ki: 

""Doğu Avrupasmda mibavi eıuni 
yet "e he.rıs ohnadıkı;a batı A \'rupa 
smda hiç bir emnivf't Ye harıı:ı müm 
kün olamaz. · ' 

Avrupa barışı, ancak büyük kii· 
çük bütün devletlerin müşterek gay 
retile elde edilebilir ve, Sovyetler 
ittihadı fikrince, en uygun şekil, ta 
savvur edi]en hava mukavelesi mi· 
siıli gibi, karşılıklı si1ahh miizalıe • 
ret için mmtaka antlaşmasıdır . ., 

Bay Maiski, Lchistanla Alınanya . 
nın doğu antlaşmasına muhalefetle· 
rinden dolayı teessür ''e Almanya • 
om betti lınreketinclcn dolayı mii . 
lıirn endişe beyan ettikten sonra. 
doğu antlaşınasmm akdi için sarf ecli 
len gayretlerin akinı kalmasmm y'! 
ni bir acun savaıma dahi yol a~abi 
leccgini söy]emİ§tİr. 

Gripten ölenler 
Saragosse, 20 ( \ .A.) - "La 

Yoz,, gazetesinin yazdığına gö • 
re, Saragoeae' da reçen hafta grip
ten 100 kişi ölmüştür. 

mahsullerin deyerlendirilmesi ted 
birlerinden memnundur. 

'<· :f· 

İzmir, 20 (A.A.) - Kurultay 
Başkam General Kazım Özalp ya
nında bulunan Saylavlarla bu ak
şmki Aydın treniyle Antalyadan 
avdet etmişle•·dir. 

Başkan !,\sancak durağında 

Vali General Kazım Dirik Müs
tahkem mevki Kumandanı vekili 
belediye reisi doktor Behcet Uz, 
C.H.F. Vilayet idare Heyeti Baş
kanı B. Avni Doğan \•e şehrimiz
<le bulunan Saylavlar ile Askeri 
ve Mülki erkan ve Emniyet Mü
dürü Feyzi Akkor ile Matbuat Mü 
mess·lleri ve kurumlar üyeleriyle 
kalabalık bir halk taraf mdan kar. 
tılanmış ve alkışlanmıştır. 

Karşılama merasimi, bir bando 
muzik ile asker polis ve belediye 
inzibat müfrezeleri tarafmdan ya• 
pılmıştır. 

Sahtekar Bakan! 
Belgrad, 20 (A.A.) - Eeki ba

kanlardan bir vergi kaçakçılığı 
ve sahtekarlık itine karışmıf o -
lan Nikola Nikiç, tevkif edilmiş 
ve hapse atılmıştır. 

\ııkar:ı. ~ti ( \. \ .) - <:iiıııııri~ı·t 

rıalk Fırkıı ı geııl'l kaıipli~iııdı·ıı 
tl'i>li~ cılilıııi~tir: 

1 - 'ı urtd:ı 1 lalke' ll'rinin .u;ılııw 
~111111 ii~iiıu·ii ! ıl ıliiniiıııii ~~ ı;ıı!ıa' 
ı·ıııııa ;.;iinii kutlı•l:ııınraktır. \Hıİ 

;!;İ.İ ncl c lıa~ka lın~!,a ) ı~rlrnlc ) C'niıİPn 
2:~ llalkı'' i aı·ılıııarnıa Cmııııri' •'l 
Halk Fırka~r ı~ıııtıın id:m· lır·yf'!i ·k·t 
ı·ar 'erıııi:,;Lir. Yı·ııi ac.;ılac·a1.;: 1111 P\ -

!erle lıirliktl' hiiliin 'ilih t'l nl<'rkı·z 
leı-ilc lıazı kaza 'r nalıi~ ·,. ııwrkezh· 
riı11lı· a~ılrnrş oluıı lıalkr' lcri ) Pkfı· 
mı ] OJ !' Yarı\'or. YPni 'ılda uhı,,:ıl 
'e kültiirel yıllarda lıız ·:ılııı·ak olaıı 
hu Hulkcwl~ri hiitiin 'l'ürki) ı• ._Phir 
ve kasulwlıırında oturan lıalk Y<' • 
kıinumııı yiizcll"' ();} ini lmlmı . iki 
milyon i50 hin ııfifo ,un çalı~ma ilı 
tiyarmı karşıhyaraktır. Ciiıııuriyrt 
Hnlk f ll"kac;mm µ:<'çcıı Jıiiviik kon • 

gr..-.. iııtl<'nlwri fırk:ınm lı. ~:ır.I•' 
H.ılk<'' l<'ri "nruı lll i,IC'ri ii7.ı·ri 411 

ki ileri <·iıli,e rnlnı7. :~ı·ııı.ı ,ır;;ıl I• 
• • •• •• > • • ·t·ııl• 

lı•\ 1() \ a<.;•Lııı·ı 011ı·lııklPrt ılt• l':PI • 
J • .. ,... 

nı1, de\ anı <'dilc•t0 <'!,tir. 

\ı~ılaıı lıt?ı- Hali~<'' inin H·rİt 1 1 \ 

ı ~ . l 1 1 ı. k"" ·iilıı ı ("öı•rı arttı 1.ı;.ı ,,, en<.' ,ı u) ı . 

~ulw1 <'riıı in U) clınl.ıtıp ıi~n·tH ~11 • 
lan kii) ll'r<' dalın g •ni\liklc 11.::ıf.· 
ı·aktır. 

') ..- ,, . l 1 1 il l' ,\it" - - ı eııı a<:ı :ıı·n, o mı n ,t 

rinin HrlPrİ "-lllllarıhr: 

\kç~kol'.ı, ~la:;:dıir. \p ulıl'· 1;1, 
tiıı. Hndnml. BeQil ta ı Jsl ııılı 11 , • • \ 11ıı ' 
Beyo~lu (1 taıılıul ). lhırılnr. D 1 

11J, 
Ltlrt'ıtıiıl, Gereıle. Gi.ipıiik. lıı~~fı•f 
Kaılıkii~ (İ:-t:ııılınl ). Kandıra. tı, 
zifon. :\Imlnrmı. ~imıı,·. siikc, Şe t}ı 
remini ( lt'tanlml), Şi~li ( İstıı111'11 

Tire. t .,.ı:kiiılar ( ht:ınhul). 

Amerikanın ordu bütçesij Italyada kontenjan 
"'' Vaşington, 20 (A.A.) - 30 1 Roma, 20 (A.A.) - Rehıni • 

haziran 1936 da biten mali yıl zete, maliye bakanlığından h\JI~ 
için ordu bütçesi, 318.131.482 do- hususi bir müsaade olmadrkÇ• d• 
lardır· 48.815.548 dolar artmıt o- hal edilmiyecek Alman mallar• 
lan bütçe meclis bütçe komisyonu İr emirnameleri ne~retmektedit· .. ~ 
tarafından tasvib edilmiştir. Dövizi ve hariç ile ticaret ınlJ 11 

nasebetlerini korumak için bir 1'~ 
Komisyon, reisicumhur salahi

yetini kullanıb ordu mevcudunu 

118.750 den 165.000 e çıkardığı 

takdirde orduya munzam bir 
masraf vereceğini bildirmiştir. 

Komisyonun tasvib ettiği hava 
bütçesi, geçen senenin 26.376.490 
dolarına kartı 45.600.440 dolar. 
dır. Komisyon, 547 yeni tayyare 
yapılmatı için masrafı 7.686.753 

• . . • tı!• 
tenJan sstemine karar verıJı:ıııŞ ,. 
Kontenjana tabi 1500 madde v• 
dır. .J ı 

1 b~ • tJDŞ 
talya sanayii, ecne ı ıp I 1' 

maddeleri yerine geçebilecek ~ 
ya mashulatını aramakta de" 
edecektir. ,..,,,,../ 

111 11 111nııı11111 111m1111mu•mıımııımmnmrtttı•m'llnJt1lftft.. e~'· 

dolardır ve ordunun tayyare lf1 

cudu 1445 olac::ıktır. 
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,,, b 

.. 11G)'lr olmaz, neuzübillah 

"'""' ç·· kü' b'. l b rul işinde "Piyos,, dünkü safha ,.,_..,...__ • un oy e uyu • 
, • Akaini diifünmek ola • .,, 

811
rta •öyliyen •oltadır. Do • 

-· .. "- •oltaaı. 
,;; ~~yır olamaz, bunun Av
. a·Q 0rneği var mı? Ne reza
~ 17. Avrupanın yaptığından 

YGPamayız.n 
811

11a ıöyliyen yine •oltadır: 
l) •oltan. 

>...,.Ofu. ıoltan ile Bah .oltaı a· 
'cara dQ kılık ve kıya/et ayrılığın· 

bcııkQ bir ıey yoktur. 

~ri cilbbe altında YCl§ardı. 
l~ek} fapkanın altında tüner. 

&rrı cın. •oltanın da biribirinin 
' 'ii olan yönleri vardır: 

1ttıt ~) Sol tanın kalcuı. bafkalan
lt. :.İkirlerinin karargah kurdu

, '~.::- l'~dir. O, bO§kalannın 
•""Celerine ufaklık eder. 

)Q ~ncainin mimaruini 
6i, 4flrrrıQ ağa_slannın gölgen ve 

/) erpi~ duvarın oyuğu çiur. 
~ eve izlerini tCl§ıyan çöl onun 

rtlecleniyet aynaaıdır. 
4e, töiden doğan, fikre uymayan 
~d:Y batddır. Bozuktur. Kü· 

• 

lfiıt~~ 011qn kalan bir FG•, bir 
a:•tcııa, bir Şanghaydır. 

~ lJ' ıniiıtemleke züppesi, mü• 
'ite münevveri düıünce ba • 
'olt dan torniıtan eJilmif bir 

Cbtt11 cübbe•idir. o 
rıe,.l'ttııı da dili ancak §U11a Jö -. 

•• 
~ ~ale Conıon, Kale Hitler, 
!J 1Qôn lalan." 
~~"lla kalcuını baskolar9-
'. elerine bir yemelı dolabı 
'ilde hizmet ettirdiği gibi bur
ıl11ıı111 dQ .bir acayib ülkünün ar-

/ ~ bır kuyruk gibi aalıverir. 
4i/c1~"• aolta da bu İ§te ayni fe· 
~ •rler. Hacıyağı rirünen, 
.1 ftaeli ··-··· p ki" 11i 4eıi Ko:uu, eygamber ta ı· 
~lı 4. bıyıklı veyahud topıa -
liJ4,. Gclanı modaaı ile, göğıüne 
o, l>ıı )iırdu11 lilan ro::ıetini takan 
'f4 . 1tq111Q kendisine kahraman· 

~ ltaıan1 'llcl ık G§ılaJığını aanan a-
lt Q GYrılık ;/oktur. 
Qııo b" • .. ırı anlath: 

i,,., 'Q. ~do.ıruf a iki resim anlı • 
' 4 'l'l kendi re.midir. Oteki 
.... d. Qrflatnda Bay Hitlerin ru-

~' 
1

~~çla?~• Hitler gibi tarı
~ ... ,_ ullerını onunkine ben -

'"••e1t • • 
~· ı.tiyor. 

~ ''mi Yıl .. • • ...,.,., • onceki bır saltanın .... g-ı,d.... • 
~be ıgınız zaman yine bu-
~.,.,~ ~r bir lavha ile kar§lia§lr• 

011tq 

DUnkU muhak~mede •u.;lu Piyosun avukatlart ve ,ahld Semiha 
"Onyon,, sigorta tirketi direk- , cası Memduhla beraber otururken, , yaya koyduğunu aöylemit, tacir 

törü Antuvan Piyoe aleyhindeki Madenci Cemal isminde birinin Ahmet Cevdet te hiç bir fey biline 
Türklüğe kartı yakıtık almıyacak hızla içeriye girerek bu me.elede diği cevabını vemıittir. 
söz söylemek davaaına ait muha· ıahitlikten vazıeçtijini aöylec:liii- Bundan sonra Hakkı Turgutla 
kemeye, Jıtanbul Üçüncü Ceza ni anlatmııtır. Memduh hakkında polis müdür • 
mahkemesinde dün aabah devam lüğünden ıonılan bazı ıeylere ge-

Polia Hüsnü, Madenci Cemalin 
edilmittir. len cevaplar okunmut, Ahmet ia • 

Dünkü muhakemede phit ola
rak dinleniJenlerden Semiha, bir 
akıam (Turan) paatahanesEnde ko 

ifade.ini atmadrfmı, omm imza.si- minele bir phidin çağırılmuı için 
le ifade mahiyetinde olarak komi- muhakeme alh mart aaat on dör
aere gönderilen bir mektubu dot- de bırakılmıttır. 

"Fazla gelir elde etmeyi düşünmedik,, 
Mezbahada kilo başına resim 

yakında tatbikine 
alınması 
geçiliyor 

karaıının 

Valinin yapılan şikayetlere karşı söyledikleri 

Altın kararı 

HangİJnemle~etlerde 
tes ır gösterebilir? 

Amer:ıka yükaek mahkemesinin 
altın kaydi hakkında •erdiii ka • 
rar üzerinde dün bir arqtmna yap 
tık. Türkiye döviz ve para piyua

aı Paria ve Londra borsalarına bai 
bdır, Ameri.kada verilen bu karar 
belki bu bonalarda tesirini ıöate
rebilU:, fakat Türkiyeye hiç teair 
etmiyecektir. 

ŞimdiEk bu karar Paris ve 
Londra boraalannda da tesirini 
göıtemıit değildir. Dün gelen ser
vite göre dolarm kıymetinde bir 
fark göri.i'lmemiıtir. 

Son •oltanın ilk .oltadan lar
ln yok • 

• • • 

1 
Vali ve belediye reisi Bay l\fu- ı 

hittin Üstündağ dün Mezbaha res
minin fazlalığından edilen şikfi -

Buğday işleri 
yet hakkında §unlan söylem.iş
tir: 

• - Biz hfr antim l>L fazla 
varidat elde etmeyi dütünmeden 
dokuz kurut alrmnumı kararlq • 
tırdık. Son bir kaç aenelik varidat 
YU&tileri haap ec:l:Jerek dokuz ku 
l'Uf bulunmutltn". Alacajllllla re
sim senelik yekanu ll;ene resim 
miktarını hemen indirecejiz. 

Me2bahada etlerden kilo hqı· 
'na rea'm abnmuı itini tetkik edi
yoruz. Bu karar yakında tatbik e
dilecektir. 

Celeblv, bir kaç aene eYTel 
timdiki tekilden fİkiyet etmitler, 
ıs kiloluk bir koJQDla 45 kiloluk 
bir koyunun aJDİ "1'Iİ7İ •enneai
nin hakka uymadıiım iddia etmiı 
lerdi. Doku kmutu dört, het Jm. 
rup indinniye imkin yoktur. 

B a n ıdare meclisi 
yakında toplanıyor 

Ziraat Bankasındaki buğday 
tahsiıab itiyle uğrapn yüksek ko 
miayon, ekisperler komisyonun· 
dan aldığı raporların tetkikini bi
tirmekte, esas raporlarım da tan
z:m etmektedir. 

Bu raporlardan biri komisyon 
reiıi Ziraat Bakanlığı Müıteıarı 
Bay Atıf tarafından Ziraat Bakan 
lığına verilecektir. 

Bankanın İdare Meclisi Mü .. 
mesaili bu!unan Bay Kemal de 
hazırlanan bir diğer raporu Z'raat 
Bankası Jdare Meclisine verecek
tir. Yüksek komisyon azası, yarın 
ıehrimizden ayrılarak öbür gün 
Ankaraya varmı§ olacaklardır. 

Anlcarada bankanın idare Mec 
tisinin fevkalade bir toplantı ya- ' 
pacağı umulabilir. 

Atatuı k kopı iısü 

Neleri 
okuyorlarmış? 

Bir FrOMU prolaörü yeni y-. 
tiıen gen~lifin neler okuJulJan
nı öğrenmelc utemif· Hocalık et
tiği bir luenin bet •nılıno pe-
rek: 

Bir bilgi itinde bana yanlım 
etinenw Jileyonım. Adınu:ı bil
dirmeden okudufanıu kitapların 
bir lutuini yapın~ l.ıernnü 
yazınız; belli olmam iiye maJıi. 
ne ile de ymabilirsind. Bunan İ• 
çin ıize h!ç bir ıey ıornııyca • 
ğım. Kimaeyi paylamıyacağım. 

yalnız bir bilgi ifi için bunu uti
yorum. 

Demiı. 

Çocuklar, agrtıfmqlar. lıal:a • 
larını kurcalamı§lar, bulabildik • 
lerini birer /ıafula ıuolayarak 
prole.öre oermifler. 

Bunlan dört göJe ıüiip J .. 
yen proluör: • 

- Ailanac:M ıq1.,.1. lıarııJaı. 
hm! 

Diye bangır IHın,ır Aa,lnnyor. 
Meğer Fran.u. ~e"'lifi, en çoi 

Arıen Lüpen, Şerlo'lı Holnu •ibi 
poli• romanlannı okayor, mec
mualardan da ancak (Fnı Frv), 
(San len), (Rejiman), ayann • 
Jakilere para oe 1Jakitlerini WFİ• 
yorlarmlf. 

O ağırbOJlı aılam, li.telerin 1ı:~ 
birinde kla.ik, romantii, reoli.l 
dehalardan bir teki.ne bile raf. 
lamayınca, çile.len çıkmq. Avas 
avm ba ne kepaelih! di~e bajı
nyor • 

H oea yüreğinin ne ol ti uğuna 
pek iyi bildiğim için bu sui çı· 
karan adamın Juytlııfu iılıenc• 
yi de kentli •önliinlllı lıaitlı ttr
nalılarile ıohlanmıı 6ala70ram. 
Bir oalıitla ben Je böyle bir an
lıtet YtlPmtf oe wünlerce aiiNft 6ir 
acr ile aelairlenmiıtim-

Çocalılann foftı ainema ~lu. 
tarının naıl yetiftikl~ ~ 
#tere evlenip bofanJıltlannı, ltan
gi lümleri çevirdilıleri, bir ~Pi· 
da ıa:·"~ döktükleri Mitle Jıen
Ji tarihlerinin yiha/Jığım )'Clrg. 

tanların adım bile bilmiyo•lcmlr. 
Bir hilı&yeJe geren "Alaron • 

ya'' aJımn 9nlarda m, bil' çar .. 
pınh uyandırmadığını gören bir 
arkada§, ıolrada ağlıyarak: 

- Y aha, 6ıınlaT Rumeliyi yü .. 
rekl•rinden ailmiflerl 

Diye ıuılanmqtı. O, 6.r aa 
duyumla kıvramrhn, lNn Fran
az edebiyatım Joldurtlft "Al • 
zaa" ı anıb titremiftim. EdebiYG
tın na..t oatan yarattıfmı ~fren
mek imyenler o fİİr, roman ti • 
yatro ue hikayeler iiıtünJe. )IO • 

nılmalıdırlar. a. relim M eklt iJ• 
"' e44e • e ı. 

"-- -'"l'.ı nın kcırııaında Mekkeli 

" '~""llQ h 0"era h curet çeken. di::ı 

Her ,ey yerliyerinJe, Bay Hit
ler yurdunda normal, Arab dii • 
ıünceanin Arab yurJanJa nor • 
mal olUJU gibi. Bu yarJun luırJa.. 
anı tcmellü eden, bu yurdun top
ralJanndan renk alan bir Japn. 
ce •on saltanın pan2ehiri olacak
tır. iki türlü salta ile Atuııkarfı • 
yayız: 

Doğu ıoltaaı, 

Böyle bir hal wkuunda HDe-ri 
bir lmçuk milyon lira •ariclat te • 
min eden mezbaha Yaridatı yamn 
milyona iner. O zaman da heledi
yenm huaün idameaine çalqtıjı it
ler kalır. Resmi bir, iki kunıt indir 
mek iae fi)a b.r üzerinde h:ç bir te 
sir yapmaz, bunu da mulavuaıtlar 
kazanır.,, 

.Ata Türk köprüıü projeleri ve 
tartnamelerinin belediye daimt 
encümeni tarafından yapı!an tet
kiki bitmek üzeredir. Mart batın· 
dan itibaren köprünün münakasa
ya çıkarıl.maıı kuvvetle muhtemel 
dir. Ke§İfname ve proje1er beledi
ye matbaasında basılmaktadır. 

(Brolon), (Normtın), Cas • 
kon) aynlıklannı da onlar ıarr'al 

"İi~. Q(:ı;yağ/ı bil' adn- •• •• 
.. <tr~ ...... gorur· I 
-~-

Batı •oltaaı· 
Sadri Erlt!lll 

....... ıı 
le ~ crıc:ır;a'crnJ b. 1 •Qri6 6;, h:i .. a ıı- malakeme-ı - •.. Genç bir fA acar her raıt 

kum veri/miı·.. geldifi kut öptüğünden dolayı ••• 
- Bir ~ ay lıaıne 

olmuı-
- ... Fakat o kızlarJan birid- ı 

le evlenirae hap;• karanmn ltü • 
künuia kal~ağı bildirilmif. 

Gezgin 

D!F' (Lütfen sallf/tll/I ~J. 

Bay Cüliiın - ~ •aaır ~ 
le de böyle de hapse gimwM.ea 
/na~ tlaaJ 



4 - KURUN 21 ŞUBAT 1935 

Kıu 

--Şehir 

----• Haberleri 
TERCÜMA.l\'LAR İMTİHANI -

Bir kaç gün evvel tercümanların ya 
zı ile imtihanları yapılmı§tı. Bugün 
de şif ahi imtihanlar yapılacaktır. 

§ MALİYE l\IÜRAKİPL1Ct -
Çankırı saylavlığma seçilen maliyt'I 
mürakibi ,.e eski İstanbul defterda· 
rı Bay Mustaf anm yerine Ergani 
Bakrr §irketi muhasebecisi Bay Ka· 
zmı tayin edilmi§tir. 

§ YENİ FENERLER - Tahlisiye 
idaresinin varidatmda hu yıl yüzhin 
lira kadar bir fazlalık olmu§tur. Bu 
fazla tahsisatla, Çanakkalede Akbaş 
ve Murdo limanlarına birer ışıklı 
şamandıra ve Ege mıntakasında ge
milerin dönüm yeri olan Kalidonya 
burnunda büyük bi rfener inşa et· 
tirilecektir. 

§ KAPICILAR MUAYENE OLA
CAKLAR - Han, apartman, otel 
kapıcılarının diğer hizmet erbabı gi 
bi sihhi muayeneye tabi tutulmala· 
rı için belediyece verilen kararın 
tatbikine evvelce haşlanmış, fakat 
bunlardan çoğu muayeneye gelme • 
mişlerdi. Belediyeı •• , muayeneleri • 
ni yaptırıp sihhat cüzdanı alınıyan· 
)arın v8ı!if el erine devam etmelerine 
izin vermemeği karar)a~tmnı§tır. 

Tevkifanedeki vak'a 
Tevkifhanede mevkuflar ara

sındaki kavga ve yaralama tahki
katına müddei mnumi muavmı 

Hikmet tarafından devam olunu
yor. 

Vak'a sırasında kullanılan sus
talı çakının mevkuflardan Feri
köylü tbrahime gene mevkufla
dan Acem Şinasi tarafından geti
rildiği tesbit edilmiıtir. Mevkuf 
Acem Şinas"nin bunu muhakeme 
için adliyeye getirilip götürülür-
1~en her na11lsa dışardan birisin· 
den aldığı zannolunuyor. Bu ııok
tadan da tahkikat derinleştirili· 
yor. D"ğer taraftan, sofra mese
lesinden çıkan kavgada, mevkuf
lardan Bahriyeli Salimin hiddete 
kapıldığı, üzerinde sahan içinde 
fasulye bulunan mangalı lbrahime 
doğru fırlattığı, ortalığa kül sav
rulduğu ve bu sırada bıçak çeken 
lbrahimin rutıele sapladığı an
latılmıştır. Kül, toz, duman ara-

11nda İbrahim önce öz kardeşi Ya 
farı yaralamıı, &<>nra Hacı ism :n
deki idam mahkumu Amavudu 
yere sermiş ve nihayet Bahriyeli 
Salimi bıçaklamrştır. 

lnh"sarJar umum 
müdürlüğü 

Yeni lzmir Saylavı seç;len in
hisarlar Umum Müdürü Bay Hüs
nü Çakır, rahatsızlığı geçtiği için 
tekrar vazifesi başına gelmiştir. 

Yeni lzmir Saylavımız, Mar
tın bir :nde büyük Kurultay açı

mın da bulunabilmek üzere ayın 

28 zinde !ehrimizden ayrılacak
tır. 

Yerine getirileceği yazılan Bay 
Midhata, henüz resmi tebligat 

yapılmamıştır. 

çekici ve duygu örsünde döve. 
rek eklemiıler, bir tek Franıa 
yaratml§lard ı. 

Bizde fazla olarak edebiyat da 
uluıal yollardan uzak YCJ§ıyor. 
Fransız profesörleri, arkaların -
da dayanacak koca bir eJebiyat
lan varken böyle bağırırlarsa, bi
ze ne yapmak düıtüğünü artık 
m düıünün. 

Okullarımızda yeni bir hava 
dalgalandırmanın, yeni bayrak • 
lar ardında yürüyen coıkun gö
nüller yaratmanın sırası gelmiş
tir. Y a§aclığımız çağın yakın ta
rihten aldığı kuvvet, bu yolda en 
.güçlü bir dayanak gibi kullanı • 
labilir 

Gezgin 

Şilepçilik 

Milli bir şirket kurulması 
düşünülüyor 

Memleketimizin bütün mahsul· 
lerini uluslar arası piyasalara ta-

ftyan yabancı ıilep kumpanyaları 
nm aralarında bir tröst yaptıkları 
ve navlun fiyatlarını istedikleri 

gibi tanzim ettikler:ni vaktiyle 
yazmıttık. Ökonomi Bakanlığı hu 

meseleyi uzun zamandan beri 
tetkik ediyordu. 

Duyduğumuza göre yabancı 

vapur kumpanyaları tarafından 

kurulan bu tröstle herhangi bir 
tüccarın rekabet ederek uğraşma-

sına imkan olmadığından 'bu işin 
milli bir kurum tarafından başa· 
rılması düıüülmektedir. Bu ıekil
de çalışacak müesseselerin ba§ın-

da ilk düşünülen Türkiye lş Ban· 
ka.sıdır. Bu banka ayni zamanda 

kömür itleriyle de meşgul oldu
ğundan "diğer bu itlerle alakadar-

ların da iştiraki temin ed!lerek 
bir Şilepçilik - Anonim Şirketi 

kurulmaımdan bahsedilmektedir. 

Bu şirket kurulduğu takdirde 
ancak b:r yıl sonra çalı§mağa bat 

lıyabilecektir. 

skan muhakemesi 
Suçlulardan bir kısmının 
davası ortadan kalktı! 
İstanbul Ağır ceza mahkeme

sinde, 1932 senesinde i&kin ida

resinde vaki olduju mevzuub~hs 
suiistimal davasına aid mu e-

me ye dün devam olunmu§tur. 

Dünkü muhakemede müddei
umumi Katif, suçlulardan bir 

kısmının Ceza kanunun 255 in -
ci maddesi ile mahkemeye veril

diklerini, dolayısile 2330 numa -

ralı Af kanunun birinci madde
si mucibince haklarındaki i.mme 
davasının ortadan kaldırılması İ-

cab ettiğini ileri sürdü. 

Bundan sonra, sayısı altını§ 

beti geçen suçluların vekillerin
den irfan Emin Köse Mihal oğ

lu söz alarak, her ne kadar suç
lulardan diğer kısmı Ceza kanu
nunun 339 uncu maddesine gö -

re mahkemeye verilmitlerıe de, 
atfolunan suçun olsa olsa Ceza 
kanununun 355 inci maddesine 
konabileceğini, bu itibarla bunlar 
hakkındaki davanın da 2330 nu
maralı Af konunu mucibince or-

tadan kaldırılması lazım geldi
ğini söyledi. 

Diğer avukatlar da, suç, Af 
kanununun §Ümulü içerisinde 
bulunmakla beraber, bundan is
tifade etmek istemedikleri yolun
da söz ıöyliyerek, muhakemeye 
devam isteğinde bulundular. 

Muhakeme heyeti, bu cihetleri 
müzakere etti. Müddeiumuminin 
isteğine uygun olarak su~ lular • 

dan bir kısmının suçunu Af ka
nununun §Ümulü dairesinde gör
dü. Bunlar hakkındaki davayı 
ortadan kaldırdı- Diğer suçlular 

hakkında, irfan Emin Köse Mi -
hal oğlunun ortaya, attığı, mü • 
dafaa esası sonradan düşünülmek 

üzere, muhakeıreye devam kara
rı verdi ve bazı tususlarm tetki • 
ki için muhakemeyi başka güne 

bıraktı. 

Hal~evleri 
Evlerin yıldönümü 

merasimle kutlulanıyor 

Halkevlerinin kurulu§ günü olan 
22 şubat münasebetile yarın İstan • 
bul Halkevinde de merasim yapıla· 
caktır. Hazırlanan proğrama göre , 
yarın saat on beşte Halkevinde top
lamlarak, ilk olarak Ankara Hal • 
kevinde verilen söylev radyo ile din 
lenilecektir. 

Bundan sonra İstiklal marşı çalı
nacak, and içilecek Halkevi aznsn1-
dan Bay İsmail Şe,·ket bir söylevde 
bulunacaktır. Sonra şehir bandosu 
tarafından bir komer ·verilecektir. 
Gecede T epebaşında şehir tiyatro • 
sunda konservatuvar muallimleri 
taraf mılan hir komer verileceği gi
bi Halke\İ temsil şubesi mensupları 
da Alay kö§kilmle Himmetin oğlu 
isimli !Jİycs temsil edilecektir. 

İstan~ul HalkeYinden: 
llalke\ lerinin yıl<löııümünü ve 

yeni açılacakların açılış ve kurulu§· 
larını kutlulaıııak üzere 22/ 2/ 935 
cmna günü evimizce ):apı1acak me· 
rasim ve müsamerenin programı 
a~ağıya çıkarılmı§tır. 

1 - Gündüz flaat tam (15) de Ca 
galoğlundaki l\lerkez salonumuzda: 

a) - Ankara Halkevinin açına 
siiylevini radyo ile dinlemek 

b) - İstiklal marşı . 
c) - And içmek 
ç) - Söylev 
d) - Şehir handosu tarafından 

konser. 
2 - Gece saat (20,30) da Tepeh:ı 

şı Şehir tiyatrosunda: 
a) - Konservatuvar muallimleri 

tarafından konser 
h) - Temsil şubesi reisi Dr. Ce· 

lal Tahsin tarafından söylev 
c) - Temsil şuhesi amatörleri ta 

rar:mdan temsil. (RinlDlo · nğtu). 
Bu :ınern im \'e müsamere için yer 

darlığı yüzünden tertiplenen daYe • 
tiyeler her gün eYimiz çevirgenliğin 
den alınabilir. 

Her iki toplantı radyo ile de lier 
tarafa verileceğinden radyosu bulu
nanlardan yukarıki saatlerde rad -
yo1armı açıp hoparlörlerini sokağa 
vermek suretile yurtta§larm dinle · 
nıelerini ··mkün kılmalarını dile· 
riz. 

.. 
Karnaval eğlenceleri 
Tayyare Cemiyeti menfaatine 

önümüzdeki Perşembe gününden 
itibaren, Karnaval mevs:mi müna 
sebtiyle, haftada iki defa karna
val eğlenceleri tertib edilecektir. 

Bu eğlenceler maskeli ve mas
kesiz olarak yapılacak ve eğlence ı 
günleri ayrıca Tayyare Cemiyeti } 
tarafından ilan edilecektir. ı 

Dün bu i§ .etrafında bazı mü
essese sahipleri Tayyare Cemiye 
tinde bir toplantı yaparak görüt
müıler ve bir mukavele yapmıı

lardır. 

Grip hastalığı 

Şehrin bazı semtlerinde 
şiddet gösteriyor 

Grip hastalığı şehrimizin bazı 
semtlerinde oldukça f iddet gös
termektedir. 

Kültür Müdürlüğü doktorları 

tarafından yapılan tetkikler neti· 
cesinde bir çok semtlerde hasta 
nisbeti yüzde on niıbetine dü§mÜ§ 
olmakla beraber Kadıköy ilk okul 
larmda hasta talebe sayı11 yüzde . 
60 fi bulmaktadır. 

Bu okullarda ıekiz hoca da has
talanarak :vazifelerine gelememiş
lerdir. Dün de üç hocanın daha 
hastalandığı haber verilmit ve 
doktor Bay Hulusi kendilerini mu 
ayene etmek üzere Kadıköyüne 

gönderilmiştir. 

Sıhhat Müdürlüğü tarafından 

sekiz yaşından 12 yaıma kadar 
bütün okulu talebelerine yapıla· 

cak difteri &§ısına bu günden iti-
haren batlanacaktır. 

Apartman davası 
Dünkü muhakeme safha
sında şahitler dinlenildi 

Doktor Rqad ve tacir Ali Fu
ad taraflarından Fikri ve Celal i
simlerinde iki kişi aleyhine açılan 
sahtekarlık ve dolandırıcılık da
vasına İstanbul üçüncü ceza mah-
kemesinde dün de bakılmıf, ıa-
hid dinlenilmittir. Muhakeme, 
gene ıahid çağırılması için kal
mııtır. 

DUn din1~ilen ••hitler ara'" 
11nda nüklıdu mevl<uf e müdürü 
Fahri ve apartıman kapıcısı Meh
med vardır. Hadisenin muhtelif 
cepheleri hakkında izahat ver • 
mitlerdir. 

Bu davada, Behiye isminde 
bir kadının mahcur gösterilmesi 
suretile sahtekarlık yapılarak i -
lam alındığı ve bir apartımanın 
bir taraf tan doktor Reşada on se
kiz bin liraya, diğer taraftan Ali 
Fuada on altı bin liraya satıldığı 
mevzuu balı istir. 

Filorinah, avukat! 
Şair Filorinalı Nazım Közgü -

nay, bir müddet evvel avukat ol
mak için baroya: müracaat etmiş
ti. Avukat Fuad Şükrü ve Ozim 
taraflarından verilen takdimna
me, usulen Adliye koridoru du -
varındaki camekana konulmut
tur. Belli müddet geçtikten son -
ra, ıair, avukat olacak, mahke -
melerde dinlenilecektir ! .................................. _, 

işte beklediğiniz aşk - Heyecan - ihtiras ve 
yüksek macera filmi 

CASUS KALBi 
Bu derece muazzam bir film pek az görülmüştür. 
Oynıyan: Brigitte Helm ·Bugün matinelerden itibaren 

İ P E K sinemasında 
~-•••• ilaveten: Paramount dünya havadisleri ..., . ' 

••••• Bu akşam SA RAY sin~masında •••••t 
Henry Bataille'in eserinden iktibas ve Alexandre Korda tarafından 

"az'ı sahne edilen: 
D O N J U A N 

Fransızca sözlü ve nükteli muhteşem ve hicvamiz film başlıyor. 
Oyniyanlar: Douğlaa Fairbankı - Dilber Merle Oberon ve diğer bir 

çoı< güzel kadınlar. İlaveten: 
Son ninni renkli, silly senfoni serisinin cazip bir filmi ve Fox Jurnal 

M"lntı ·mı arasında: 1935 kadın saç tuvalt-tleri ve bir Türk ile bir Amerika
lı ~aınpıyon arasında güre müsaraasL 

r"""-- BUtUn bu haftl 

MELEK't 
AYNANIN Si 

Kıakan4)hk ve ihtira• 
Aşk yUzUnden katil 
bir kocanın macer 

NANCY 
CARO 

tarafından 

Paramount dUrtY' 
haberleri ~ 

TEPEBAŞI ~ 
ŞEHİR TlY A TRO 

TEMSiLLEfll 
Bu gece aaat 20 de 

f \l:n•11t 911 

Unutulan SehirTıiJa 
adam lllmlll 

il 6 Tablo 

Yazan: 
Nazım Hikmet 

Yakında: ______________ ....., ____ _,_ 

Eaki Fransız Tiyatro•" 
Bu gece saat 20 de 

Delidolu 
Operet: 3 perde 

Yazan: 
Ekrem Reıit 

Sesteliyen: Cemal 
Reıit 

Son hafta11 

hunbııl 1 

SrhirTÜJI 

111111~ 

111.. 

--------------------~ 
İstanbul Belediye i Kon er'' 

ODA 

Cemal Re id - Ali Sezai -
İzzet ~ ezih - Iesml 

Per§emhe 21Şuh:ıL935 saat I!~ 
f'RANSIZ TİY ATROSW .. 

.=.u:•n::::::s: Bu gece = 

~~ Nöbetçi eczaneler 
H Samatyada: Teofilos, Fenerde: 
U samettin, Şebzadebaşında: 1b " a U Halil, Şehremininde: A. ~ 
i: Karagümrükte: M. Fuad, A 
:: d · de· :: da: Sarim, Ankara cad es1n 
" de H ref Neşet, ~ahçekapıda:. JY• fi 
:: Kazım, Beşıktaşta: Naıl i 
g Beyazıt ta: Cemıl, Zeyrekte:~ 
EE Galatada . Okçu Musa cadd ti 
il Asri ittihad, Beyoğlunda po• / 
H kağmda: Garib, Misk sokai~ 
Ei Limonciyan, Kurtuluşta: ı:> erf 
:: Agalopolus, Kasımpaşada: ?Al 
~E Hasköyde: Halk eczanesi. 
!! .................................... :::::::::: ······································ . 

Ağaçlama işler• ıd . . •e r; 
Ağaç dikme mevsıroı . e ı• 

· · h · v • erlerııs ı' ıçın §e rın agaçsız y "" ~ . 
danlar dikilmektedir. BoS~ (t 

yakasındaki boş yerlere bıt 
ağaç d:kilecektir. 

1111ı"ıtmtınıttt11ıtıtlllltttı-lll1lltttınıt1Clll 
Geçmiş Kurun ar! ,,t 

1f' 
21 Şubat ıır 

. dii" 
DüNKO KAR - Takvıııı 8" 

rinci cemreyi kaydediyo~d~·r ~ 
rağmen İstanbulda miitbıı 1 fard 
garla acı soğuk: bükiin1 ·s~~ 
bir aralık, tipi halinde kıı~ ',11,ı ~ 
ba§ladı. Bir müdclettenberı ~e,-sı 
dıracak derecede iyi gide~·rJtflb' 
dünkü kar ve soğukla 1 

cleği§ıni§tir. 

ıza 
Okuyucularım 

hizmet 
KUPONU_., 

..~ Bu kupona ke•IP •• 

dı, 
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Gizli bir cinayet f(U1tur •••erı 

Hakan ıkta bf r 
umumi müdiir:ük 

kurulacak 

Yeni kontenjan 

T elrika No: 28 1 1 Yazan: lıhak FERDi Et takipçısi ~ay Ali 
Rizanın cesedi denf zde 

bulundu 

· Hangi mem.eket!erden 
mal af·ccak, hangif erinC:en 

a mJyacağız? 
1 

ıı~, &r~a~a~larilı ~era~er, fiarDBtonın İzmir belediyesi et takip me• 
murlarından Bay Ali R'za, on bet 
gün önce ortadan kaybolmuştu. 

lzmir gazetelerinin verdikleri ma 
lumata göre Bay Ali Rizanın cese
di denizde bulunmuştur. 

Bütün tedrisat :,teriyle Dıe§gul 
olmak üzere bir genel müdürlük 
kuru'acağı ve her kıann tedrisat 
itleri için de ayrı ayn birer mü
dürlük yapılacağı söylenmektedir. 

Yeni altı aylık kontenjan liste
si bugünlerde gümrüklere ve diğer 

alaka!ı da:relere bild:rilecektir. ~arsısın~H~i teıe~e ~e~ı yor~u 
• ~!lata'nın ·· b·· ··k k 

1 
uç uyu apısı 

~ ~al F erdinandrn ordusu 
nı yara!adığmdan çok müteessir
di. Bu teessürünü yenmek ve Sina
nın gönlünü kazanmak için: 

Bu müdürlükler genel müdürlüğe 

Yeni yapılan konetnjan karar
namesin l e dış:u-ı ~an me:ı:leketimi 
ze gire::ek mallar dört kı:;ımc!a top 
!anmakta.dır. Ptnın önünde karargah 

§ehri üç tarafından da ıar 

~tn~ta'nın bu kapılarından 
b: hıç İ§lemiyen ve etrafı yol-
• ır kapısı daha vardı. Endü
~ (Cenup kapısı) admı ver-

ıt~u kapıdan ne girerler, ne 
ıa lardı. Bir asıra yakın uzun 
ı lrıandanberi yerlilerden hiç
t~ hu kapıdan geçmemi~ti. . 
diğ~~ann, Sinanın yanma 

hır rehberle bu kapıdan e • 
C·~1llnesini tavaiye etmişti. 
lltılerce daa]arda kaldıktan 
.. nihayet G7u.antayı bir tepe

toıın ·· l . Si u, erdı. 
d~~ bu tepeden iki Türk ar -
heı e hekliyecek.. Endülüslü 
. r de Cenup kaprsından giz • 
rnYe girerek Sultan Abdul
•~n.buldan Türk donanma

s:eldiğini haber verecekti. 
• ~nın sultana söyliyecek söz. 

'irQ dr. Kemal Reia ona gizli bir 
at \'e • ,.. • s· 'Ik .. diiJ·· rmı~.ı. ınan ı once 

~~ı:• sultanının fikrini öğre -
l, 

lk· • • • 
de hek~eceden beri bu ıssız tepe
~~r 1:Yorlardı. Çalılık ve kaya
~,~ '-°'-,mda geceliyen Sinan ve 

~st A.. ı' ,_ ı.. ...... ,:r. t.l" .. ~·~ıı .... -
-_,~ade yerlilerden korkmağa 

s· 1t!ardı. 
l- ırıan 1 
·ııııu h· , Yo da gelirken, Endü -
ti. lt çoban kıyafetine girmiı-

S· 
~ı.tt\~~,?1 Yanık bir çehresi var. 
\e!Qj ~ ua müslümanlarına. çok 
~ldı.{'11 Yüzünden onun Türk ol· 

thllnu anlamak kolay değildi. 
' .\ Ukaaım, yolda ken:Jis!ne bi· 
"'ltı~al>ça öğretm· şti. Sinan yol 
'tJ• tnı· ek k • . • l~ ' me , ıu ıatemesını, 
~e "erın . . h dah esını, abr sormasını 
ıa~lerj ~ .. bunlara benzer lüzumlu 

S .. ogrenrniıti. 
ti •&ınd k kaı 1 ları tepede yiyecekle-

lttanııttı. 

-. .. .\caba End··1·· ı·· hb (C -... ı:ı k u uı u re er e-
~İı aı>ısı) ınd · · · , ""· an ı~erıye gıreme· ... l:fd'? ~ . 

Q·· ı. 
~ oyıe ol b'I ~ ~, sa ı e Sinana gelip ha 

s· llrıeai lazını d vil • d'? ) ınan eg m1y ı. 

- Ben seni de aç brrakmıyaca
ğ·ım, ağacığım ! diyerek geyikle -
rin peşine düımüıtü. 

Sudan sıkıntı çekmiyorlardı. 
Rehber, onlara bir kayanın di

binde içilebilecek bir su bir~kinti· 
ai gösterm · f ti. Elan ekleri yoktu. 

Sinan kendi kendine: 
- Hüseyin eli . boş dönerse, 

bu gece açJııktan öleceğ:z. 
Diye söyleniyordu. 
Hüseyin bot dönmedi. 
1ki saat sonra, çalıların arasm· 

dan göründü .. Sırtında büyük bir 
ceylan vardı. 

Hüseyin bağmyordu: 
- Ahmet .•• kof .. yanıma gel! 

Sinanm dümencisi olan Eğrİ· 
kapıb Ahmett aes;n geldiği tarafa 

koıtu. 
Ahmedin arkasmdan Sinan da 

yavaı yavaf yürüdü .• İki kayanın 
arasm:la çalılarJ yığdılar .• Ate~le
diler .• Ve ceylanı bir kazığa geçi· 
rip çevirmeğe başladılar. 

Adliye doktoru tarafından ya
prlan otqpside Bay Ali Rizanm 
vücudunda yaralar ve bereler gö
rülmü§, köprücük kem· ğinin de 
kırılmış olduğu tesbit edilmittir. 
Otopsiye göre Bay Ali Rizanın 
cesedi; denizde 24 saat kalırnıt ve 
midesinde pekaz su bulunmuftur. 

Bu fenni şekil; et takip memu
runun öldürüldükten sonra deni· 
ze abldığmı gösterm·ıtir. Hatta 
on beş günden beri ortadan kay· 
bolmuş olan memurun; cesedinin 
bir müddet gizlenidikten sonra 
ölüsünün denize atıldığı kuvvetle 
tahmin edilmektedir. Bu vaziyete 
göre adliye ve zabrta bu altmışlık 
memurun öldürüldüğü netices'ne 
varmıştır, tahkikat derinlettiril
mekte:lir . 

~eyhan taştı 

Birçok köy.er arasında 
münakalat durdu, koı ku 

devam ediyor 
Sinanrn yüzü gülüyordu: 
- Yaman adamsın be, Hüse- Dünkü ajans haberleri Seyhan 

yin ! Ne yapıp yaptın.. Çabucak nehrinin taştığını bildirmekteydi. 
bir ceylan avladın! Bu hususta gelen ıon malUınat 

Ço'ak Hüseyin c~ylanı ateşte şunlardır: 
çevirfrken anlabyordu: ,_ Perıembe gününden beri ya-

Uz.cıkta btr ağacın tepesine ğan sürekli yağmurlarla Seyhan 
çıktım.. İspanyol ordusunu sey - Haydar oğlu bucağıyle Abidin 
rettim. MütMş bir kalabalık var. Bey çiftliği arasındaki aeddi dört, 
Düfman çok kuvvetli. beş yer?nden yıkarak aular Ka

Sinan bu haberi alınca içini yarlı lnnepli, Havbudlu bucağı, 
çekti: Kötüköy, Akben!i, Taşcı ve Verai 

-Keşki fU bu!unduğumuz yer cesirin bir kısım arazisini kapla
deniz olsaydı da .. Donanma ile fU mıştır. 
kaılenfo bürçlerini aorsaydrk... Bu köylerin mahsullerinin bü-

bağlı bulunacaklardır. 

Soyadı almamış hocalar 
Henüz Soyadı almamı§ olan 

hocaların soyadlannı mümkün ol
duğu kadar çabuk alarak nufus 
dairelerindeki kütükl~rinde tie 
tescil ettirmeleri ikinci defa ola. 
rak hocalara bildirilmittir. 

Açılacak mektepler 
Önümüzdeki dera yılı batından 

itiharen ıelirimizde yeniden İekiz 
ilk okul daha açılacaktrr. Kültür 
Bakanlığı tarafından yapılan b 0 r 
ıtatistiğe göre bazı vilayetlerde 
okul açılmasma tiddetle ihtiyaç 
görülmektedir. 

Bilhassa lzmirde bazı ilk okul 
amıflarmda talabe sayısı 70 ıi bul 
maktadır. 

Çatalcada teftiş 
Çatalca, Silivri ve Büyükçek· 

mece okullarını tefti§ etmek üze
re Kültür Müdür muavini Şevket 
Süreyya ve Müf etti§ Bay izzet 
dün Çatalcaya gitm · şlerdir. 

T eftit beş gün sürecek ve ne
tice raporla Kültür Müdürlüğüne 
bildirilecektir. 

Vekil hocalara verilecek 
maaş nis'oeti 

Hiütii olan veya a.kerlik VllZİ· 
feai yapmakta bulunan okullar ho 
calarmın yerlerine tay·n edilen ve 
kil hocalardan bir kısmına nıslf 
maaş bir kısmına da sülüsan maat 
veriliyordu. Kültür Bakanlığı bun 
dan sonra bütün ve!(il hocalara 
sülüsan maat verebileceğini bild:r 
mittir. 

- Donanmaya lüzum yok yük bir parçası sualtmdadır. Neh 
Beş bin kişi.Jiık bir ordu ile rin taşgınlığı indiğ: için sular Yü
düşman üzerine hücum e•aek, yer- reği ovasına kadar inemedi. Eğer 
tilerden de bir çoğu Mze katılırdı. inmiş o!saydı Çukurovanın en ve
Düşmanı kolayca püskürtürdük. rimli yerinde bütün ekin mahvola 

FakUitelere ahn?cak l"etlet 

- Ben de bu fikirdeyim, Hü- caktı. Maamafih bu tehlike daha 
seyin ! atlatılmış defidir. Çünkü yağ-

Ceylanı yemeğe başladılar: mur mevsiminde nehrin her za-
- Açlık ne fena şey, Sinan! man taşqıak ihtimali vardır. Ge-
- Lokmalar boğazımda dizili- len se'in bu gediklerinden aka-

yor •. içime sinmiyor, Hüseyin! rak büyük zararlar yapmasından 
-· Neden? Aç durmak tehlike- korkulmaktadır. Nitekim bundan 

lidir. Midemizi şi!irdikten sonra, evvelki büyük selde bu sedleri yı-
daha iyi düşünebiliriz. karak bütün Yüregiri kaplamış ve 

Sinan gözlerini yere ind:rdi: b·r çok mahsulleri mil altında bı· 
- Ben, aylardan•beri kale i- ra~<arak büyük zararlar yapmıştır. 

Onivera·te bütçesinden Oniver 
sitenin muhtelif faıkülte!erine a'ı· 
nacak o!an aletler için 370 bin li
ra ayrılmıştı. Aletlerin hepsi ıa-
marlaninıttır. · 

Rasadhane i~in de ısmarlanan 
aletlerden başka bu yıl ilet satın 
almmıyacaktır. 

Muame.e verg . sı kım er· 
den ahnmama'ı? 

~ lereddü •a~t.!er geçtikçe . şüphe 
~ri .. t ıç·nde bocalıyordu. 
f' . donınek kabil d V'ld' d ~rnat egı ı. 

1• a~ uzakt .. ·· ı 

çinde kapalı kalan zavalhları dü - Sular ırmak hafı ile Kilise köyü 
şünüyorum, arkadaşlar! arasındaki seddin de bazıyerler·ni 

" & an goruyor a.r-

B;r:nd kısmı, bİzimle k!ering 
anlaşması olmıy~ ve meseli, ln-

gi~tere, Portekiz, Çin, Hicaz, Erc
z:lya, Arjan~in, Yeni Zeland g!bi 
memleketler teşkil ediyor. Eu gibi 

memelket!erle klering an!aşmamız 
olmadı,ğından bura!ardan gelecek 

mallara karşı kontenjan kapmuz 
oldukça kapalıdır. 

· ikinci kısım ise Klering anlaş
mamız olan memleketlerdir ki Al
manya, İtalya, Avusturya, Belçika 
lsviçre, lsveç, ispanya, Holanda, 

Fransa,Bulgaristan, Japonya, Yu. 
goslavya ve Macar:stan gibi mem 
leketlerdir. 

Buralara o!an ihracatımızı ço
ğaltmak için bu kontenjan liste
sinde ken:lilerine daha fazla hisse 
ayrılmıştır. 

Üçüncü kısım, klerİnk anlaş • 
mamız olmıyan ve kontenjante ola 

rak her hangi memleketten gele • 
bilecek mallardır ki bunlara da 
kontenjan kapısı daraltılmıştrr. 

Dördüncü kısmı, Bakanlar he
yetinin vereceği karar ile memle
ke~imize girebilecek mallar teşkil 
etmektedir. 

Yeni altı aylık kontenjan karar 
namesile ithalatımız bir hayli art• 

mış olacaktır. Fakat kontenjan 
hisseleri verilen memlekette kle • 

ring an'aımamız oldurrunt'an bi
zim de ;hracatımız artl\caktır. 

Esr af l:arıkasında d ··n 
y2pılan toolanh 

Esnaf Bankası Umumi Heyeti 
dün öğ'eden sonra toplanmıştır. 

Toplantıda vaziyetin Şehir Mec
Usinin karanin ve lktisad Mü· 
dürlüğünce tetkik ed .ldiği ve bu 

hususta meclisin karar veree::iii 
konuşulmuş ve bu karar alındık-

tan sonra bu ayın 28 zinde tekrar 
toplanı!masrna karar verilmi~tir. 

Avukatlar top'anıyor 
lstanbul Barcsuna mensup avu 

katlar, on dokuz Martta Baroda 

toplana::aklardır. Bu eenelik tcp
lantıda idare raporu ve bütçe g~z
den geçirilecektir. 

" ~ate .,~ d·· il kendi k d'I . . (j oneltt. en ı en ne geri-
t )fe &İıl_1Yec::eklerini biliyorlardı. 
t\~h l Ve . 
~ aç!ı ar ~rp yol1ar, öyle do-
l:)~ )'allar ~ıden geçm:şlerdi ki .• 

- Hakkın var, reis! Biz iki yıkarak bu iki köyün arazisiyle 
gün~ük açlığa dayanamadık. Ş~ Kumrulu, Kara Ahmedli Köprü 
bir beş aydanberi muhasara al • gözü ve civar köylerin araz'lerini 
tmda imiş. kaplıyarak denize kadar inmiştir. 

- Ne yeyip ne içiyorlar aca Köy!üler suyu denize akıtmağa 
ha?.. uğra§ımaktadır. Selin en çok zarar 

Daıhili istihlak kanunu yapılır· 
ken, çikolata ve biaküi yapanlar
dan alınacak muamele vergıaı 
hakkında bazı konuşmalar ve tek
lifler yapılmı9tı. Bu arada, mua· 
me!e vergisinin ancak yerli şeker 
kuUananlardan alınmaması ·sten
mişti. Fakat o zaman ya!nız, çalı • 
fan Albullu Şeker Fabrikaamm 
ihtiyaca tekabül etmiyeceği göz
önün:le tutularak hu istek kabul 
edilmem itti. 

Bun:lan başka, müddetleri bi
ten birinci ve ik'nci reislerle inzi
bat mec!isi azalarının yerine ye• 
niden intihap yapılacaktır. 

di~rt tiiıı ıd:~ltan bile bulamazdı. 
h· Ctden glardan, korkunç va· 

ırı "".. geçerek hu t k d "'U§k .. 1.. epeye a ar 
J.ı .. Si1'anı: atla gelebilmişlerdi. 
)ollse}'İn a ~kadaş?arından çolak 

rcJu. ç ıga tahammül edemi-

}'~ :f Ne ollll'a ! 
d oğl'U a 0 sun, biraz arka-

a.rı h. 'Uzanıp av l 
~.. ~r ge 'k gaç ar ara.sın • 
11 ~ 11tı ! I)· Yt veya ceylan avhya-
'·h1J 1Yerek k 

lllt§tr. ar adaşlarından 
d Çolak li 
h~(t )'ılın.1,. Ueeyin ateşten ve ölüm 
~ d an bir ge L" z s• 
~i • '>nu nç"ı. aten ı-

1' llfllıı§tr. '~?1~ bu meziyeti f. 

_Zenginlerin .amb:'"rları do- j verdiği :er Tuzla nahiye~i~~r. Bü 
ludur.Açlıktan kem :klerı meyda- tün arazı su altındadır. Buyük sed 
na çıkan, fakirlerdir. Srkmtıyı on- d·yıkan su adeta bir nehir halinde 
Iar çekiyormuş.. bu araziye hücum etıne~rte ve ır-

Kim söYJedi bunu sana?. makhaşı ile Kilise köyünden ge~en 
- Ebukasmı .•. · bir kısım sular da bu nahiyenin 
_ Zenginlerin ambarları do- arazfoine akmaktadır. 

lu imiı ha?!. Burada nahiye ile köyler ara-
- Evet... smda münakale ve muhabere dur• 
- O hald~. rehberimiz gel • muştur. 

mezse - ne yapıp yapmalı, gece ya Zot Ja kaçırılmak 
rıaı surların tenha bir kö§esinden · f k d 
. . • fak' halk 1s enen a ın 
ıçerıye gınneğe ve ır ı zen-
g:ınler.n erzak aml:arlarmı yağma lzmir Peştemacılarmdan koca-
ya teşvik etmeliyiz. aı Hüseyinle birrkte geçmekte:, o-

ası var lan Ali kızı Bayan Suzana İsmail 

Son günler zarfında çikolatacı 

larla Maliye Bakanlığı arasında 
muame!e vergisi dolayısıyle açı
lan konuıma evvelce yapılan bu 
konuşmaları hatırlatmıştır. ş·mdi 
dört tane teker fabrikamız oldu
ğun:Ian bu eski teklifin yenilen· 
mesi ve mecliste tekrar görüşü}. 
mesi muhakkak sayılıyor. 

... ... , •tttttıt•'"'"'''"'"''"''''""" .. '101t41tt111"''""' """f 111ftı••ııııntı""''~"''"'' .. 

ogju Abdullah namında bir !ahıs 
kocasından ayrılıp beraber gitme
sini te~:dif etmiı ve kadın bunu ka 
bul etme:Jiğinden Ab:1ullah ça!a 
ile Hüsey:ni göğa\inden yarala-
mıfbr. · 

Kibıit şirketi hesapları 
Kibrit Şirketinin hesaplarım 

göz~en geç'rmek üzere Ankara
dan ls·an~ula ge~en, Maliye Mü· 
tehassısı Bay Müller, Kibrit Şir

ke:inin Karaköycle!,i binasın:!a, 

dün de tetkiklerine devam etmiş
tir. 

~ehir lv..ec is~nde 
. Şahir Meclisi buaün saat 14 de 

top 'anncak, encümen!er:1en gelen 
bazı İ§lerle esnaf bankasının vazi
yetini görüıecektir. 

-
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ihracat beyannamelerinin 
k u lla n ılış ı esasları 

Soqadı alan yari 
taşlarımız 

İstanbul liıeai tabiiye hocala.rm 
dan Bay Bedri Kemal, ojlu Oni
veraite talebesinden Bay Necdet, 
Kemal ve İt Bankası küçük cari 
hesaplar ıervi.inde Bay Celal Ke
mal (Eledniz), lı Bankası Beyoğ-

mut onbqıya verilmiftİr· 
Diğer aoyadı alanlar 

m·eclisinde kurulan Yüksek iktısad 
komisyonun tesbit ettiği 

d~: ' 
Nahiye çevirgeni Niyı.ı1 

ra), Batmuallim Namık ft 

Iim iffet (Ayu), Tahrirst 
Nuri ( Kaya), Nüfu. ın 

lhracat beyannamelerinin kul- cağına göre ankonıyuyon sa 
lanışı hakkında hazırla~ esas- tışlarda ileride muayyen bir niı· 
larr, Ankara telgrafı olarak hu- bet dahilinde fark zuhur edebile
lasaten vermiştik. Ehemmiyetine ceği meselesi üzerinde durmağa 
binaen bugün esasları aynen veri- malıal yoktur. 
yoruz: 5 - Talimatta aynen geçen 

A '- (K ) H . · t' cezai müeyyide!erin, fazla şiddet-
n~ara, urun - arıcı l• • , • • 

t t t . tikl • tal' tmd lı ve tıcarl haysıyetı kıracak ma-care a a ıs erı una a son . . . • . 
d f 1 d w• 'kl'kl b h1yette oldukları ıddıasıyle bun-e a yapı an egıı ı ı er ve un-1 . . . 
1 h ı .h t ların hafıfletılmesı veya büsbütün ara nazaran azır anan ı raca · 
be ı · · kull hak 1 kaldırılması, bu hükümlerin teshit yanname erının anııı - . . 
k d ı · 1 ta-1-ul ·h t t · 1 ve tayın edılen hususlara aykırı m a zmır s nD ı raca aclr • . 
ı · ta f d l .. t 1 hareket edenler ıçin 1554 aaydı 
erı ra ın an yapı an mura.caa • k 

ı t tkik 1 k Ü Ba ka am.ında gözönüne almmış bulun-an e ey eme zere t D• • • 
ı v b ., 1 y~~1---k 1kt' d maları haıebıyle varıd ve müm-
ıgın uyuruguy e ~ ısa kü' .. ·· ı . . 

M l .. U ,. k"t" 1 .... d t n goru memıştır. ec ısı mumı a ıp ıgın e e- . .. . . . 
,_,_··ı d h .. k •1 y t t 6 - Harıcı t:caret statııtıkle-

ıe~u e en " uauıı om ı on e • . 
k !I- t d bn kt d. rınden beklenen fayda ve uhhatin 1&a rna evam e e e ır. . . . . 

1 
h 

temını ıçm ta imat ükümleri mu-
" Komisyon yapılan müracaat- cibince kıymet unaurlarınm ayrı 

ları ve bu it hakkında gönderil- ayrı yazılması eauının değiştiril
miı bulunan lzmir Türk Ofis ve ' mes~ne imkan görülmemeld:edir. 
Gümrük u ... --üdürlüg"' ü, latanbul ~~ Ancak bazı ticari dü~ünceleri na-
Ticaret Odaaı raporlarmı ayrı ay- zarı dikkate alarak tacirlerden ar 
n tetkik ederek tacirlerin dilekle- zu edenler, kin, müteferrik mas
ri hakkında §U esasları tespit et- raflar arasında karı§ık gösterebi-
mittir: lirler. 

1 - Gerek kat'i gerek ankon- 7 - 1S54 sayılı kanunda tacir-
sinyuyon satıtlara müıten!d ihra- ler için cezat hükümlerle beraber 
racat için tacirlerin gümrüğe ver- ayni zamanda alakadar memurlar 
dikleri ihracat beyannamelerinde için de muttali oldukları maliima
fop kıymetin tesbitine yarayan un tın g'.zlenmesi ve kendilerine dü
surların ve istihlak memleketinin §en vazifeleri kanun bükümleri 
derhal beyanedilmemesi baklanda dairesinde yapnıalan hususunda 
tacirlerin bu malumatı malik ih· cezai müeyyideler bulunmur iti-

Alı ı; lo oiV d'':_tl_-,1:43 .. ...:'1.1 "- • I • 1 raç e ume& uzere vapma .Y"1A e- oarıy e memur ar tarafından öğ-

::;a iıinin bittiği günün ertesinden renilen bu gibi malumatın, ticari 
:tibaren en çok on be§ gün içinde teamül do)ayısıyle gizli kalması 
aümrüğ:e beyan etmelerine müsaa HIUUmı.tllllQIJffflllnllR"ntntlllllllUlt'HIH1'111f«noıı>UllMMlldlJO#ilUUlllu..MUiW.,_ 

de olunur. 

2 - Bu gibi hallerde gümrük
lerde muayyen müddet içinde bu 
beyanın yapr1acağı taahhüdünü 
munzam olmak ü2ere koçanlı fit 
kullanılır. Alakadar gümrük me
murları, istenilen malumatı tacir
lerin bu fitler ii2erine yazarak on 
beş gün içinde getirip getirmedik
lerini koçanlardan takib ederler 
ve bu fi§ler geldiğinde bundaki 
malumatı asıl ıtatiıt:k fijlerine 
geçirip statistik umum müdürlü
ğüne gönderirler. 

3 - Kıymetler, mal ne para ile 
satılmı§sa, o para ile gösterilme
mesine mevzuatın böyle bir işe 
müsaade vermemesi hasebiyle ce· 
vaz veri1mez. 

4- Beyanın talimat hükümle
rine göre, ihraç esnuında elde bu 
lunan \"e~ikalara nazaran yapıla-

Askerliğe çağırma 
1 - Üsküdar Askerlik §uhesinden 

olup §Ubenin yerli ve yabancı kay • 
dmda mukayy~d bulunan muhabe
re, istihkam sınıfına mensup hih1 • 
mum (316-328) doğumlu bakaya 
efradile 329 doğumlu neferlerin 24 
§ubat 935 pazar günü saat 9 kadar 
hclıemhal üsküclnr askerlik şubesi • 
ne müracaatları. Bu tarihten sonra
ki müracaatlar kanunu cezaya tabi
dir. Bu doğumluların nakdi bedel 
muameleleri 23 şubat 935 günü hi
tam bulacaktır. 

2 - 23 şubat 935 günlemecinde 
15 mart 935 günlemecine kadar her 
gün öğleden sonra §ttbede eytam ve 
malfıllerin tütün ikramiyelerinin 
kayıt muameleleri yapılmaktadır. 
Şubeye bunlarm beraat, maaş ,.e 
nüfus cüzdanlarile hirlikte Ye bu ta 
rihlerde ve bu saatlc.rde müracaatla 
rı ve 15 mart 9~5 günlemecindeu 
ısonraki nıüracaatlarm kabul edilmi 
yeceği ilim olunur. 

. ~. YAZAN : Kadircan Kaflı 
O bana zavallı Selmadan kalan 

en ~i.izel hatıra, en büyük te5elli 
ir. l. 

f ak at kapıdan girdiğim uman 
... :-~nna ilk çıkan in.san, benim e

:::ı-~ktar aşçı kadın oldu: 
- Safa geldiniz Vedad Bey, 

.ıh, çok şükür ka"tU§L"Uğumuza ... 
?aten demezler mi ki, dağ dağa 

ka vu~az, insan insana kavuşur .• 
Kim umardı bu harbin biteceğini •• 
Al k ük" .. f .. ~ ~o ş ur .... 

Diyerek ellerini uğuıturuyor -

du, boynunu büktü, sevincinden 
ağladı. • 

Odalardan çıkan yoktu. 

Halbuki vakit akşamdı. Bu 
saatte Solmaz mektepten, dayım 

da yazıhaneden dönmü~ olmaları 
lazımdı. 

- Beni bu kadar da unutma • 
ları mümkün deg~I. .• Önümde ıe • 
vinçten höngür höngür ağ'lıyan, 
boynuma atılmağa sıkıldığı için 
ellerini uğuşturan, sağa sola sal • 
1anan, kıvranan bu kadı • 

noktalar 
lu tasarruf ,ubesi memurlarından 

temin edilmit olduğundan bu cİ· Bay Süreyya Fahri (Uraz), Artist 
hetin de talimat lriikilmleri meya- Bay Hüseyin (Karadoğan) aoya
nina ili.vesinde farda mulahaza dım almıt!ardır. 
edilmittir. Rumelihisarında mülkiye müte-

8 - Ancak tacirler tarafından ka.itlerinden Bay Abbas (Denker), 
yapılan beyanların doğruluğu ve Su!tanahmet Birinci Sulh Hukuk 
yer:nde bulunup bulumna.dığının mahkemesi zabıt katibi Bnynn Ve 
araftırıhnası yolunda ticari kayıd dia (Ertem), Sultanahmet Birinci 
ve belgelerin tetkikinin zaruri gö- Sulh hukuk ma,;hkemesi rııüba§iri 
rülmeti halinde bu itin munhaaı· Bay Hamdi (Koç), Baytar binba
ren her gümrük idare amirleri ta- şısı Bay Ali irfan ile kardeti Bay 
rafından yapılması da muvafık gö 1 Süleyman İrfan, lhsa.n (Teoman) 
rülmüstür. Gümrük muhafaza batmüdürlüğü 

9 - Yeniden bastmlmış olan merkez kısım amiri Bay Fahri ile 

ih t b 1 . . k I kardeşi Harp akademisi talebesin-raca eyanname er _nın a em 
l · · ı ğ · hakkı dak' den yüzb&§ı Lutfi ( Özberk) ıoya-
erının az ıı ı vesaıre n ı 

müracaatlar varid görülerek bu dmı almıtlardır. 
hususta maksadı temin edecek §e• izmlrde 
kilde gümrük inhisarlar bakanlı· 
ğınca beyannamelerin §eklinde tet 
kikat yapılması lüzumu takarrür 
ettirilm · ştir. 

10 - Hususi ıurette alman ma• 
lumattan bazı tacirlerin navlun 
ücretlerini fop kıymete soktu.klan 
anlaşıldığından tesbit olunan esa.a 
lara tamamen aykın diifen bu ha
le meydan verilmemek üzere bu 
cihetin talimatta tebarüz ettiril
mesi lüzumlu bulunınu§tur. 

11 - lzmir iluacat tacirlerin• 
den olup Meyan kökü ibracabyle 
metgul bulunan Makandr'ı For
Deı JCumpanyası muaurifeti tara· 
fından İzmir gümrük batmüdür· 
lüğüne eönderilen ve memlekette 
satın almdıktan sonra ihracma ve 
hatta fabrikalarca teıellümüno ka 
dar ieçen uzun zaman zarfmda 
itlenmesi ve gördüğü aair ameliye 
ler dolayısıyle sikletinden edeceii 
kayf>m Meyan kökleri için yapıla
cak beyanda baZll istisnalar kabul 
edilmesi zaruretini doğurduğu 

hakkındaki mektub okundu ve bu 
iş de tetkik edildi: 

Meyan kökü, tütün ve benzerle 
ri ıibi bazı ihracat neanelerinin 
anlatdan tekilde husuıiyetleri bu· 
lunabilecekleri tabii ıörülmekle 
beraber bunların beyan1t sevki aıe 
nındaki piyuaya ve ıev~ eenaam· 
da elde bulunan belaelere göre 
yapılacağına nazaran bu a:bi ne.· 
neler için bir vaziyet kabul edil
mesine mahal ve imkan buluna
madı. 

Komisyon tetkikatının bir Ve. 
killer Heyeti kararı haUnde çık· 
muı muhtemeldir. ~ 11-

N .. ? - ıçın •.•• 

Tepecik maha'l1esi B*1'et so
kak 1-3 numaralı evde Yuauf oğ
lu Ahmet (Azbar), Işıklarda Şem 
ıeddin (Özatlr), Karantina ma 
hailesi Şükufe sokak 8 numaralı 
evde Mustaf oğlu Mehmet (Ka • 
sa), Keçeciler mahallesi 3 mıma -
rada Celaleddin (Kayıkcıoğlu), 
Alsanca.k Bornuva caddesi 83 nu
marada Mustafa (Kipkut), güm
rük ifçilerinden Ali oğlu lmıail 
(Özdoğru), Gümrük baımüdüriye 
ti katiplerinden Şevket (Yung), 
Kartıyaka Bahariye Soğukkuyu 

caddesi 21 numarada Necip Hua.n 
(Dirikaon)) 5~14\iıwIDu.~bı;.llooi 
34 numarada Ahmet (Değerler), 

Nafia b&§1Dühendisliği mükellef a
mele katibi Refika (Gökberk), 
Seydiköy Bulgurca. köyünde 3 -
25 numarada lsmaH (Gök bel) 
Kestelli cadde&İ 195 numarada 
Fahri (Gökyayla), Dedebaşı me • 
zarlığı 1-222 numarada Haydar 
(Sarıb3.§), Mehmet (Bayro) ısoya
dını almışlardır. 

Kon yada 

Konyaya bağlı Zinarik'te soy 
adları için bütün köylü bapnual -
lim Namık Ayasın daveti üzerine 
toplanarak yeni aoy adlarını atmı§ 
lardır. Bu arada Sakarya soyadı 
üzerinde nıünkaşalar olmu§ üç ki
§İ yni adı almak iıtemj~tir. Sakar· 
yayı soyadı almnk istiyenlerden 
biri gözleri görmiyen Mehmet on
hatı idi: 

- Ben Sakaryada düşmanla 
dövüftüm. Kızıl suyundan içtim. 
Bu da ben:m hakkımdır demiş, 

bundan sonra Sakarya :ıoyadı Mah 

fiz (Devecioilu), Fırka 
Ali ve kardeti (Gözet), f 
ti Halil çaVU§ (Koyuncu), 
Ahmet, karde§ieri (foÇSll) 
İbrahim (Danaoğlu), Oye 
kardeşleri (Erdoğan), M 
leymruı ve ka.rdeıi (Yıld 
mam Ata (Atay), lmaaı 
(Koç.ak), Bek~i Halil (ös)ı 
mirci Ahmet ve kardeti ('i 
Berber Mehmet (Keskiıı)ı . 
(Ülkü), Mehmet Tuna, ,l)i 
tur), Hademe Mustafa ( 
Yunuı ve kardeti (Erdeaı)ı 
yin, kardctleri (Koç), M 
kard~leri (Çona), laınail ( 

Polis haberleri : 

Vapura atlarken de 
düştü, kurtarıldı 

On yedi yaılarında S 
dün Kadıköy iakeleıinde d~ 
atlamak istediği bir tıra.d• 
dütmÜ§ gemiciler tarafındall 
tanlmı§tır. 

KAZA - Balatta Ta 
re caddesinde 179 numarabı
vacı dükkanmda Ahmed ol 
mil dün odun kesmekteykeSI 
ta ayağını kesmiı, but 
kaldırılmııtır. 1' 

KIVILCIMLI BACA -"'' 
,Jİmde lbr.,aokağmda. Bay " ~ 
ma hwc:Le atL ı~ı .uwuaraJl 
bacasmdan kn'ılcmı çıktılı 
müş söndürülmü§tilr. 

AYAKKABI ÇALMIŞ ..,,, 
ciyenin evinden bir çift a e ·,t 1 

ve şoıon çalarak kaçmak ı 
aabıkalılardan Cemile 
mıttır. , 

MOTöRDE HIRSIZLl1' / 
bıkalı Hamdi admda biri•İ · 
Sırmakeş Motörü kaptanı 
Tekirdağı iskelesinde bağlı it 
motörüne girerek bir yelek Si 
taniye çalıp kaçarken Y 

- O gece geç vakit bir telgraf dim. Terhiı edilmemiştim. Vazi • çok özlemi tim. . 



------- ---

Yazan: Niyazi Ahmed Okan Tefrika No. -63-

Galata ve Unkapanı köprüleri 
• 

KÖPRÜLER 

fttıı l' CU:ihi kayıtlara göre İstanbul 
P,/dıldikten soma ilk köprüyü 
~~ lcu!-muştu. Fatihin donanma

'' 'l 1. ~dav ıci kapayan bir zinciri krra· 
ta tgından Halice girememiş . 

'1rrıpaşa tepesinden gemileri a-
frrttıa.k b . . . d b-· ~ ınec urıyetını uymu§ ve 
to llYük işi başarmıştı. 1şte1.. bundar 
d llra Fatih, Halicin en dar yerin 

~ ~r köprü yaptırdı. Bu ilk köp· 
d kkında verilen malfunat şu -
~r:Ieöprü, biribirine demir hal· 

.., ]~ la.ta ve kirişlerle bağlanmış 
~':ıl ve mancanalardan ibaretti. 
i;~irlerin birer ucu sahile bağlı 
d.,1' köprünün üzeri kavi. döşeme 
k~!eli idi. Üzerinden yanyana be! 

1
!1 &eçebfüyordu. 

ı Bu köprünün ölçüsü §U idi; u-
"nlugv .. • 1· w • b a u yuz gez, genış ıgı on e, 
~ı.(t) 

..,~~u köprü sonradan ne oldu. Ne 

1 
ıt kaldırıldı? Tarihler bu hu

~•ta. h. b. t~d· ıç ır malumat vermemek-
ırler. 

}:', ~kinci köprünün yapı'h§ tarihi, 
~thi~ ya·ptırdığı köprülerden 
d dort yüz yıl sonra 1252 yılın-
tdll' Bu d.. .. 1 d . ho · ort yuz yı enız arası 

ti~! ~u kaldı? Yukarıda işaret et
d itınız gibi bu hususta tarihin kay 

ettigv1. ı· . d h. b" 'k k t e ımız e ıç ır veaı a yo -

~· 1252 yılına kadar bir çok 
'Utl( .""' 

birç kınn:~~arlan, muhtelif yerlerde 
k ° Kopruıer yapmışlaClı. Fa • 

illa\ İıtanbulda bir köprü yapma • 

el 
11 arı, hayret edlimiyecek şey 
e'"·ı ~~ dir. Maamafih bunu başka 

·~h Plere atfedenler de vardır. Bu 
eplerin başlıcaları §udur: 

~ Oaınanlı padişahları · T opkapı 
f• ~a.l'ında otururlardı. Galata, Ki 
ltııta. . d' •a. h ? 1 · • Beyoğlu semti boş ar-

otu ahnde idi. Oralarda kimseler 
"lll-tınuyordu. Birkaç bahçıvan 

dı. On . . .k. k b" .b. ti!\e b .. un ıçın ı ı arayı ırı ı-

!tl' aglamak lüzumu hissedilme-
1fti. 

!td Bununla beraber kar
lal't an karşıya gelip geçmeyi kayık
lil' ~teınin ettiği şüphesizdir. Ev
Ita.;,k elebi, kendi asrında yedi bin 
ille} çı nıevcut olduğunu kaydet-

tın ~:dir:. ~~nı!an, yedi bin kayı· 
ettikle ~ru ışıni fazla fazla temin 

rı anlaşılmaktadır. 
J(. J(. J(. 

'Yuk d ~ arı a da ynzdığımız gibi 
l}t' 
. ı oldun-un h b . . lç.in d .0 u a ~r a!r::ıak l:.emm ı 
dan b er~n bir haz idi. Uzun yıllar· 
doılt .ed~ı doymadığım bir saadetle 

ı ıın. 

alt sef d er ayım sordu: 
'b - Onu h414 k' . k . "Otıu a a es ısı adar sevı-

n, degvil . ? 
- E:lb 1 nıı ... 

et ...• 
d - Halb k' S 1 en ıe . u 1 o maz çok geçme-

- nı un::.ıtmuştu. .... 
Çab'::k Ç<>cuklar hep böyledirler .. 

seyerle b k Sank· b r, ça u unuturlar .. 
lllek i . ı unu mahsus, beni üz -
n Çın söyl . . 

lln YÜ:zij enııştı. H~lbuki o -
l'llak•ad nde Ye sesinde böyle bir 
b• 1 olduv 11' §ey gunu gösteren hiç 
-t Yoktu. 

ı ...... ~et .. Öyledı'r B••t•• k 
~. oy}ed' ... u un çocu -

I)· ır .. 
ıye söylendim. Sonra kendi 

Eski köprUnU!' yerine yenisi kurulurken 

Fatihten sonra köprü 1252 de l • 
kinci Mahmut zamanında yaptı • 

rılmıştır. 

Bu köprünün ikinci Mahmut 

tarafından düıünülerek yaptırrldı
ğı kaydedilmekle beraber "Unka-

pam ile Azapkapı arasmda bir 
köpıii inşası ve memlekete fevait 

ve muhassenatı ve hususile tersa
ncce mahfuziyeti mucip olacağı,, 
düşünülerek yapıldığı yazılmak • 

tadır. Mektupcu Osman Nuri Bey, 
köprünün kurulpıaıını kaptan 
derya vekili Fevzi Ahmet paşanın 

öne sürdüğünü, köprü planının da 
kendisi Ahmet Fevzi tarafından 
yaplldligmı yamıaktadu. 

Bütün bu rivayetleri bir nokta· 
da toplamak icap ederse, köprü -
nün teraanenfo rnuhaf azası için 
yapıldığı ortaya çıkar. 

Bu köprüde biribiırine bağlı ıal
lar üzerine kurulmuştu. Uzunluğu 
altı yüz arşın. enlİ'liği, iki araba, 
iki yüklü beygir ve iki tarafında 

zır bulundukları: halde zatı p~di
şahi haymelerini hitteşrif orada 
rikab resmi icra olunduktan sonra 
meşahiri uleınai vakitten ders ve
kili Hacı Ömer Efendi daavati la
zimeyi eda ederek ve kurbanlar 

kesilerek ve tersane önünde gemi

ler donatılıb toplar atılarak ilaru
hai olunduktan sonra iptida sultan 
Mahmud hazretleri rakibcn ve huz 

zan mevcude maşiyen mürur ile 

lTnkapam tarafına,, geçmişler. 

930 yılı bir haziranına kadar 
sürmü' olan köprü parası, ilk de

fa hl! köprüden alınmak düşünül

ucüş, bu fikir ileri süı:~ müıtü. F .a
kat Jki:nci Mahmut, bunu doğru 
bulmamIJtı. Çünkü halk, bir isti -
fade görsün diye köprü kurulına· 
er arzuaunu izhar etmitti. Köprü-

. den geçme paraaı alınacağı sözü 
etrafa aksedince halk: 

- Bir miali fazla verir, kayıkla 
geçeriz. Hayrat böyle mi olur. 

biribirlerine dokunmadan piyade- Diye aöylenmeğe başlamıştı. 
lerin kolayca geçebilmelerine ye- Bunun üzerine şu ferman çıktı: 

ter ve dayanır kuvvette idi. "!nşasından garez ve ivaz ahaliye 
Köpr~inün altından küçük ge • sühulet ve menfaat göstermek ol

miler de geçebiliyordu. Bu gemi- masına. mebni bu hal muvafrk diif]
lerin geçecekleri yerde büyük göz · mez. Zinhar kimseden bir akca 
ler yapılmıştı. Büyük gemiler için aL?1n1I~'a ve herkes meccanen ge

de köprü açılıp kapanıyordu. Bu lüb ge~e,,. 
köprünün açılmasını tarih §Öyle an Bu fermandan sonra hu köprü-
latıyor: nün adı "Hayratiye,, oldu. 

"Lcylei Regaibin ertesi günü te 
yemmüncn küşat krlmdı. Resmi 
küşat için erkam devlet Azapkapı
sma davet olunup mansup ve ma
zul b::mdegfı.n ve daiy.:ın orada ha-

hen :1 i!lle düşündüm: 
- Bütün çocuklar böyle olabi

lir. Fakat Solmaz, diğeı· çocuklar 
gibi değildi ki .. Onu gelişi güzel 
bir ço.:uk yerine koymak bana ba
yağı ağır . geliyordu. 

Dayım anlatıyordu: 

- Bu harpta n.eler olmadı. De· 
ğil böyle seni unutan dayı kızı, 
hatta öz babasını tannnıyan ço -
cuklar bHe oldu. Bizden üç ev yu
karıdaki Halim Beyler yok muy • 
du? Daha yirmi gün evvel oğlu as 
kerden döndü. İki yaşında bıraktı· 
ğı kızını şimdi dokuz yaşında bul· 
du. Halim Bey geçen sene ölünce 
genç kl\dın yapyalnız kaldı. Kızı, 
bir gece ansızın eve gelen babası· 
nı tanımadı da "Annem eve ya -
hancı erkek aldı !ı, diye ortalığı 
altüıt etti. 

(Arkasr var) 

{ 1) Bir gez, parmak ucundan 
dirseğe kadar olan uzunluktur. 

Unutulmak! Ne acı şey!. 
Solmazın haatalı~ı hakkında 

bir çok şeyler sordum: 
- Ne vakit hastalanmış? Na -

sıl, neden hastalanmış? Nereleri 
ağrımış? Öksürük var mı imiş?. 
Kaç gün yattı? Ne gibi tedaviler 
yapıldı? Hangi doktorlara baktır· 
dınız?. Şimdi nasıl? Zayıf im? 
Yemek yiyor mu?. Neler veriyor
! ar? .. 

Aldığım cevaplardan anladım 
ki geçirdiği hastalık, az korkulu 
değilmiş!. 

• • 
Dayımın sözleri kalbimdeki 

coşkun heyecanı yatıştırmamış, 

arttırmıştı. 

- Acaba unuttu mu? Görür 
görmez her halde hatırlayacaktır. 
Hatırlamasa bile bana kar§I ya -
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1 Yeni Kitaplar. 1 

Celaleddin 
Harzeı zŞah. 

Erzurum saylavı Bay Necip Asım 
{Celalettin Harzernşah) adlı bir kital> 
bastırmıştır. Bu kitabın asıl müellifi 
(Şahabettin Ahmedünnesevi) dir. Bay 
Necib Asım kitabı çok faydalı bir §e • 
kilde dilimize çevirmiştir. Eski Türk 
tarihinin en mühim kaynaklarından bi 
ri olan bu kitaba Bay Necib Asımın 
yazdığı güzel ve değerli başlangıcı ol
duğu gibi aşaiı koyuyoruz: 
Okuyucularım!n çoğu, hele Abdül . 

hamid gününü gören talisizlerin he • 
men hepsi Namık Kemalin Celalini ha. 
tırlar. Kemalin bu kitabını bucak bu . 
cak saklayanların, nihayet evlerinin 
en izbe yerlerine gömenlerin hala çoğu 
bu acı günleri hatn-lar. 
Namık Kemalin Celali Harzem ha· 

nedanından Celaleddinin bir piyes ha
linde tasvirinden ibarettir. Kemal bu e
ıerindeCelali milli bir kahraman olarak 
tasvir eder; ben ise bu eserde Celalin 
tarihi hayatını muhterem okuyucuları
ma takdim ediyorum. 

fakat Celalin tarihine giri,mezden ev 
vel yaşadığı ve bulun'duğu muhitten 
bahsetmeliyim. 

Celal, Harzem§ahlardan Kutbuddin 
Mehmedin oğludur. Bu Kutbuddin hu· 
lunduğu devrin en büyük bir büklıme. 
tine malik olmut1 birçok padiıahlan 

kendisine haset ettirmiştir. Bunun hü
kümetini yıkan da önceleri T emucin 
denilirken kazandığı büyük zaferden 
dolayı im!)aralor gibi bir manaya ge • 
len Cengiz unvanile dünyaya ün salmış 
br. · 

' Çengiz, Moğol D'kındandır, ve ufak 

bir ailedendir. Türkler türkçe konuş • 
mıyan milletlere ''Talar,, derler. Nasıl 
ki, lı1avlar da İslavca konuşrmyan kom 
şuları Almanlara "nünse,, yani dilsiz 
derler. Fakat Orhon kitabelerinde bah 

solunan tatarlar, ondan birçok asır ev
vel kendi dillerini bU"akmıı, Türk ol • 
muı idiler, yalnız ufak aözlü, yüzleri 
tüyıüz olduğundan, yani sakallı, bıyık 
lı türklere benzemcdiklerinden tatar 
lakabım muhafaza etrni!lerdir. 

Çengizin mensup olduğu millet te 
yüzlerindeki elmacık kemiklerinin çı • 
kıklığı, gözlerinin çekikliği ve hele dil 
terinin ayrılığı cihetinden türklerce ta 
tar sayılırlardı. 

işte Çengiz önceleri komşuları, Üze 
rine bir iki galebe kazandıktan sonra 
Moğollarla Tatarlan bir saydığı gibi 
o sırada iılama girmiyen U yeur yani 
şark türklerini de tatarlara karıştırmış 
böylece bir imparatorluk teşkil etmeyt. 
elverecek kuvvetler edinmişti. Sonra • 
dan Timurlengin zaferlerini yazan 
"Zafername,, sahibi Türkle Tatarın kar 
deı olduğunu yazmış ve daha sonra da 
hakikaten Türk olan Tatarların böyle 
Moğolhrla kardeıliğini görenler Türk· 
leri de Moğollara karde! etmek ıaflet 
ve cehaletinde bulunmuşlardır. 

Çengizin kurduğ~ Moğol imparator· 
luğundan en çok müteessir olan garp 
Türkleri yani bizleriz. Bu kurnaz Mo
ğol başbuğu Kutbuddin Mehmedin kor 
kaklığı, beceriksizliği yüzünden bir O 

Yazan: Necib Asım 
ğuz Türk hükümeti olan Harzemtahlı 
i;ım yıkbğı gibi bütün Orta Asyayı ha 
rap etmekle de kalmadı, doğrudan doğ 
ruya büyük atalarımız olan Selçfıkile
rin Anadolud akUl'duklan Se1çuk im • 
paratoduğunu da felce uirath. Bu felç 
iki aırr bizi geri atmıştır, 

Selçuk hükumetinin on on be§ par • 
çaya ayrılması, Anadolu halkının muh 
telif beyler elinde biribirine girmesi ve 

bu fetretin mümkün mertebe ortadan 
kaldırılıp Birinci Bayazıt zamanınc!a 

kuvvetli ve azimkar bir imparatorluk 
teşkili için iki asır geçmitti. Tam şu 
birlik ha.111 olduğu günlerde aslen Bar 
las Moğollarından olan ve onların si
yasetini güden Aksak Timur ortaya 
çıkmış, Çubuk ovasında birinci Beyazı 
dı bozu!> İntihara mecbur etmit ve A· 
nado1uyu da eski beylere ülettcrerck 
milli birliğimizi kırdı, bizi yarım asır 

kadar inme inmi~ bir hale koydu. 
Gerek Çengiz ve gerekse Moğollar 

Türkten ve hele bunlar içinde en saf 
ve en müterakkisi olan Oğuz Türkle
rinden medeniyetçe pek eeri ve tama
mile ayrıldılar. Garbe gelen Moğol or· 
dularmın büyük rütbeleri onlar idi; 
neferlerin en çoğu iıe halis Türktü. 

• Bundan dolayı bunların iıtila ve akın 
kuvveti azalıp ta ortalığa bir durğun· 
luk girdikten az sonra akalliyeti tetkil 
eden Moğollar, dince islimiyeti ve 
barsçe türklüğü kabul etmitlerdir Ak 
sak Timur iıe eıasen din ve dilini de 
ğittirmiı. islam ve Türk olmuştu. işte 
bundan dolayı orta Aıyada torunları 

Hüseyin Baykara ve Uluğ Bey zaman· 
larında parlak bir Türk medeniyeti te• 
essüs ettiği gibi diğer bir torunu olan 
Babürşah nazım ve hele nesirde mü -
him bir yol açnuş ve oğullan asırlarca ' 

Hindistanda medeniyet vücude getir • 

mişlerdir, 

Bizim ise, tekrar edeliııı~ Moğollarla 
ıoyca ve dilce hiç bir münasebetimiz 
yoktur, türkçülük cereyanile fU ya • 
kınlarda dilimize giren yasa, kurultay 
gibi kelimeler ıüphe yok türkçedirler, 
fakat bütün dini ve medeni kelimeleri· 
ni türkçeden alan Moğollar. bunları 
da bizden alarak müeueaelerine ad 
takmıtlardır Yasanın halis türkçesi 
"türe,, ve adalet lcarşıhğı: türdür. Na 
sıl ki, Timur yasa yerine Türk kullanı 
şına daha uygun olan .. Tüzük,, Ü al • 
mıt ve Moğolca cemi haline getirerek 
·•tüzük&t,1 demiştir; Kurultay ise mec 
liı kurmak ıözünde olduğu gibi der • 
lenip toplanmak demek iıe Moğollarca 
bu zadegana mahsus bir toplanmarlır. 
Türkler milli işlerini konut~k i~in 
"kenkeş,, yaparlar ve "kenkeşmek,, 

mastarını kullanırlar ki enine boyuna 
konuşmak demektir ve kenkaılara halk 
iştirak eylediği için demokrasiye de 

uyar. 
Sözün kısası Oğuz türkleri ta Orhon 

kitabelerinde bıraktıkları yazıya göre. 
o zamandanberi yazma bir edebi haya 
ta girmişler ve bugüne kadar munta • 
zam bir hükümet halinde yaşayarak 

(Lıitfen sa ııfayı çt'ririni=) 

hancı ve uzak kalamaz. Onunla 1 mazıa her şey istediğim gibi olsay 
aramızda, sanki ezeli bir bağlantı clı !.. 
var .. Eğer böyle olmasaydı henüz B"r k h d ı a şam astam: en eve 
dokuz aylrkken bana atılır mıydı? ,T ld'V• k ·· . ~e ıgım zaman onu apının o-
Hem o zaman ılk defa görüyordu nünd .. d" A k 1 

k
. . w • • e gor um. cı sarı &aç arını 

ve ımsenın kucagına gıtmıyen gü ·;.· .. ·· 1 1~ 1 ki ·· • . . ır. ı orgu yapara ; ru a arınıQ ua -
re hır yavru ıdı. Unutsa bile ben t•· t l B k b -'-. . une opar amıştı. ene eneK 
kendımı ona az zamanda eskisin- t, a el' . .. l ·ı ki b' .. ı 
d k d

. v~ .ı r l goz en e, ıtı ı ır yuz e 
en co sev ırecegım. b . · . .. K d. k . .. ana baktı. Koyu mavı hır rop uı· 

en ı endıme hoyle düşünü- liine kırmızı 1rü n örgülü bir ceket 
vc,rdum. . . . . -gıymıştı. Ayaklarınd" açık renk 

?na o kadar güveniyordum ki çoraplar ve parlal , alçak topuklu 
yenıden buluşmamızın da ilk bu- i..s.kaı·pinler val'dı. 

Iu~mamız gibi Cofkun olacagv ına ı' v v d k' · · · · b' ked' 
d 

- ..... ucn~ın a ı mımmını ır ı 

nanıyor um. • . yavruııunu okşuyordu. 
Beklemek, yanmaktan zor dul'. 
Bunu zaten biliyordum. Fakat 

~nu bekılemekle . geçen yirmi iki 
gün, bana yirmi iıki yıl kadar uzun 
göründü. 

Bu üzüntünün ıonunda hiç ol -

Görür görmez tammıttım. An• 
karada. görüstüğfün lzmirli tam • 
dıkların söyledikleri çok doğru i• 
di. 

(Arkası var) 
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HiltlAYIE TAKViM 

+ 
Gtio doğuşu 

Perşembe 

21 Subac 
17 Zilkade 

6.4? 

CUl\lA 
2i Şubat 

18 Zilkade 

645 

Akademi F ransez 
300 yaşında! 

Güo batısı 

S:ıbab oamazı 

O~le cama.ıı 
ikindi Damıızı 

Akşam ııamazı 
Yatsı namazı 

imsak 
Yılın gtçen gün•erı 

Bir kır çiçeği soldu .. 
Bir vatan kurtuldu! 

17.50 
!'.'14 

12.'J.8 
l!l.28 
17.5:> 
19.Y.O 
5m 

Si 

17.~ l 

5.ı;4 

l'i.28 
l:l.29 
17,1\l 
19.tl 
:i.07 
S2 

Fransanın bir müessesesi var-

ı 
dır ki, bu memleketin geçirdiği 

bütün değişiklikleri atlatarak 300 

- Japon edebiyatından • 
Onu seviyordum. 
Küçüktenberi seviyordum. 

Yazan: lskender Fahreddin Yıhıı kılın clinleri 3U 

ı 
üncü yıldönümüne İrİ§tİr. Bu mü- j 
enese, bu ayın 22 inci günü bu yıl 
dönümünü kutlulıyacak olan "A· 
kademi Fransez,, dir. 

Bir gün kapısımn önünden ge
çerken, yolumun üstüne bir çiçek 
düştü. 

Henüz açılmamıı .. Gonca ha
linde bir kır çiçeği. 

Batımı kaldırdım .. Gözüme bir 
gölge ilİ§tİ. 

Bu, onun gögeıiydi .• 
Ve kanatlan teff af bir kuş gibi 

pencerenin önünden içeriye doğ
ru uçup gitti. 

Onu bir daha göremedim. 

Harp ba!laınııtı. 
Bir ıabah köyümüzün bütün 

gençlerini topladılar. 
Ben de o aençlerin arasınday. 

dun. 
Asker olduk. 
Köyden cepheye gidiyorduk. 

Ching-Wong •. 
Bu, bizim milli ıa.irimizdir. 
Cephede bize onun §İİrlerinden 

bir parça okudular: 
" Vt • .. ,.,.,, • • • • a an senı ça.gır"ıgı za· 

man, cqkını unutacaknn! •• Ananı, 
babam, kardqini, akrabanı una· 
tacakaın/ •• Düşüneceğin ve seve
ceğin tek bir §ey var: Vatan. Yal
mz onu düıüneceksin!.. Y alnı:ı 
onu aerıeceksinl•. Ve onun uğrun
da kanını dökeceksin! •• 

Unutma ki, bu topraklar, senin 
t!edadının kanüe yuğurulmuıtur!,, 

İ§te .• 
Dü§!Danla kar§ı karııya .. Gö .. 

tüa röğüseyiz. . 
(Ching-Wong) m aesini duyu

yorum: 
"- İleriye ahi... Silahına sanl. 

Ananın, babanın, kardeşlerinin, 
sevgilinin namusunu düşmanın e

linden kurtar! Onu yenersen, ec
dadının bıraktığı topraklar gene 
senin olacak.. Sende kalacak .• 
Haydi, durma! Düşünme! Uyu. 
ma .•• Ve ileriye atıl !,, 

Sila.Jınna sarıldım .• 
ileriye atıldım. 

~•~•••••••••••••••••••••• .. •••••••••w•ww••• .. 
asedeniyetçe diğer aıilletlerden geri 
.lcaJmamıılar ve hükUnıet tarzlarının in 
sanlarca bulunan en mütekaınili olan 
cümhuriyeti de eandan ve yürekten 
kendilerine mal edinmi§1erdir. 

lıte bu eserde bahıedeceğimiz şah • 
siyet te Oğuz türklerinden, milletin İs 
tildalini kurt.annaya çahımakla şan a
lan bir zatbr. 

Anamın, babamın, kardeşleri

min ve ıevgilimin namusunu 
düşman elinden kurtarmak için, 
ateşle, yıldırımla, ölümle boğuş

tum. 

Gözlerim dumanlıydı .. 

Hiç bir şey görmüyordum .. 

Ecdadımın bıraktığı toprakla. 
ra düşman ayağını bastırmamak 
için, ate§lerin, yıldırunların, ö)ü. 
mün üzerine saldırdmı. 

Ondan ötesini bilmiyorum .. 

Gözlerim kapalıydı.. Kulağım. 
da şimşeklerin, yıldırımların, ölü
mün sesi .• 

Bir de Ching-W ong ..• 
Bu gürültü arasında onun seaini 

duyuyordum. 

G~ğıüme sıcak bir §ey girdi. 

Bu, ya bir yıldırım .. Yahut ta ö
lümün pençesiydi. 

Ölmedim .• 

Yere yuvarlandığımı hatırhyo
nım. 

lıte o kadar! 

1(. 1(. 1(. 

Evime döndüğüm zaman gog

süın yaralıydı. Harp yarası .. Düt
manm açtığı yara. Ben bu yara
dan f A2la acı duymuyordum. Bu 

il .l<ADYO 
BUGUH 

İSTANBUL: 

il_ 

17,30 - İnkılap dersleri. 1Jniver~i -
teden nakil. İzmir saylavı prof,,.ııör F...
sat Bozkurt, 18,30 - Plak, 19 30 -
Haberler, 19,35 - Gavin kardeşler. 

Çan, 20 - Bayan Tckta§, piyano ile, 
20,30 - Stüdyo Sigan orkestrası, 

21,10 - Son haberler, 21,30 - Rad -
yo orkestrası, 22 - Radyo Tango ve 
caz orkestrası. 

ns l{hz, v ARŞOVA, m. 

19,25: Trio konser. 10,46: Sözler .• 20: Beet

hovenln sonatlarından. 20,!0: Sözler. 20,SO: 
PIAk. - Sözler. 21: Kuartet vo. kulnt.et kon• 

ııerL 21,4:S: Haberler. 2%: Orkestra. 22,45: 
KonfcrlU\8. 2S: ReklA.mlar. 28,16: Dans mu
ı;Ikml. 2S,45: Sözler. 

17' Khz. MOSKOVA, l'JH m. 

17,SO: Fırka neerlyatı. 18.80: Kadordn lCln 

konser. 19,55: VUrcU mwılklııL 21: K~ık 
konııe~. 22: Almanca ne~rlyat. 23,05: lngi· 
Uzce neşriyat. 24,03: Almanca edebi neerfyat. 

882 Khz. l\IOSKOVA, (Stalin) 361 !Do 

17: MU5lld bahlslerl. 18,20: Bir opera tem-
11Ulnl naklL 22,SO: Dıuıs musl.ki!ll. 

Ş.15 Khı. BUDAl'EŞTE, ~O m. 

18,35: PJynno ref:ıl;a&lle p.rkılar. 19,10: 

Ders. 19,4:5: Flllt konııerl. 20,16: Kıı eporla

n. 20,50: Piyano konseri. 21,80: Beportaj. 23: 
Haberler. 28,U: Çingene musiklsl. !S,46: 

Gyula. Majonın e8erlerinden konser. 

904 Khz. HAMBUBG, 332 m. 

18,SO: Söucr. 18,43: m~r gençliği 10: Ö· 

Fransız akademisinin ilk tohu
mu 1629 da ekildi. O zaha.n Fran· 
sa kralının katiplerinden biri olan 
Valentln Conrart, Sen Martin so

kağının bir kö§esinde haftada bir 
kere, ediplerinden bir kaç kitiyi 
toplar, onlarla günün edebi ve 
fikri meselelerini konuşurdu. Fa
kat Fransız akademicileri, bu ta
rihi, akademinin doğum günü o
larak kabul etmiyorlar. Onlara 
göre akademi, 1635 yılının 22 ıu
bat günü Kardinal Ri§liyönün bu 
heyeti tanımasile vücut bulmu§· 
tur. 

Fransız akademisi, doğduğu 

gündeıiberi yaşıyor ve çalışıyor. 

Hatta geçenlerde bu yılın sonla
nna doğru çıkaracağı bir lugata 
taxi kelimesini kabul edip etmeme 
ği günlerce, haftalarca müzakere 
etti. Çünkü akademinin en eşaslı 
vazifesi Fransız dilini korumak. 
ilerletmek, yükseltmek ve ona 
vaktile Yunan ve Roma dillerinin 
haiz oldukları cihan§ümul haki
miyeti vermektir· Akademi, buna 
çalıştı, buna çalışıyor ve buna ça
lııacaktır. 

konomJk ne rlyat. 19,45: Borsa haberleri. 
acıyı etimde hissediyordum. e-- ı~1o;ıs:ı: ava nerır.rı.~~ yano ktm*lrt~~ 

Şimdiye kadar Akademi Fran
seze giren "layemut,, ların alb yü. 
ze vardıklan anla§ıhyor. Burada 
her koltuğu i~gal eden azaya ken
disinden ~vvel ayni koltuğa otu
ranların kim olduklanm bildir
mek adettir. Meseli, Abel Her· 
mant kendi koltuğunun on üçün· 
cü varisidir ve kendisi bütün se
leflerini teker teker tanır. Yalnız 
Terör devrinde bu silsilenin kml
dığı görülüyor. Çünkü terörcüler 
Akademinin azala!mı "münevver 
aristokrat saymış, ve o zaman bu 
münevver aristokratlığm yerine 
fen ve riyaziye ile uğra§an heyet
ler getirmiştir. 

nim duyduğum. bir başka acı daha 20,ss: Rus aaıataaı ıtlch skeç. ıı: Haberler. 
21,10: Dans. 28: .llaberlcr. 28,20: '\"a!'IWngton-

vardı. ruhumdaki acı.. dan kurt G. Selt taratınd2ın hııtt.e. cluyumla

Ben, bu acıya tahammül ede
miyordum. 

Harpten döndüğüm zaman, a

nam, babam, kardeşlerim·. Vata· 
mm .• Hepsi kurtulmuştu. 

Ecdadımın bıraktığı topraklar
da mağrur ve başı yukarda dola
ıuken, bana köyümün ihtiyarları, 
üstü solmuı çiçek demetlerile be. 
zenmiı bir mezar gösterdiler. 

Bu, onun mezarıydı •. 

Sevgilimin mezan. 

Ve babam, "gözlerini silerek ya
nıma sokuldu: 

- O, senin için toprağa düştü. 
Onu takdis et! Alnını, onun yattı
ğı toprağa sür! O ölmeseydi, sen 
cepheden dönmiyecektin ! Sevgi· 

lin kendini (Güneş) e kurban ver
di .. (Güneı) seni ölümden kurtar· 
dx!. 

Keşki dönmeseydim.· Keşki 
göğsüme saplanan kurtun, can e
vimi delip geçseydi de, mezarı be
lirsiz ölüler araamda kaybolup git 
ıeydim. 

Bu acı, kalbimin üstünde kur 

n. 1: Gece konııerL 

• 8SO Khz. BRESLA.U, UG ıu. 

17,SO: Haflf muslkt. 19: Aktilalltc. 19,SO: 

Tıı.rlhı neşriyat. 19,:SO: Sözler. 20 Operet çe 
vn.181ar. 21: Kı~a. haberler. 21,10: "Mek!iko 

olupedlsyonu .. ndlı neıtriyM. 2%: Ulusal neş

riyat. %S: Haberler. 28,25: Be.-Un kamavah. 

... 

~BORSAl 
ı Hınlannda vıldıı ışaretı "llanl:ır üze· ' 
rinde 20 2 de muamele görenler 1 
<lir.] Raı.. amtar k cıpamş liaılartrıı gösrerır 

J==="=u=k=u=t=(~S=a=.;;;:t~:..:.;ş)~=='.' 
* Lonclra 014, - • Vl~aoa ~4, -
* l\evyort 125 - * ~ladrfı 18, -
• Parts 169. - * Bertin 48, -

Akademinin tarihine bir göz 
attığımız takdirde onun sayısız 
büyük adamları gördüğü ve din· 
lediği halde pek büyük adaınlan 
da görmediği ve dinlemediği he
men anlaşılır. 

• Mlltııo :?l ı, - * Vatşova .,_. D S p al M * Brük~cı 118, _ • lluıJapeşte ~6: : escartes, carron, asc , o-
* Atiııa ~4. - * Bükreş t7, - lier, Balzac, filozof Bayle, Le 

I 
• C'cnevre 816, ·- • Belgrat ;..ı, - Sage, l'abbe Prevost, J. J. Rous· 

" Sorya 24, - * Yolohııma 35, -

1 

* Amsterdam sı;, - * Altın 946, - seau, Diderot, Beaumarchais, An· 
* Prag 100, - * Meddtye 45, - 1 dre Chenier, Lammenais, Courier, 
• ~tokho'm :n, - .., R:·nkoot !.>40 -
==========~====='=-=;- Beranger,Gerard de Nerval bunlar-
! Çekler · tkap. sa. 16) ı dandı. Duma, Zola Hugo, bile 

I 
• Lonura oı4~0 • Sıokhl ın 3. r6 B , zarzor buraya girebilmiş, çünkü 
* Ncvyor• 0.7972 • Viyana 4.ı!480 h 

ı
' • Paıts 12.03 • ~1adrtt 5•852 , 1 17 kişi le inde, 15 ki~i aleyhin -

• MJ14oo 9.42;ı1 • Berile t,9815 de rey vermişlerdi. Bununla 

! 
• Brüksel 3.40~7 • Varşova · 4• \!lilS beraber akademiye girenlerin i -
• Atin~ 84.41~ • Rudapeşte 4,4115 

~ ' * Cenevre H~:ıo • Rükreş 79, - çinde de hakikaten ölmiyen ıah-
w • Sofya 67.- • reıırat 35.D- siyetler yok değildi. Bilakis var-

ı * Amstcrd:ıım r. t7S8 • Yokobanıa 'l.80 -
.. Praı 19,'I( * Moskova 1089 2s dı ve çoktu. 

fUI1 ve tarapnel yarasından çok c. E s H A M 1 
daha derin bir yara açtı.. :.;..;;-====::;::;;;::;::;;::======: 

j iş Hantcası ıo. 1 ramvay ~ı.·O 

B"' ~ımı onun mezanna koy -
dum .. Ağladım .. Ağladım .. .Ağla 

l<'Anadolu :ıs.9rı * C,'lmcnto as 13.50 

1 

Reji 2 27 Cnyon Deg. 
Şl r. ITanlve 1$. - ~ark De~. -,- 1 

uzun celselerde insanı rallatsıt 
den kolhıklar var! 

Academi Française'in ge'/ir~ 
ği en s!.kin celse 1 793 21 soıı~" 
nun gönüne tesadüf eder. O gU1 
kral Luis, idam edilecekti . .41" 
demi azasından biri de y0Uard

3 

ki kalabalığı zorlayarak içtif!l~ 
gitmeyi göze alamadı. Y alnıı b~ 
ri huzur hakkını almak içİP hti 
eziyete göğüs germiş, içtiıxıa 5'' 

lonuna girmiş, fakat hiç bir 1'İ~ 
. h" b" rlllo senın, ıç ır memurun o ı;-lt 

gelmediğini görerek çektiği zıı. 

metlere acımıştı! 
wıf' r 

Akademi F rançaise, en ag 
başlı ne vakur adamların toP '. l 

landığı yer olduğu için oradşlıl '. 
1 1 . k k 0 k . . .,eÇ tı ce se erın ço sa ın, ço ıyı o · 

'rl tiği zannedilir. T amamile akst 
• t 

dir. 

Akademi Française ardı arş'1 
kesilmiyen kavga ve ayrtlık sah

nesidir. Akademi, adeta tesi5 

olunduğu gündenberi eskilik il~ 
yenilik taraftarlığına ayrıldı. ~r 
ce nice defalar bu krallar. bu şf · ' 
rıhğın önüne geçmek için müdf 
haleye mecbur oldular. 

fı Mesela meşhur La F ontaiııe 
akademi alıb almamak bir f!Je'~ 
le teşkil etmişti. Bazı aza, oııu1' 
yazılarını gayri ahlaki ıaymakl' 
idiler. Bunun üzerine kral ile~ \~ 
prensler ve dükalar La F ontaiııe lııi 
adeta kaçırırcasına akadeıniYe 
soktular. Bugün ise bu üstadf11 
heykelciği Molier'le beraber tir 
poleon'un yanında duruyor. 

Fransız ihtilali, akademiyi ; 
dukça ~o.rob T w o n'"" .... ~,,.n 

bir çoklarını ölüme sevketti. ). ' 
kademi azasından Bailly ceıtidıı' 
önünde titremi~, cellad ona: 

- Titriyorsun Bailly ! 

Demiı, 

O da:. 
- Evet, fakat soğuktan! 
Cevabını vermişti. 

1871 denberi Fransız akade ' 
misi, ciddi bir sarsıntıya uğr"' 
madan çalışıyor. 

Çalıııyor da ne yapryor? 
it Bu sualin cevabını vermek b 

hayli güçtür. 

Çünkü: 
- Akademi edebiyat ile ıııef 

guldür! 
Diye cevab verecek olursa der 

hal §U sual ileri sürülebilir: J,I 
- Mareşal F oş hangi ede ·r, 

şaheseri yazdı da bu heyete gı 
d'? 
ı. -
Onun için akademinin her ": 

zide adamı arasına almdığıll1 ft 
o· 

bunların ne mahiyette olur~ ·fı 
sun eser sahibi olmalarile ı1't1 

ettiğini söylemek daha doğrU 0 ' 

lur· ,. , 
Bununla beraber edebiy~~dif'• 

kademinin en belli başlı ış~ 
5
t 

Bartbou ile Poincare gerçi sı~ 
adamdılar. Fakat edebi kudretle" 
ri hiç şüphe yok ki yüksekti. 

Celalin tercümei hali hususi katibi 
Horasanda kiin Neaacla doğmut Ah -
med oğla Mehmed tarafmdaa yazı1mı, 
br. Kitabının tek nfüıban Paris milli 
kütüphanesindedir. Aılnu neıreden 
Fransq müsteıriki Mösyö O. Houdu 
1895 te tercümesini de neıretmiıti. 
Ben aslı ve tercümesi karşımda olduğu 
halde bu eseri yazdan. Kitabm arapça 
aı biraz ira!li tarzda süslü ve çiçekli 
yuılmıştır. Bu üslup bizim okancula 
nn zevkine gitmez. Ben tercümede o 
külfeti lmldırdım, anladığımı yazdım, 
Bu suretle okuyuculannuzı da cinaslar 
dan, istiarelerden kurtardım. 

drm .. Hali ağlıyorum. Merkez Rant.ası tı3."0 A.alyıı ! tJ. SIJ!Qrtil -,00 ' ark m. cez:ıı 

Rişliyö akademiyi kurduğu za
man bütün akademicilerin müsa· 
vi olmalarını ittemişti. Fakat 
akademiye giren Kardinaller bu
na razı olmadılar ve kendileri i
çin koltuklar istediler. Az kal
dı akademi bu yüzden ikiye ay • 
rılacak, bir kısmı ruhani, bir kıs
mı cismani zatlardan teşekkül e -
decekti. Fakat on dördüncü Luis 
akademiye kırk koltuk gönder -
mekle bu aynlığm önüne geçti. 

Ö -'· 
~ 

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

Kitap Celalin vefatından on yıl sonra 
yazı}Dilf ve bu münasebetle bitarafh • 
ia daha ziyade riayet gösterilmiş, ha
kabt olduğu gibi naklolunmuştur. 

itte sözünı burada bitti, ıimdi ter • 
cümeyo bafhyalım, 

-.-
lfomonti ı ~.Q4 rclefon -.-Ölünciye kadar ağlıyacağım. 

Şimdi, ondan bana hatıra ola- ' 
rak kalan biricik kır çiçeğinden 

istikrazlar tahvil ter 

batka bir şey yok .. :: f
0

933Tiir!c ~orj1ı ~~:~~ ~!r:::Y 
J ~. ~III29.IS Rıhum 

Zavallı çiçek! ~.en de onunla tsttt:rtzıD.ıhll! I 94.- * Anado1o ı 
Erıra111 istikrazı 97.i'!i • Anadolu it 

beraber ölmüş gibi, ne kadar da j 92s A !\J ,on Anadoln nı 
sararıp •olmuşsun! Ralda~ -.oo · ''flmr~ll " 

-.-
31,75 
ıı .. ;o 
47 ?:> 
47,75 
46,- Fakat bugün bu koltuklann 

biri de kalmadı . . Onlann yerinde 

Yeni ~tı = 
Hayali Sosyalizıtl 

ilmi Sosyaliını 
Bu bah~e dair en mükemmel eserdi' 

Engels 

Haydar Rifat 
50 kuruş 
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Tenor 
Bir tenor, yaptığ1 turneden 

memleketine döndü. Ötedenberi 

yerleşmit bulunduğu şehire ayak 

basınca, sanal arkadaşlarından bi

riyle kart ılaştı, Yani, iki rakib, 

karşı karşıya geldiler! 
Rakib sanal arkadaşı, turne -

den dönen tenorun alnına dikkat

le baktı. Bir bere izi seçti ve alay 

fırsatını kaçırmadı: 

- Galiba seyirciler alnınızın 

ortasına çürük yumurta yerine 

ham elma yapıt tırmıılar ! 
Tenor, rakibine yan gözle ha~ 

kıh, dudak büktü: 

erinden 
~rinel 
~ ...._____ -
~ - -- - -
~~lıbaşlı iki Profesör, lot '

w-_ ' 
~ - -.- G; ~~f x ~ 

1 

\ \.< • . .., ,...,ı;1· ~ r 
Ü~ r e l~)'ı L:._.,-~ 

1 

Verilen mükellcl ziya/elle hazır bulunan kadınlarla erkekler, yi yib iqmehden ziyade. biri bir/erile 
konuşuyor/ar. Y ak<şılılı erkclılerl c giizel had uılar arasınd akt konuını rlar, lıep Qfka dairdir. H ararell i 
honuşmoların uzayıb gilmesi ve bu arada hiç kimsenin kendisile met gul olmaman, müalirlerden birini 

- Öyle mi zannediyorsunuz? 

1 
Ne hüsnü teveccüh! fakat sevin· 

t meyin, dostum, sevinmeyin! Çabuk 

yerineceksiniz ! 
•t&b salonunun köşesinde 
d Vermişler, dört bir taraf

Öteki, omuz silkti: 
- Y erineceğim ne malum?!. 

. da kitaplar dört duvar, el -
~l de birer kilab tutarak. 
• er arattmyorlardı. Satır
"t&a d ltr ın a.n araıtsrdıklan bu 

' mutlaka henüz karanlık 
lı~Uhim bir bahsi aydınlata-

'nirlencliriyor. Garsonu çağırıp, ~öyle diyor: _ Bu sofrada yiyib içmekle hn rın doymuyor, anlaıılan!. Bana bi r otk romnnı geliriniz. Eıralıakile-
rın konuımalarile orada yazılanları mukayese ederek, canııkınllmt giderm•i• çalqacofım! •• -

- MalQm, çünkü alnımdaki be-
re, bir konserimde ahalinin sürek

li a1kı§larına teşekkür için tam yir 
mi sekizinci defa uhneye çıktığı

mın delilidir! 
• 

s '-llerc .. ı 
il 

e suren "raıts:-ma ar 
ar l . "' , nıırı mırıl mırıldandı-

"' ' onların her günkii zevk
~~a.lcai hükmündeydı. Bu
lah eraber, he, saate yakın 
~l iltınadan sonra, gene ka· 

1iın · · "'9 ıçınden çıkamoyınca, 

let.~larına bir anlık ara ver
Çı~r •n ilmi mevzuun hari • 

e llıakla, meselenin kün • 

' "lukuf hasıl ebnekde geçik
~ ~ılınazlardı. Bu bir an ıü

\elt u~şu, elbette birkaç ıa
~ fı edebilirlerdi. Hof, za

'-tnc_~tde gecikecekleri kadar 
o 1!diler· ! 
'1l.h h. lr .. "il SeJan A•aaınllan -----1-1-

~'-r- eden konutmağa bat . 

~· lia.vadan, sudan, tundan. 

~ -.ı: konu,uyor)ardı. Fakat, i
~ 

0 
ı:: bu hususlardaki bilgi . 

\ dg dar azdı ki!. Etratların
lı.,her;~ §eylerden hemen hiç 

erı Yok 'b" b' tı· gı ı ır ıeydi ! 
. ır a. l litıde ra ık, ikisinden biri, de-
~· n der· .. .. .. ••tdikt ıne du~unuş duruıu ge· 

, c:n •onra, diğerine !ordu: 

~ b'Çen ay merhum olan muh 

~~ıat tradcriniz mi idi, yoksa 

l>t .. ıatıaliniz mi idiniz? 

d Itri d b ~l'ind e, u sual karşısında 
t~İtd'~-~ derine dü§ünüş duruşu 
d' lqen ı: ıonra, şöyle cevap ver 

~' liatırladı v .. b' d ·-.a L gıma ııırore ıra e-
qeıf· ,, ' '1-.. ~UZ sağdır. Bu itibarla , 

tı~ • lbiıde b" . . h 
1 

~'-le, n ırımız mer um 
"-~ merhum olan her hal-

- Naııl ol\\r? 1 

Çorablar I 
Peçeteyi eline alan garson, ,ay-

- Baıbayaiı ! Sahneye girib 
miyen iki arkada~, günün birin

de karşılaşınca, elele verib, ha • 

raretli hararetli konuşmağa baş- çıkmaktan batım döndü de alnımı 

kulis duvarına çarptım!. 
ladılar. 

- Ey, söyle bakalım. Görüş-
nıi1eli aradan geçen be' sene içe

risinde çoraplarını bugüne kadar 

hep sen mi yamadın?... Yolua 

evlendin mi? 
Bu sual kar§ısında kalan ar· 

kadaf, içini çekti: 

- Evlendim ... Ve çorapları • 

mi hala ben yamıyorum! Hatta ... 

ve etti: 
- Ostelik, karımın çorapları -

nı da yamamak ip çıktı, baııma ! 

Ağırba§lı tacirlerin yazıhanesinde vazife alan yeni daktiloya, 

,.4frn~1,.,.Jan hir:İ7 !.öyla Ji.)'_01' :-
- Burada olup hil•nl•r 1ta1tJunJ a gayetle ketum Javranmanız lii-

zımJır! 
Daktilo, fU ce11abı 11eriyor: 
- Merak etmeyiniz. Benim e•lti patronum, tam bir Don JuanJı! 

r 

Katlanış! 
Lokantada miifteri, önünde -

ki peçeteyi açar açmaz masanın 

üstüne fırlattı. Hiddetle seslen • 

di: 

- Garson! .. 

Garson, ko§a koşa geldi: 

- Emriniz? 

- Batka bir peçete getir! 

- Neden, efendim? .. Bunu he-

yenmediniz mi? 

- Elbette beyenmedim. Çün : 

kil, pi•! 

- Aman! .. Nedir bu hal? .. Karı, lcoca, çocukluk zamanınızı mı ha 

tırladınız? 
- Yok, canım!. Bitiıik komıumuz, bahçeıini ıörmiyelim, Jiy• ara 

Peçeteyielinealan ıarson. fÖY· 

le söyledi: 

- Affedersiniz. Peçete yan • 

ht katlanmıf. Kirlenen tarafı al

ta gelecekmiş Uate gelmit ! 

Kadın Ve E~kek ! 
Hakim, kadın şahide sordu: 

- Evlimiıiniz? 

Kadın, içini çekti. Hakim, za-

bıt katibine seslendi: 

- Yaz, evli değil! 

Hakim erkek ıahide sordu: 

- Evlimiıiniz? 

Erkek. içini çekti. Hakim, ~a

bıt katibine seslendi: 

- Yaz evlil 

- Bu balalı bayatlayınt~aya ka
dar uframauınız diye öJiim 'ko
puyordu. Tıpkı tıpkısına benze • 

Jiği i~in, size saklamıftım! ~erek ! ........ ______ _ ya tahta perde çekti. Biz de inad ettik, bahçuine bakmalc "çin bu u 
sulii bulduh. lnaJ bir, murad bir, dememi§ler mi, ya! .. Dogru lli:zl • 

...... s· ~ .. e,,, ııııcttQ 1 lıo,. e4 ~rGr/ ~rnelt, yaı ilerleyin-
~, .... )q,,.

1 
ıclır. Bakın, ben içi· 

'~· ··Size d · -.~l~ ed • e ıçmemeni-
ı °'-· = f!h1r1./ "'"fllt ~ı .. , t/i,,. ~aAla · · F "kttt, !İgarayı 

.,, l .. actvd'z.· 
)o..J • ra,, •srnı kadınlaı m 
-,.o .. ..ı uerern S --ııvL •-- _ e1r1. onra beni 

,r r 

1amir Var/ 
iki tanıdıktan biri, diğerini zi· 

yarde gelmi9ti. Ev sahibinin ça
çaron bir karısı vardı. Lakin, na
sılsa bugün hemen hiç ağız açmı-

yordu. 
Bir aralık kadın odadan çıkın-

ca misafir sordu: 
- Nasıl oldu böyle? .. Karınız, 

mutadı hilafına buıün pek süku-

ti! 
Koca, hu sükutiliğin sebebini 

JU yolda izah etti: 
- Tamirat dolayısile dükkan-

da alışverit yok. Ditlerini yapb-

1 , 
,,,_ ___ _ 

~ 

/ 

beklerken, baz. 



~~ .·,,. 'ı •. ·~'"y, ' '"'\ 'T .. ----~ - -:. 

~i{falco. ................................ 

i("i,,;,ier hangi piyesleri 
oynatmak istiy'!r? 

1 

T evarik edebiyatı 
. Çöl halk ;şarkıJiiJı 
Fransızca Lenuvel literer ga

zetesi T evariklerin edebiyatı hak· 
kı;ıda Cl§ağıki yazıyı nqrediyor: 

Modernizm davası J 

Bal} Ali Sami BoqtO 
Matbuat müaürlüğüne müracaat edenler arasında 

tiyatrocu olmıyanlar da var 
Kamusüf alam, T evarik kahi • 

lesinin Hazer berberi/erinden ol-

Genç ressamlar ve heykeltraşlar birliği İ 
eskiler a asında bir münakaşa 

Ankara muhabirimiz yazıyor: 
• 

Son üç ay içinde, müsaadesi 
alınmak üzere, Matbuat Umum 
Müdürlüğüne gönderilen piyes -
lerin sayısı (1151) i bulmuştur. 
Üç ayda 1151 piyes 1 ! .. Hayrete 
değer bir yekiin doğrusu ... 

Bu kadar çok müracaatın kim
ler tarafından yapıldığını öğren
mek merak edileceş bir ıey
dir. insan bunu araştırll'ken, bu 
müracaatlann mühim bir kısmı
nın piyes müellifleri ve tiyatro 
kumpanyaları tarafından değil 
de, görünürde tiyatro ile hiç ala
kası olmıyanlar taraf mdan ya -
pıldığını görünce daha ziyade 
hayrete düşmekten kendini ala -
mıyor. Mesela (Son Posta) arka
daşımızın sahiplerinden Bay Ha
lil Lutfi ıimdiye kadar, ondan 
fazla piyesin temsiline müsaade 
edilmeai için Matbuat Umum Mü
dürlüğüne müracaat etmİ!tİr. Bay 
Halil Lutfinin temsiline müsa -
ade istediği piyeslerin baıhcala
rı şunlardır: 

Halid Fahrinin (Baş ta.cı) ve 
(Baykuı), Uıaki zadenin (Ka • 
busu), Reşad Nurinin (Çifte ke
ramet), Ercümend Ekremin (E -
renler), Ali Galibin (Hortlak), 
Halid Fahrinin (Kırkından son -
ra), Utaki zade Halid Ziyanın 
(Fünızan) piyesleri. 

(Matbuat Umum Müdürlüğü 
tiyat'!'o tetkik bürosu) nc!l kabul 
edilen usule göre, gayri matbu 
piyesler tabibinin izina alınma · 
d:'\n temsil edilemez· Şu halde 
8.ıy Halil Lutfi bu piyes müellif. 
!erinden bir kısmı ile ayrı ayrı 
anlqmak mecburiyetinde demek
tir. 

Diğer taraftan Bay Halil Lut
finin bu müracaatları, burada e • 
peyce bir dedikoduya yol açmıı· 
tir. Söylendiğine göre, Bay Halil 
Lutfi, Ratid Rıza tnıpundan ay
~lan Bayan Halide ile birleterek 
yen\ bir ti~tro kurmak için el 
altından Çllhşıyormuş ! (Habibe 
Molla) adını taşıyacak olun liu 
tiyatronun mali işleri (Halil Lut. 
fi) ve san't.t kısmı da Bayan Ha
licle tarafmdan idare edilecek -

i. 
mı~ ... 

* * T ulU&t kumpany;alnrı tara -
fından Matbuat Umum Müdür
lüğüne gönderilen piyesle,. ara -
aında (Manaky:an) dan sonra Şe
kispire) l<adar çıkınız, her çeşid 
esere tesadüf edilir. Yazıcıların 
isimlerini taşıyan bu piyeslere is
tedikleri şekilleri vermekte, ken
dilerini serbest görmektedir 

Bir ti.ıliiat kumpanyası Şekia
pirin meşhur ( Otello) sunun ta
mamını 25 safiheye sıkıştmnış -
tır ! Tuluat muharrirleri tarafın
dan yazılan piyesler de böyledir. 
Bunların f"n büyüklerinin hacmi 
15, 20 sahifeyi geçmez. Buna mu
kabil (Koca'lını süpürge ile dö -
ven Arab kadınının macerası), 
(Katil ke•ime), (Sefil delikanlı), 
(Bir körrü cinayeti) gibi tamtı
raklr isimler ta~ıyan bu piyesle -

duğunu, kendilerini Türk, kabi- ôtedenberi san'atın her saha-
rin hemen hepsi de sekiz, on per- lelerinin isimlerini Türk sözü - sınd'a bir eski_ yeni kavgası var-
deliktir. Matbuat Umum Müdür- nün cemi saydıklarını söyler. Te- clır. Bizim memleketimizde de 
lüğü tuluatçıhğa nihayet verme- vô.rikler beyaz çehreli, uzun boy· 1 türlü san'at şubelerinde çağ çağ 
ğe azmetmiş bulunduğundan bu 1 ludurlar. Fransrz San'at gazete- bu kavga tazelenir. Son zaman -
kumpanyalar tarafından temsil e- sinin yaztsı şudur: farda ressamlarımız arasında ba-
dilmek istenilen eserlerin hemen Afrı'kada Bu··yükSahranın ya- b k b 

zan için için, azan açı ça u 
hiç birisinin temsiline izin verme- kıcı kuıqlarında yaşıyan kabile - kavga sürüyor. T anınmr§, Jeğer-
mektedir.Bu gibi kumpanyalar ta- Ierin de edebiyatı vardır denilir- li ressamlarımızdan Bay Ali Sami 
rafından şimdiye kadar müsaa • se buna inanmakta tereddüdı>e - Boyar, geçenlerde Akşam gazete-
de almak üze~e yapılan ve sayı- denler çok olur, "Bedevilerde e- sinde çıkan bir yazrsında bir mü-
sı yüzleri geçen müracaatlardan clebiyat olur mu?" derler. Eğere· nasebetle yeni san'ata da hücum 
ancak bir kaçı kabul edilmiştir. debiyatı münevver bir tabakanın etti; yurdumuzda· resimde yeni 

Matbuat Umum Müdürlüğü- kafasında bı'rı·bı'rı'ne yapı!lan süs- ' 
'ı' san at cereyanını yaşatmıya ça-

nün tuluatçılara karşı aldığı bu lü hayallerden vücud bulmuş bir [ışan genç ressam ve heykeltraş-
kat'i ve kestirme vaziyet üzeri - kümenin yine süslü ve yalnız mü- lardan san'atkcir Hamid Necdet, 
ne, pek yakın bir gelecekte tulu- nevverlerin hoşuna gidecek bu · bu hücı.ımu karşılamak üzere bir 
atçılığın tarihe karışacağına hük- . luşiarm ifadesi olarak kabul e - yazı yazmt§itr; gençliğin duygu 
medilebilir. dersek, işlenmiş bir san'atm ese- ve Jüıüncelerinin ele ortaya çık-

Bıina bakarak ve okuyucuları- ri diye anlarsak o başka! Her masına imkan vermek için bu ya
mıza twuatçıbk hakkında bir fi. hangi bir insanın ruhundan; fik- zıyı neşrediyoruz._ KURUN 
kir verebilmek için tuluat piyes., rinden doğan daha doğrusu İçten Akademide açılan Rus res
lerinden lalettayin birisinin baş- gelen okşay;ıcı, tesir bırakıcı söz- samlarmın eserleri hakkında 8a
langıcı ile sonunu aynen nakledi- lere edebiyat diyeceksek Büyuk mi Boyar imzalı bir yazı okuduk. 

yoruz: ·r Sahranın Tevakilerinde de e - Bay Boyar tabloları beğeniyor, 
YAŞA lSTANBUL ! debiyat vardır. ' her tablo önünde ibadete varıyor. 

Üç gece seri halinde devam e- Tevirikler arasında genç kız, Fikir ve zevk serbestliğine saygı 
I 

decek rövü.. ve erkeklerin ahal deJ1ile11 top - duyai-ız. Bu sergide de beğenilen 
Tablola:r: lanblarında bu edebiyatın en gü- ve beğenilmiyen resimler var -
1 - Eski yangınlar· bekçiler. zel parçaları olan şiirler olfunur. dır. Fakat yazının sonuna doğ -
2 - Eıki tulumbacılar Bu toplantıaa. bQlunaplar en gü~ ru Sami Boyarın birdenbire taas-
3 - Hali hazn itfai~ J,;js.ewi~~ ..k - 0uı. •• ı.. ı.. ..... P'ftr ve b1zler• çatı -
4-Galatadan Doğnıyola bir etli iBÜsledni takınır ar. Bu top- yor: "Ben o çarpık çurpuk mec-

gezinti, karı,ık sokaklar, harcı luluklara evli ve niıanlı oJt\ la.r zub oyuncağı mod~mistl:ğin aley-
alem kadınlar, maruf i9kembeci iştirak eaerler; çünkü adıl< on - hinde bir.- ressamım!" diyor. 
dükkanları!.. lar serbeit değillerdir.' • Eğer Bay Bo.yarm meczub o • 

5 - Serseri aşkı Şairler kahramanlığa, güzel yuncağı modernizmden maksa -
6 - Monşer aşkı! kadınlara dair şiirlerini okurlar. dı resimdeki Deformation ise 
7 - Cennet Takdir edilen esere bir mükafat Greco aceminin biri, Domier be -
8 - Cehennem verilir. Tevirik şiirleri, halkın ceriksiz ve aciz, Cezanne'ın e -
9 - Yaşa lstanbul ! bütün duygularını ifade eder. serleri b irer çocuk oyuncağı, 
Birinci fasıl yukarıda yazılan Cölemen bir şairin ruhunu titre- (haydi biraz daha gay_ret ) , Pi · 

iİk bet, tablonun kısaca izahile bi- :en duyguları; düşünceleri bun- casso deli saçması, Derain ne yap-
ter. Bu fasılda (Sesli sinema) larda pek açık olarak görmek tığını bilmiyen bir avanak, Ma -
hakkında şu şekilde izahat ve - kabildir. Sevdiğinden bahseden tisse'in desenleri herze, Raoulf un 
rilmektedir: bir şair heyecanını bize şöyle an· pentürü bir umacı ve Gromaire 

''Sesli sinema, sözlü sinemanın tatıyor: bir budala, son yüz yıl Fransası-
aslı olan karı kadim Karagöz "lsakkameren kadını güzel • nm bütün san'atkarları birer şar-
sahnede icrayı lubiyata bqlar·" likte aydan bile üstündür. Bir latan ve eserleri (meczub oyun -

Piyes (Monşerin aşkı) nı tas- mehari (deve) nin eğerine asıl- ••. ~~~.~ .. :.!. ... ~~.~.~:~:.:; .. , ""'' "'"""""'"'' "uı•·n•nuuoınoıımnmo 
vir ile ıöyle bitiyor: mış duran Guber ganimetten da· ni de okuyalım: 
.. '' ir odada. gramofon çalan ha güzeldir. Çivid çiçeğinin be- "Çuvallar, pek ltafil, keç'ler 
genç bir çocuk telefonla muha - yazlarla beneklenmiş olan tüvey- pek kuru. işte bir fakir; ayakları 
bere ediyor. Seviştiği kızı çağırı- cinden daha çok güzeldir." üzerine çöküverdi. Kimsenin u -
yor. Kız geliyor. Eğlenmeye baş- Bu muhakkaktır ki Tevarik - muruncla değil, isterse açlıktan 
lıyorlar .. · Derken kızın ann.esi ile ler sevdikleri kadından sonra en ölsün! Kuraklık Udan dağı gibi 
babası gözüküyor. Kız 8.şıkınm ziyade saadet ve felaketlerinde memleketin üzerine basıyor, se -
lCendiıi ile evlenmeği vaadetti- en sadıkf.rkadaşları olan deve • vincinden dudaklarını yalıyor. 
ğini söylüyor. (Monşer) ise bu • !erini, meharilerini severler. O - Bir adım bile geriye gitmiyor. Bir 
nu inkar ediyor. nun için de duygularını anlatacak yaımdaki erkek ve dişi develer 

Birtakım züppelerin genç kız- şiirler yazmaktan zevk ahrlar. bulundukları yerlerde kalciılar, o 
ları nasıl iğfal ettikleri tasvir e - Muharebelerindeki kahraman- kadar bit.'1indirler ki ... İlıtiyar ke-
dildikten sonra onlara ibret der- lıklar, zafericrindeki sevinçler on- çilere ve J.'avrularına ne oldu.? 
i veriliyor!" lar için ne' büyük bir ilham kay- Yürümek için dizkapaklannı ne 
(Yaşa İstanbul) aclını taşıma· nağı olur. Şiddetli bir harpten kadar güçlükle hareket ettiriyor· 

sına rağmen piye.ste lstanbula da- bahseden bir çölemenin bu mıs- lar!,, 
ir hiç bir söz geçmiyor. işte bü· raına bakınız: Tevariklerin eski şiirleri yeni
tün tuluat piyesleri, aşağı yukarı "Yağan kargı[ar ba§ımız üs- lerinden daha güzeldir. Hatta a
hep bu şekilde saçma sapan şey- tünde bir çadır vücude getiriyor- hal'lardaki halk yenilerinden o 
lerle · doludur. du.,' kadar hazetmiyor. Denebilir ki 

Türkiyenin muhtelif yerlerin- Kuraklığı anlıı-tan meşhur Te- bu çölemenlerin edebiyatı da bir 
de bu kabil eseri s'ahneye koy- varik şairi Atakarra'nın bu şiiri- 1 aşağılama devri yaşıyor. 
mak suretile geçinen tuluat kum- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n••••••••••••n•••••••••••••••••••··~··•••••••••• .. 
panyalarından bir kismının isim- panyaıı) (Tacettin tiyatrosu). panyası~ Kasımpaşa tıyatrosu, ar-
terini aşağıya kaydediyoruz: Çankırıda (Bozkurd temsil he- t~st Kaz11? tiyatrosu, Galatada A.r-

Nezip'de (Şen sahne) yeti) tıst lbrahım kumpanr ast, Sahncı 
Bursada (Şafak tiyatrosu) Zonguldakta (İstanbul tiyat - hayat, Lütfullah ve Agopyan kum 
Eskişehirde (Artist Sabri kum- rosu), panyaları.) 

panyası) (Öz yurd tiyatrosu). lstanbulda: 
lzmirde (Komik Behçet kum - (Millet tiyatrosu, Na!id kum - Ömer Nakib Köatem 

iki ihtimal var: Ya bil 
at evreni resimden anlan1 · 
modernizm san'ata bir ç• 
çurpukluk getirmi§tir de Si 
kimse ayırd edemiyor ve d 
mi çok anlak bir zattır ~ 
Türk ressamları onun de 
bir türlü anlıyamadık ve ,ıı 
mıyacağız. Y ahud da yeııİ 
san'atmm, ruhlar.ı ve ac~ 
ran ateşi içinde, Bay Saıs" 
yar bu İ§İ anlamamaktadır· 
nun tayinini okurlarımız• 
kıp san'at evrenimize döıı. 

Eğer bu resimler h,Jci 
güzelse, eğer Rus ressanıl~ 
den muvaffak olmuılarsa., 1 

resimlerle bize ka111 öviiJ1111 
ğil, otuz senedir ressam i 
diğiniz halde böylelerini , 
madığmız için bu eserler 0~ 
de susmak düşer. Eğer bu b' 
ler hakikaten güzelse, eğer1 lolar akademizmin şahestl' 
ve böyle tabloları ıimdiy~ ~ 
yapamamışsanız bunda bıı ~ 
bahatimiz nedir, moderniıll' 
işte kusuru nedir? 

25 senedir akademi pro 
lüğü edenler oradadır. y,I· 
yıldır akademizm bataklı~ ' 
..le hocalıyanlar: yıı.nuıı-~J 
yine 25 yılatr klisik geçi 
klô.sizmi öğrendiklerini ı~ 
tevehhüm eden fakat re 
doğru, dürüst bir akadem•~ı 
le beccl'cmedikleri bu ıetfl t 
eserler k.ı.rşısmJa büsbüti\ı~ 
la~ ılan akıdemi hocaları l 
Jıdar. ..~ 

Mademki o çarpık çurP"' if 
diğiniz yeni san'atın ale1" 
bir ressammışsınız da ned~ 
diye kadar bu sergideki 

1 
benzer ölçülü biçimli bir ef 
madmız ve daha doğrus\J 
madımz? 

Ben o çarpık çurpuk JJ'Jod I 
lif,m aleyhinde bir ress~~ f 
rnekle evvela modern re~•°'/ 
madığınız ve yapamadıgıtıl j~ l 
laş!lıyor; sergideki akadeıı't'r 
serlere de bayıldığınıza -;e ~e t 
~ımza bakılırsa akadeDliııO~j J 
rnuvaff ak olmadığınızı kel> 

zm~zdan dinlemit oluyor\J~fJ 
Eğer ,imdi de (ben edl ttll 

nist bir ressamım!) diye ~.,,ıı 
sanız buna müsaadenizler'ıı", 
mayız. Umarım ki natilr" ı pO 
mantizm, kübizm, fütüriı"''id!ı 
rizm, sürrealizm yaptığııııt 
a:;ma kalkışmazsınız. . t ~f 

Yalnız alelade bir ı.b•~ Jtf 
•• .,,, 1 

yacılığından bir adım ı 1' ~ , 

mam1şların, yahud ~if"~ 
delerden (ben modernı di:f' , 
)eyhiude bir ressamını) ,,.t ~ 
bürleııenlerin resim ~Jl :~ 
nında hangi eser, banl1'·,et f. 
ve beratlarla baJım~z~ 1'• 11-~ 
hülislam keailmelerını aJI 

yoruz. ~ 
Türk resminin san'at

1
_, ~ 

k:di olarak ortaya ç~aıı ffl'~ 
iyice bilmelidirler kı •• ~ 
bir resim san'at teıiJdr:ıf1 ~ 

Hamid NejJel l 
,,.(,d

De' amt 17 ;nci '"' 



L'~ •-ı.·ı ..J •• •• ··_..1 k' 0 lk ;"'lQr -...nırecıe, onumu:uıe ı ı • 
letl dcı mocla olacak •a~ tuva
"""~ buluyormnuz. Sa~ların 
~iden bu dört örnekte görül-
"- !!bi taranqına ve yapılqı • 
~l 2ore.,. 1935 ilkbahannda bu 
~Clrııa moda olacağı muhak • 
~ lfıYllryor. Böyle saçları ku • 'ttra ve enseye düfürerek ar
t_. ' in.men de yukarıya doğru 
"Qylf•n yüzün arık görünme•i
~GYl§ı nokta•ından, bu ilk • 
ı., lta(ıc/a•ını pek beğenen • 
'he";;• ~lara krvır kıvır oluı, 
ftr fQ ır Cazibe katmaktadır. Di
ıQ,.,, el rcı/tan, bu modanın kadın-

1935 Baharının Saç 
Modası Belli Oldu ! 

bir laydtuı olduğunu ileri mren-1 
ler de yok değü! Yeni modaclan 
ıairane bameJenlerin bulundu -
ğunu da notedelim. Saçların böy
le yapılıfının, ükbahar rüzga
rının dokunuıu ile clalgalanııı göz 
önüne getirdiği v. •· yolunda ıa
irane bahıecliıler ! ilkbahara 
hazırlık mahiyetinde olan bu •aç 
modaıı örnekleri, ük dela Lon
dracla ortaya konulmu§ ve derhal 
uyanan bir alaka Üe karfılanmıı-

tır. Modeller Parüte Je ayni al8-
lıa Üe benilruenmif, 6a mretle 6u 
ömelılmn her halele bir meo.im 
ol•un umumiyetle, bütün dünya. 
da tutacalı neticuine vanlml§. 
lır. Biz.de de saçların böyle yapı[. 
maaına btı§lanııın geçi/ıtmiyeceği 

tahmin olunabüir. ilkbaharda biz 
de kadınların •açlarını böyle gü. 
zel biçimlerde göreceğiz. Bun • 
dan emin olalım, elemek yerin • 
dedir! ıııı...,, cılu:ı genç gö.termek gibi 

Viyana Modası Ve Dünval 
IQJ. lılev'Yorkun en tanınmıf moda [ ya modası üze1inde hüküm sü • \ de yerleıti, ki ben itini bilen bir 
.,. Ortlcır el ' f 'I 1 . . . ..-., • ın an birini idare eden rüyor! Fakat moda devamlı suret· tacır ıı atı e sa onumun ıımını 

'>ttev it jf. Kollinı, dünya moda•• te ele avuca sığmıyan bir ıey • cJc~;ttirmeğe karar verdim ve ka· 
fi, ~u faralındaki bir yazmn- dir. Civa gibi bir ıey bile diye • rarımı derhal yerine getirdim. 

:.!IJyfe tliyor: biliriz. Kayıp gider. Şu halde?.. Salonumun ismi evvelce "Şik dö 
ti~ ~kiden dünya modası Pa. Evet, Holivud da nihayet dünya Pari" iken timdi "Viyenna,, dır. 
~- ~" ~dare edilirdi. Sonra son • modasına hikim olmuf vaziyeti - En çok satılan ıeylerin üzerinde 
l~lld-:ı:ıyctte değitiklik görüldü· nin tehdid edildiğini goruyor. muhakka1< "Meyd in Viyenna" 
bi. )\·ra~ Beflin, Viyana Parisin Bu tehdid, nereden geliyor? .. Vi- damgaaı bulunmalıdır. Viyana 
1~ -kı- · , · · b··ı·· A 'k d h "''· ~ -aı Va"tıyetine göz dikti- yanadan. çetnısı, u un men a a en o-
1,dr, D~da bir uğraımadır baf- Viyana modası, Okyanosu at- ta giden çeşnidir! 
l'i~ . unya. ınodaaının yalnız Pa- lıyarak Nevyorkda yerletti. Hem Holivud modası, bugün Vi • 
~ tcfart! edildiği zamanlar, öyle yerletme, ki bütün Ameri - yana modaıile yakından. 11kı il· 
\i~ leçınitti. Saydığım yerler, kada alaka uyandırdı. Viyana kıya mücadele halindedir. Vi • 
~ rılo"lnoda. qerkezi halinde, dün- moda.sının bu kadar içerde bira- yana moda11nın Amerikada ol • 
l'otct dQ, Üzerinde tesir bırakı- liJCa uyandırıfJ, Holivud modası- duğu gibi dünyanın batka yer • 
~ti ;!; ~rada Pariı onlardan nın dünya hakimiyeti içi~ cid~i ]erinde. ~~ esa~.lı sure~t~ y~rle! : 
I)~ etınde kalmıtb ! bir tehlike teşkil etmez mı?. Ha- memesı ıçın, dunya hikımıyetını 
~ L.ı:' Holivucl, da bir mer- kim olanın yam başında bafka elde etm~k maksadile y~nıp tu-
'Mhre 1 alarak, bütün dünya- bir hakim oluıun haf göstere • tutan Parıs, Londra, Berlın mo -
'-hetiı t ~bibi olan ~ıldızların bilmesi, dütündürecek bir ıey • da ~erkez1erinin de bu sevimli 
'- :~ e dunya rnodasına hıikim d' y ·yet burada böyle olur- rakı be kartı cephe aldıklan, gü-)l..-.._ lecrübe ır. avı , . L 
~ 'b ıine &iritti. Kuvvet- sa, dünyanın batka memleketle- nün ~~ik~tidır. ikin, _aralann-
~~ 11/.~'· Hatta, Holivudun rinde ve dolayısile bütün dünya- da muttehıd cephe tqkıl edeme· 
-s;~n.yr, Berlini, Lon. da değiıebilir. ·Yani Viyana mo- d~n! _Hepsi ~yni zamanda bi~. 
~J_L"9Pde bıraktığı zaman • dası dünya modall yerini tutar! bırlenne rakıb olduklarma go -

~ Bu .. u - ' '- · 1 1 · • k'°'- d ' l\in, ..,..,Jivud, dün • Bizde Viyana tesiri 0 derece- re, uır eıme en ım anırz ır. 

Livan ta 
-... ,_, -

Sırasına Göre 
Zarar Getirir ! 
Viyananın tanınmıı güzellik 

mütehaHularınclan Dr. F. Halla, 
.ıhhate ve dolayı•Üe güzelliğe 
zarar getirici ıeyler arcuıncla fe
na yapılm'f, lavantalanif bulun-
Jufanu •öylüyor: 

- Böyle bir fey hiç akla 
gelmez. Bu tibarla böyle bir §ey
den bahseditimi dudak büküti • 
le karıılıyanların az olmadığın
dan eminim. Bunlar, söyledikleri· 
mi inanmadan dinliyeceklerdir. 
Fakat, dinledikten ıonra inan • 
malarmı tavsiye ederim. Bu, ge
rek sıhhatleri, gerek güzellikle • 
ri için fay dalı olacaktır! 

Fena lavanta, teni bozduğu 
gibi dahili uzuvlarımız uzerin • 
de de menfi tesir icra e3er. Hem 
sürülmenin, hem de koklanmanm 
icra ettiği menfi teıirler !. "Haf -
talık Alman Tıb mecmuası", bu 
hususta ehemmiyetli bir tetkik 
yazııı nefretti. Bunda bazı ko • 
kuların yalnız ekzema değil, aıt
ma hastatiğiiun llaııl olmasına da 
sebebiyet verdiği izah olunuyor. 

Tecrübeli doktorlar, bazı ko
kuların bat ağrısı ve bu kabil -
den rahatsızlıkları husule getir
dijini bilirler. Öyle, ki bütUn 
tedaviye rağmen, bu rahabrzlık
lar bertaraf edilemez. Cünkü, 
batı ajnyan kadın, bir taraftan 
iliç alır, bir tara~n da rahat -
srzhğına sebeb tetkil eaen Ja • 
vantayı sürmekten vazgeçemez! 

Bazı kokular, kalb ve cümlei 
asabiye üzerine de tesir icra et
mekten geri kalmaz. Nasıl?. La
vanta kokuları bu kadar tehlike. J 
li bir nl oynum 1 • iafdacak 
feY ! .. Öyle sörünyor, amma itin 
~ç yüzünü bilen hiç f&fm&Z ! 

Diier taraftan "Tıb ea1'um
da iJer)eyitJer,, ıil'etmuuındl ÇI• 

kan bir yazıda anlatıldtğı gibi, 
bazı kokuların fay dalı oldağunu, 
hatta hastahklan iyilettirmeğe 

Sanat salıasıa. 

ela !;Ülıret e<linırıi~ 
kadınların sigor 
ta ettinliklcri şey 

]ere dair, öte -
denberi dünya • 

nın dört bir ta • 
rafın<lan haber . 

1 Ier akseder. Bu 
arada saçlarını, 

kirpiklerini, du . 

daklannı, elleri -
ni, omuzlarını si 

gorta ettiren yıl· 

dızlar bulunu • 
yor. Bacakları -
m sigorta ettiren 
Ierde nrdır. Bun 

Jardan hiri, meıı· 
hur SpineJJidir . 
Spincllinin lıa • 
<'akları, ) iiz hin • 

Jerce franga si -
gortıı e<lilecek ka 
<lar giizcl midir? 
Bu artist kadın, 

KA 
D 
iN 

Saç 1 icareti ! 
F ramada Limoj ıehrinde eıki -

den her sene büyük bir aaç ıerğİ· 
ıi kurulurdu. Bu ıergide, dünya • 
nın hemen her tarafından gönde • 
rilen saçlar ortaya konulur, satılır
dı. Rusya ve İtalya, buraya saç 
giinderenlerin batında gelirdi. En 
çok, manastırlarda yaıryan ve 
diil".ya ile alaka delili .sayarak 
aaçlarını dipten kesen rahibeler 
tarafından gönderilirdi. 

Limojdııki büyük saç ıergiıine 
dü~yanın her tarafından gönderi
len saçların, gene dünyanın her ta. 
rafından alıcı bulduğu zamanlar, 
çoktan geçmittir. Kısa saç moda11, 
uzun ıaç modasının yerini tutun • 
ca, sergide alıtverit azalmıya 
baılamıttır. Bu suretle ehemmiye
tini kaybeden saç sergisinin ku -
rulmaaından, ilk defa olarak bu 
sene vaz geçilmiıtir ! 

Eıkiden yalnız Pariıte, ıenede 
binlerce kiloıram saç satıldığı 
halde, geçen 1934 senetnide satı
lan saçın mikdarı topyekun otuz 
kilodan ibarettir. Modanın Limoj 
sergiıine ve saç sayeşinde para 

kazananlara ettiği oyunun netice • 
si! 

yaradığını da unutm\ya.hm. An • 
cak, bunlar tıbbi :1-uıfaftzerler 
arasında faydalıdır. 

Hüliaa, fena tarzda yapılmıf 
lavantalardan sakınınız. Bunları 

kullanmadan doktorunuza danıtı· 
nız. Eğer sıhhatinizi ve güzelli
ğinizi seviyorsanız! 

bir ka~ sene evvel huraya ela gel • 
mirti. Sahnede gördük. Bacak • 
]arını gerçi mütcnn ip hulduk,aınına 
sigorta ettirilecek cleret ede cm~ahiı; 
bulmuş cleğiliı. Bu i~te her lıaldc 
kendini lH.~yeni~in Ye hilha a rc.kl:i· 
mm rol oyoad~r, muhakkaktır. Uöy 
Je sigorta eclilifler, muhtelif uıll\ Ja. 
rını sig(')rta ettiren kadınlar iiırı·ı·ine 
gözlerin çenilmesinc vesile '" k;I 
eiiiyor. Artist bir !kadın içinı itti,~ az 

r"klim sayılamaz Onlar ir•in. fJik -
~ 

k:ıt · Üzerlerine çekmek yolmıda ne
ler ) apılryor. Sigorta fla, yapıl.u.lnr 
dan biri! Resimde gôı düğünüz gii • 
'Zel kadm, bedii dan larile tanınnııı 
dansöz Rozi RoıitP. da, Mu günlerde 

ayaklarını sigorta ettirmi§tir. Sisor· 
ta muamelesi, Amerikada bnyük bir 

sigorta ~irketi tarafından tamamlan 
mıştır. Siğorta bedelinin ne kadar ol 
duğunu merak eder misiniz?. Bir 

çift ayağa ka~ılık ofor!ik, tam . ·iiz 
},in dolar ortaya konulmuştur! 



Madenler nasıl 
meydana 
çıka~ ılıyor? 

T opraklarm altında sa.1dı bu • 1 

lcnan bir çok muhtelif cins ma • 

denfo:-:n, artık, yava~ yavaı bit • 
mek üzere olduğunu biliyoruz. 

Hatta, bütün dün,yanın üzerine 

titrediği petrolün bile, ancak kırk 
elli sene kadar sonra bulunamıya

cağını söylüyodar. Onun için, son 

günlerde Almanyada keşfe:Hlen 

petrol l:uyuları yirm · nci aı:rın a -

Tattırıp bulduğu en kıymetli hazi 
nelerden biri sayılıyor. 

Madenlerin yavaı yavaı bit -

mek üzere olduğunu gören bü • I 
tün miHetler, topraklarında bulu· 
:r~n en az maden parçalarını bile 
meydana çikannıyan büyük bir 

gayretle çalıımaya ba§ladılar. Bir 

çok alimler, muhtelif aletler icad 
ederek, bu madenleri ket fedip 

meydana çıkarmıya ça1ıııyorlar. 

Her §eyden eTVel, topraklarm 

muhtel:f yerlerinde sondaj itleri 
yapmanın çok masraflı olabilece

ğini tahmin edebilirsiniz. Daha 

sonra masraflı olduğu kadar yo • 

rucu v~ neticeıi !üpheli bir ittir 
de .. Halbuki, fennin bize hediye 

ettiği elektr~k kuveli, daima qi · 
mize yarayabilecek en faydalı bir 
ltuvvet ola.rak elimizde bulun
m:l.'!atclır. 

B:ı ciheti dü§ünen alimler, 1 

topra!{lan elektrik cereyanı aeçi • 1 
rerek toprağm mukavemet dere· 
ct~:.ni ö.çmüşlerdir. Her madenin 

cbktrik kar§ısında gösterdiği mu· 
hı.vemet beJli olduğundan, cere -
yanın muhtelif yerlerde meydana 
çıkardığı mukn\·cmetler o n:aden· 

lerin orada bulup bulunmadığını 

ortaya koyuyor. { 

Bu §ekil maden ara,tınna, son 
zamanlarda, en revaçta olan bir 
~.lden arama usulüdür. 

Doludan boş şişeye 
su nasıl aktanlır? 

iki titeden hiç 
irisine dokun -
ıadan, birinden 
·tekine su ak -
armak kabildir 
3unun için de o 
cadar büyük a · 
etlere ihtiyaç ol 
.:luğunu zannet -
neyınız. Yün -
len bükülmüt 
üçük bir iplik 

'ıer ıeye kafi ge
lir: 

içinde ıu bulunan şi§eyi biraz 

yüksekçe bir seviyeye koyunuz. 
• Yün ipliğin bir ucunu içinde su 

R~simli hikaye· 

1 - Ziya yedi bulmacadan 
Kazandığı bir küp baldan 
Karcleıine tattırmadan 

4 - Ziya diyor ne yapmalı, 
Nad edip de kaçmalı, 
Dütünür balı malı •• 

~-- Yath belkı gece yerler. 
Diye onunla beraber 
Fakat ifte gclJi cinler •• 

5 - CaJıcıfın iti bitti 
Kapıya Joğra sefirtti 
Bal lıiipii de uçtu, 6itti. 

~esimli haberler: 

Avusturya BQ§bakanı Şu1nik'in çocuğu Kurt Şu§nig arkada§ları 

ara.ıncla. Bir eğence partirincle keman çalryor. 

Yer altında 
büyüyen fıstık 

Yer altında 

::yüyen bu fıs • 

ğa Amerikan 
ı:;tığı işmi veri· 

· r· Yiyecek iti • 

~ri!e kıymeti 

::>k yüksektir; 

?zelya, fasulye 

·bi kuvvetli gı-

dalar arasında 

ayılır. Bu nebat hnkkmdn en faz 

la dikkatimizi çeken taraf §u • 

dur: Dalların ucunda fıs tıklar 

yetittikten sonra yere doğru sar

karlar ve toprağa gömülürler. 

Fıstık yeraltmda yetişir; üzeri 

bildiğiniz şekilde buruşur. Her 
birinin içinde iki tane fıstık var . 

dır. Eğer dallar toprağn gömül • 

Büyüknine 

I htiyar büyüknine 

Her günkü gibi yine 

Titreyen saclaıile 

Başlayınca masala 

Bütün küçük çocuklar 

Nefes nefese ho1ar 

GcFrler birer birer, 

Yanına dizilirler. 

Artık ne ses, ne sacla 
Bir çıt olmaz odada. 

Her gün İ§İttiklcri 

Bu ccinli ve peri 

bulunan fİfeye sarkıtınız. Diğeri-
mezse fıstık çürür ve asla yetiş· ni içinde ıu bulunmıyan tiıeye so-

Mtisalını küçükler 

Yine hayretle dinler. 

kacakamız. Bir müddet ıonra do- mez. 

lu !İıeden bot tiıeye ıuyun geçti· 
fini görüntınüz. 

Bu f 11tık ilk evvela Cenubi A

merikada ve garp Hindistanmda 

Bu nedendir acaba? 
Çocuhlarrn galiba 

/fer halinde bir 11r var, 
Ah, ~ocaklar, ~ocuklar. 

3 - Bu cin degd bak kQ, aya 
Matlalt cadı diyor Kaya 
Yabla:-rvor karyolaya .. 

6 - Cadının kalbi atıyor 
Bal canına can katıyor 
Küçük küpü bofaltıyor· 

Eğlenceli 

Boks eldivenle 
Bay Mitat, birdenbire bo 

merak salmııtı. Babası, çocu"' 

nun bu arzusunu kırmak i~te 

di; ona bir boks eldiveni al 

Fakat, iki gün sonra, eldive 

ri aldığı mağazaya giriyordu 

- Zannedersek, diye kartıl 
dılar; boks oyununa siz de 
rak saldınız? 

- Bay Mitat: 

- Hayır, dedi; 

kartı kendimi müdafaa etmek 
zım geliyor da! 

ıııııuıııınııııınu111uıııımııuıı 11111rırııı ıııııhnuııııınıııııı 

Dikkat 
Ba7.ı ol<uyuculannu:un bilmece 

ponlannı zarhn içerisine koyma 
nı görüyoruz. Bu haftadan itibaren 
mcce kuponlarını mektuplanna ilit 
miyen okuyuculannuza hediye çıka 
m yacağız. Aflanru rica ederiz. 

KUBUN'aa bly . k 
... il 8--~Aii. 

Birınci müsabaka: Birinciye 5 L=ra 
ikinciye bir kot saati 

Kurun, çocuk sayıfasma karşı kiiçük o.<uyucuları tarafın • 
dan aösterilcn nihayetsiz rağbet k arşı:::ında, hediyclcı i11in adedi· 
ni fazlala§brmaya karar vermiştir . 

1 - Her hafta yüz okuyucuya verilecek 1 ccliyelcr arasındıt 
kur'a ile birinci .gelen okuyucuya 5 lir'! muk fol, ikin i uclcn 
okuyucuya giızel bir kol santi verecegh:. 

ikinci müsabaka: Birinciye 10 Lira 
2 - Diğer taraftan, ikinci bir müsabaka daha açtık. Bu mii· 

sabakamız, 4 hafta gibi kısa bir m üddet sürecek ve sizi yormcyB· 
.caklır. Sadece, ikinci müsabakamı za girebilmek için aşnğıda ya· 
zıh olan noktayı dikkatle okumam zı rica ederiz. 

A - İkinci mürıabakaya girebilmek için her okuyucunun, J 4 
şubat perşembe tarihli sayı da dahil olmak üzere, arkn arkaya 4 
bulmacayı doğru hallelmesı lazımdır. 

4 bulmacayı da arka arkaya doğru bulup çıkaran okuyucu· 

l 
larımız arasında bir tasnif yaptıktan sonra birinciye 10 lira Mii· 
kaf at l'eriyoruz. 

Bulmacalarımız, küçük okuyucularımızı eğlendireceği kadar 
\.:~htelif sahalardaki~datlarım da meydana çıkaracaktır. 

Bu itte dikkat edeceğiniz en mü 

hlm teJ, JÜD ipliiin kalın olma • ı 
muıdır. 

yetiımiıtir. Düıiyanm diğer taraf

larına buradan gönderilerek üre

tilmit bulunuyorr. Y.N. 

Her halde bir ormanda yahud b ir lıah~cde kutları dinlemi! ~I~ 
sınız. Yalnız, acaba, resimde bulacağınız avcı da kutları ıısı~ ·OJI 
dinliy~rek onlardan zevk alıyor mu?. Yahud, bir bahçe içerı•• ,Jı• 
başka bir şey mi yapıyor?. Bunu anlamak için elinize bir kalelll ~ 

l nı~ ve noktalı yerleri boyayınız, bakalım düıünüdüğünüz •ibi 
mı •• 



eheşler ordularına fazla ehemmiyet veriyorlar. 
ebeş ordusu son sistem miiralgözl 

~ ve toplarla teçhiz edilmiştir 
.._~1'tkutccı "Doyfe V eh;,, mec- J dı. Çünkü Habetialan bükGmeti l bir .. ba~ıi~et mesel~i v~dır: ~e
.'"IClll .l'azıyor: mütemadiyen ltalyanlara kartı aela bırgun ehemmıyellız bır ıh -

• ı...,_betiıta.n hududunda vuku- emniyetsizlik gösteriyor ve onlar tiliftan dolayı bir Habet valiıi f. 
~hadiseler son günlerde ci· ne yapmak iıterlerte ona mani o- taly~n konsol~ıu tarafından zorla 
~ Rözlerini gene ltalya - Ha- luyordu. ltalya ise Habetiıtanın tarzıye v~ege Ye ltalyan ba~ • 

lltaıı nıeaelesine çevirdi. Af. bu hareketini iki memleket aruın r8:iı~ı selamlama~~ -~ecbur edıl: 
~dl &on müstakil devlet olan daki dostluk mukavelesile uygun mıttir. O zaman butün Habet ~·I~ 

b_et İnıparatorluğu, Milletler bulmuyordu. leli ~nu bü~ü~ bir. hakaret gıbı 
~'Jetinde aza olduğu halde ı. Mesela ltalya, bir ltalyan tir- telikkı eylemıttır. Bır de. Habet
'Oaı.....h.~ iıtilasına kartı kat'i bir keti için Habeıistanda gayet u. liler ltalyanlara kartı eakıden ~e-
~eleye giriımeğe hazırlan . cuz bir fiatla büyük bir radyo İ• ri emniyet etme~ler. Ve so~ ~a • 
~dır. Onun için Habeşistan tasyonu kurmak istemitti. Fakat diselerle de aabıt ?lduju gıbı, 1: 
ti .. ~~Ya arasındaki münaaetble- istasyonun icabında hükumet ta· tal)· anların Habeııstana ~al'f~ hır 
frJr~ gözden geçirmek muva· rafından satın alınması mesele • istila politikası takib ettlklerıne 

olsa gerektir. sinde anlatılamadığı için bu it kanidirler. Bu kanaat, lta1yanla· 
ltalya daha bundan yarım asır bir neticey~ bağlanamamıftı. Hal- nn Habet istiklilini tehdid eden 

~el Habetiıtan hükümdarı Ne- buki Habe§ hükfuneti bu aralık ı. beynelmilel anl&f111alara i•tirak. r' ~enelik'le bir dostluk mua- talyanlara bir oyun oynayıvermit etmelerinden ve bir de huduttaki 
l~deaı İnızalamıth. Bu muahede ve daha küçük olmakla beraber Habeı kabilelerini ayaklandır • 

? 

L. 1'-1a iktısadi imtiyazlardan kendi nam ve hesabına de
0

rh
0

al bir mağa ve kendi tarafına c~lbet • I 
~le. h B 1 1 d d - r ngili:: monitörü "Mtrre§al SouTt" L. -~ aricf siyaset bakımından radyo istasyonu inta etmıJtl. u mele ça ıtm ann an oguyo ·• 
""ır ' H lb ki J 1 1 d h d tt ki (CeçenlercJe ba Remide bir katil hadisesi olduta ll;'l-'"m1mi..tı,. 

btüaaadeler veriyordu. Bu radyo istaıyonunun açılma me • a u t~ Y~ •.r ~' u u a 
:::~edenin tefsiri hakkında çı • rasiminde ltalyanın, diplomasi Habet kabılelerının hıç r~hat dur· buyllk kısmı Japon mamulaudu. 
"-ı •htilaf ltalya ile Habeşistan bir murahhaı bulundurmaması madıklarından ve tecavuzl~_rde Hatta orduda tank bile eks:k 

lllda bir muharebe çıkmasına dikkati celbetmİ§tİ. bulunduklanndan dolayı mute • değildir. Avrupaya gönderilen 
~ o1nıu1 ve bu muha~be J • Aradan ,çok geçmede:rı ltal • 01adiyen tiki.yet .ediyorlar· • Habet askeri heyetleri küllijretli 
dtaı hrıın aleyhine neticelendi tin· yanlar yeni bir inkiıarı hayale Hududun aahıh olarak layın mikdarda cephane, tüf ek, sair 
itt· ~onıa hükUmeti Habetiıtanın uğradılar. Habeıiıtanın mühim edilmemeıinden çıka~ bu ~artı- harb malzemesi satın almaktadır. 
ta. ~lilini tasdike mecbur kalmıt· bir merkezini te?vir için elektr~k lıkh isnatlar .~alfedılmemıtken Bu mübayaalar için lazım olan 
~ tal1anların mağlıip olduklan imtiyazı alan bır Fransız, bır l"a~yanlann muatemleke gazete· para Habet memurlarının maat-
'll, "- lllubarebesinin dönünı gii- gün Habeıiıtandan tardolundu. len de akılaızca makaleler net- lanndan tevkifat yapılmak sure-
dt 0.Z&nıandanberi Habetistan. Tabii İtalyanlar bu Fransızın ye- rederek Habeıiıtanm ltalyan tile temin edilmi§tit· Habet or· 
~.~li bir gün olarak kutlula • rine geçmek için derhal Habeı himayesi altına alınacağın~an duau geniş mikyasta manevralar 
~ ~etlerin "beyazlan" mal- hükGmetile müzakereye ıiriıtiJer· b&luediyorlar. Bütün bU badiM- ela yapmakta ve bunlar.M ..brf 
~ etJnel~ri esasen harb aeven Fakat Habet hükümetinin ıötter lerden dola71 ~Utan sençli- ve mülld rical hazır buJu0 makt. 
1-i ~llerın nefislerine güvenme- diği muhalefet karfısmda bu mü- tinin umumi heJ'eti busfln ltal • dir. 
~dili bir kat daha arttırdığı için zakerelerden de bir netice çıkma· yanlara vatanlannm dütmam na· 

"e ~: Rün~ milli gururun her ıe- dı. Hatta ltalyanla~n ~dİI ~~ zarile ~· • 
Somali i!e hemhudud olan Ha· 

bet eyaletinin merkezi olan Bali
de B~lçrka heyeti tarafmdan bü • 
yük bir ıili.h depotu tesİI edilmiı· 

~ ha zıyade alevlendirilmesi· ba' da inp. etmek ııtediklen bır Bu vazıyet kartnmda Hebetı• 
Çok hiznıet eder. hastane bile ıiddetle tenkid edil- tan devleti bot durmıyarak or-

)\,O llıailubiyetindenberi ltal· di. ltalyan amelesinin Habetiıta- duaunu urileıtirm~ için var kuv· 
~abqiıtan ile daima doat ge- na muhaceretine müsaade olun • vetil~ çabtmıtt~. D~te ~a~a~ 
'el,e Ye Habeılilerden ancak ması için yapıl~~ teş.eb~ü~ler de d~ ~ı Habet hu~.e~ı .bu lf ıçın 
l'tt dı. nıenfaatler teminine gay· akim kaldığı gıbı Erıtre yı gar~i b~yuk d~vle~~n -~·-~ıaın~en de-
~ etinııtir. Bu iktısadi münase- Habeıiıtandan geçerek Somalı ğıl, Belçıka gıbı koçuk bır mem-
Jı-ıler ~eticesinde 1928 ıeo~ainde ile birleıtirecek olan bir demir le~e~ten aı~eri mual~imler ~etirt-
~a ıle Habqiıtan arumda hir yolu inpsına da müsaade olun• mıttı~. Belçıka. asken ~eyetı 1930 
~) hale lnukavelesi yapılarak J. madı. aeneaındenben Habetıatanda bu· 
d~lnların Eritre müstemlekesin- ltalyanlar, temadi eden bu mu· lunmaktadır ve ltalyan gazetele
iç• Aaab limanında Ha~tiıtan vaff akıyetsizlikleri kar§11ında git rinin yazdıklanna bakılacak o -
J~ •erbeıt nııntaka aynlmıttır. tikçe aaabilqmeğe batladılar. hına büyük m~vaffakıyetler _elde 
~anlar, Adiı Abeba'dan Ci- Çünkü İtalyanlar hangi iktisadi etmittir. Mesela 1931 ~e Ad11 ~-
~..,e ~dar giden ve Fransız - bir proje ile ortaya çıktılarsa o ~ba'da yapılan teferruç merası-
laıi e_lınde bulunan yegan~ de- projenin Japonlar tarafından tat· mı ea~ında ~&il& aaker!er, ~ 
--~olıte rekabet etmek üzere bik edildiiini gördüler. Japonl• lın ö~imde mükemmel bır geçıd 
i" 91rınıel bir otomobil ıosesi nn Habq hükftmeti tarafmdan reamı yapmqbr. O zamandanbe-
,'- ebtıek tasan-urunda idiler. himaye edildiğine füphe kalma· ri askeri talim v~ ter~iy~ ~abeı 
a• loıe aa•-ı"nd · ı· H b dı eyaletine de tqaııl edılmııtır. O. 
~tı~ J ... e şuna ı a e- • . . . . 
~k ~ ticareti ltalyan limanına Habet hükUmetinin ltalyaya ralarda mmtab milıtlerı ı~du o 
tbı hedıl~ekti. Fakat bu ümitle- karşı gösterdiği bu ıamimiyelliz- lunmuttur. ~bet ~kerl lrrt alan 
ıe11 epaı bota çıktı. Aradan altı lik, bir taraftan bini ve diğer aon ıiıtem aııtralyoz ve tayyare 
•i ~e Reçtiği halde otomobil ıose- tat'l\ftan siyasi mahiyettedir. Ev- hücumlannı dere mabaua top!ar· 

toie halinde dı~arıva (:ıkama· vefa ortadll mevzuu b!lhsok.n la mücehhezdir. Bu ailahlann en 

tir. 
Ha'be!iatanm nüfusu on bet 

milyon:Jur, bu nüfusa nazaran 
bet yüz bin asker çıkarmağa 
muktedirdir. Maamafib, askeri 
tetkilat ilerlemit olmakla beraber 
bir takım içtimai manialara ve 
münakale vaırta!arının yerinde 
olmaması da unutulmamahdrr. 

Takviye ve 11lah edilen Hahet 
ordusunun i\k vazifesi dahili itle
re taalluk eder. Bu da ordunun, 
kral nüfuzunu arttırmağa hizmet 
eylemesidir. Çünkü hudutta yatı· 
yan kabile re"alerin:n bir çoğu, 
kralın nüfuzu altma g"rmiyerek 
derebeyliği hayab sürmek azmin· 
dedir. Fakat ordunun kuvvetlen· 
mesi sayea'nde derebeylik orta -
dan ka!kmıt gibidir. Şimd'.ki Ha • 
bet Kralı Haile • Selasie, ordusu· 
nun ıslahı meıeles~:le, memleke
tinin hep Avrupa devletlerine aid 
müstemlekclerle muhat olduğun • 
dan dolayı mütkül mevkide bu • 
lun:foğunu da dikkate almıştır. 

1905 senesinde lng"ltere, 
Fransa ve İtalya arasında a~edi· 
Jen mukavelede Habeş:atanm "is· 
tik!ilinden" bahsediimekle bera • 
her memleketin üç devlet arasın
da nüfuz mmtaka1arma da ayrıl
mıt olduğunu hntırlatmak kifi • 
dir. 1925 seresinde lngi1tere ile 
İtalya arasında aktolunan g'zli 
mukavelede İngilizlerin Sudan • 
daki pamuk ziraati için fazla ıu 
tem;n e-lecek bir l-ara i inpıma 

mukalı~t 1ta1yantann Hl\he9°stan-

1 
da nüfozlarını tevsi etrneler=ne ra• 
zı olmaları da Habeılilerin gözle-

rİDı AÇJDJ§tu • Halli O 3&m&DKi 

Habet naibi Ru T&fari milletler 
cemiyeti:ıe tiddetli bir protesto 
vermeğe mecbur olmuttu. Fakat 
bu proteato nihayet 1928 de ltal
ya ile Habetistan aruında bir 
doat!uk mukavelesi aktinden bat
ka bir netice vermedi. Onun iç:n
dir. ki, Habetistan hükümdarı bu 
mukave1e mucibince "doat,. olan 
lta!yanlara katiyen itimad etmek 
iatemu. 

Mabet Kralı H~. Ha
betlilerin bqbca düpmnlan in• 
ailtere, Fnıma n İtalya olcluiuna 
tamami1le kanidir. Medeni7et ıe
tirdilderini bahane ederek aiyah 
wkı esaret altına almak iated'.k • 
leıini iyice bilir. Habetiatan için 
yepne kurtulut yolunu bu Anu
pa devlet!eri araımdalri anlata• 
mamazlıim devammda ıörür. Bu 
üç devletten hiç biriline iatinad 
etmez. Vakit kazanmaia çaflfır, 
ve ordusunu zaman ile ku~etlen
dirmeğe munffak oldukçe. kom • 

fularına karf1 tecariz fikirleri 
hP.a~iyecek kadar bile ileri ıider. 
Bı• ~-uıusta bir tan.ftan Anupa 
ve Japonya harb ıanayimin ajan
lan tarafından tiddetJe tahrik e
dild"ği g"bi din:lar bir hriatiyan o
larak ta lncilde yan!ı vazifeleri 
yapmağa memur olduğunu zanne
der. Bu yaz"fe1eri, ıiyalı ırla eaa• 
ret altma a1an Avnıpa mil~etleri· 
ne kal'!• bir cihad iUn etmek. 
Hazreti Süleymarun devrini yeni • 
den yaratmak, bütün ı:yalı ula 
b · r araya toplamak ve Habetiata• 
nı cihanda beynelmilel büyük bir 
ehemmiyet verdirecek hale getire 

mektir. Habeıiıtan hükümdan eV'!' 
veli Franaızların etinde olan Ci • 
butiyi geri almak niyetinde idi. 
Fakat genç ya9mdan beri ltalyan· 
lara kartı hi11ettiği fazla kin ve 
düıman ,ık galib gelerek .on za • 
man'arda g3zlerini ltalyanlann 
Er'tre müıtemlekeaine dikmittir• 
Hükümdar, aon zamanlarda ora• 
da ltalyanlara ka111 150.000 kiti
lik bir Habet orduau hazır bulun
durmak niyetinde idi. 

Haheıiatan hükümdarı, Roma
da Fran11z ve ltalyan ricali arum· 
da yapılan anlapnadan ıonra Ha· 
beıistan kapısının Jtalyanlara kar-
... . ( LMl•n Sfllll/"IJI ptofrüdıA 
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Tramvay Şirketi 
-- (Bat tarafı 1 inci aayıfada) 1 Hatlarda birinci mevki araba. 

taahbüderine riayet ebnediğini, lar ikinci mevki arabalardan daha 
bir çok hatları, durak yerlerini, çoktur. Halbuki halkın ihtiyacı i • 
genit caddelerde, meydanlarda, kinci mevki arabalardır. 
memur kulübelerini yapmadığım, 1919 yrlmda tir.ket 6 mcı mu .. 
bir kaçı müstesna diğer bütün me- kaveleyi imzalamıttır. ;Pu muka -
murlanrun Türk olması taahüdü - vele, mütarekenin kara ıünlerinin 
ne ula riayet etmediğini söyliye- yadigarıdır. Şirekt o zaman, zara
rek dedi ki: rmdan bahsederek, iıgal kuvvet -

- 1881 ikinci mukavelesi, çı - leri kumandanlığına müracaat ve 
kan ihtilafların halli içindi. Bun- dört misli yüksek tarifenin tatbi -
da firkete yeniden 36 senelik imti- kini temin ediyor. Şirket, çok geç
ybz veriliyordu. Şirket yeni hatlar meden, iıgal kumandanlığının i -
taahhüt ediyordu. Yine zamanın - kinci bir emri ve Vahidettin hüku 
da yapılmıyan bu mukaveledeki metinin iznile daha yüksek tarife 
Eminönü - Eyüp hattına ha'la kaz- tatbikine baılıyor. 
ma bil~ vurulmamqtır. Belediye ia Görülüyor ki 9irket yurt, millet 
timlaklerinin mukaveledeki for - 'Zararına hileli menfaatlerini ter -
mulü tirketin can kurtaranı olmuş. cih ediyor, ihanet ediyor, 1925 mu 
Cazip haritalar, zengin vaitlerle kaveleai ile, yeni hatlar yapmak 
yeni projeler hazırlayan tirket sal fartile bir milyon 400 bin lirahk 
tanat idaresinin çok zayıf çağların sermayesinin lsviçre frangı ile ifa
da tekrar aabneye çıkarak üçüncü desine. imtiyazının 1961 tarihine 
mukavele ile fevkalade menfaat- kadar uzatrlmuına müsaade edili 
Jer elde ediyordu. yor. 1934 yılınakadar 9irketin ka-

Bütiin bu mukavelelerde tirket sasına iki buçuk milyon lira giri -
kaç~makb, hileli siatem'er kullan- yor. Şirketin bu memlekette yaıa· 
mıf, .altanıat idaresinin zayıflığın- mak hakkı 125 yıla çıkarılıyor, 1 
dan İstifade etmiftir. milyon 400 bin liralık sermayesi 

Her üç mukavele ile tiricetin ta- şayanı dikkat bir 14rrafhk ameli
yin ettiği mecburi hatlar bir kaç yesile 10 milyon 800 bin Türk lira
kilometreyi qmıyor, ihtiyari hat- sına yani 27 milyon İsviçre fran -
lar kilometrelerce sürüyordu, fa - gına yükseliyor. itibarı artıyor. Fa 
kat ıirket, o tarihte üstüne aldığı kat ortada tek bir santim bile yok 
istimlakleri yapmıyordu. tur. Yapılması taahhüt edilen kilo 

Ôçüncü mukavele ile imtiyaz metreler mukabili 8 senede ancak 
75 yılı buluyor, devletin tesisatı 1900 metrelik Fatih • Edimekapı 
almak hakla 1942 yılına atılıyor. hattı yapılıyor. 
Birkaç ldlometrelik bir hat için Çeşitli mukavelelerle yapılmIŞ 
75 yıllık imtiyaz tarihte görülme - hatların uzunlu,ğu 32 kilometre ile 
miftir. 30 k"lometre arasındadır. 

1911 de elddrifikaayon muka- Beher kilometre 337,SOO ile en 
velesi imzalanıyor. Şirket, istim - az 192 bin liraya mal olmuftur. 
lak masraflarını üstünden atarak Halbuki tünel,yarma,istuyon mas 
Şehremanetine yükletiyor. Bu mu rafları da içinde olarak demiryolu 
kavele ile taahhüt ettiji bekleme kilometresi 90 bin Uradan 30 bin 
salonlarını hala yapmamııtır.1913 liraya kadar iner. 
te çok pralak, o derece kaçamaklı, Çok temenni ederiz ki ş_irket 
hileli proje, kadrolari1e sahneye bundan utansın, yüzü kızarsın.. 6S 
çıkan tirket, imzaladığı mukavele yıldanberi halk firkete para veri
ile bet senede tamamlamayı taah- yor. Kartılığını görmek istemek, 
hüt ettiği hallan yapmamıı, halka hükumetten sormak hakkıdır. 
kartı adalet hiasile hareket etme - Halk Eminönü - Eyüp hattını ya -
mittir. Ha1kı, hükfuneti müte~ - rnn asırdanberi bekliyor. 
diyen aldatmıftır. Ne gülünçtür ki Nafıa bakanlığr 1926 mukave
ıirket son mukavele ile kilometre lesini feshetmekle halkın sorgula
lerce istimlake yardım kartılığı o- rma cevapvermittir.,, 
larak 25 bin lira taahhüt etmiştir. "HUkOmet va2ifesini 
Bununla lstanbulda kaç kilometre 
yer kaç ev istimlak edilebilir? 

fi açık bulundurulduğunu göre -
rek dü§üncelerinde ne kadar İsa -
bet etf ğini ve Habeıiıtanın da 
Milletler Cemiyetinde aza olmuı
nın Habet milletini esaretten kur
taramıyacağını anlamıt olmalıdır. 
Onun için, tabii servetleri pek 
çok olan memleketini, ıayed ltal -
yan, Habeı askeri hareketi bir 
harb kılığına girecek oluna, mil
U müdafaa vasıtalariyle koruma· 
ğa ça 'ııacaktır. 

Habe§istanda, devletin hukuk 
bükümranisini ihlal edecek hare -
kellere kartı boyun eğecek bir 
millet yoktur. 

Habeıliler medeniyet yofonda 
ilerlemeğe çal11an, idare makaniz
masını asrilettiren, batına ne yap .. 
tığını tamamiyle bilen bir hüküm
darı olan f ev kala de harpçı ve hür
riyetini çok seven bir mi11ettir. Bu 
millet, asri harb vasıtalariyle mü
cehhezdir. Onun için bir İtalyan 
ordusu, ne kadar mükemmel mü • 
ıellih olursa olsun, Habeıistanın 

arızalı, sarp yolsuz ve demiryolsuz 
arazisinde Habet orduıiyle karıı· 

lattıiı saman, o orduyu kendisi i
çin tehlikeli bir kuvvet Olarak te
lakki etmeie muhakkak surette 
mecburdur. 

yapmıştır,, 

Bay Avniden •onra söz alan di
ğer müıavir Bay Namık Cemil, 
1926 mukavelesinin mali hüküm
lerini tahlile baılıyarak asri mak
sadın yeni hatlar İnfCUı bulundu -
ğunu söyledi. 

"Mecburi hatlar için 2 milyon 
100 bin,ihtiyari hatlar için 800 bin 
liraya ihtiyaç bulunduğundan ıir
ketçe ileri sürülmesi üzerine tarife 
zammı diferansı verilmiştir.,, 

Dedi ve Bay Avninin yukarıda
ki müdaf aaaını çeıitli bakımlar -
dan teyit etti. Neticede tirketin 
mali vaziyeti, 1923 mukavelesi ile 
zaten harp zamanı hU1usiyetlerine 
uydurulmuttu. 

1926 mukave1esi munzam tari
fe gibi haklar, yeni hatlar içindi. 
Amme menfaatlerinin sarsddığını 
gören -hükumet fesih kararını ver
mekle vazifesini yapmıttır. Yoksa 
bu mukavele batımızda bela kala
caktı.,, diyerek aözü Bay Mahmut 
Esada bıraktı. 

Bay Mahmut Esat Bozkurt, öğ
leden sonraki celsede, Tramvay 
tirketinin davasını §U esaslardan 
cerhetti: 

1 - Nafia bakanlığınm gerek 
umumi, gerek idari kanunılarnnız 
bakımından Tr:c:; tirketi mu -
kavelelerini fes ğe haıkkı var 
dır. 

Davası 
2 - lstanbul belediyesinin va

zifesini yapmamaaı Tramvay tir
ketinin taa:hhijlerini ifasında ma 
zeret teı\cil edemez. 

3 -Bu gibi davaları görmek 
Tüf1k milletinin ve medeni millet • 
lerin kazai kararlarınca, mevzua
tınca munhasıran devlet turaları -
na aittir. 

4 - Akitlerin mukavelelerden 
maksadı munhasıran Tramvay hat 
larını yapmaktır. 

S - iki taraf arasında umumi 
kanun mahiyetinde olan hüküm -
lere riayet etmiyen taraf kanun dı 
tında kalır. 

6 -Bu gibi ihtilaflar gerek 
F ransada, gerekse medeni dünya
da devlet tiirasınca halledilir. 

Bay Mahmut Esat Bozkurt yine 
müdafaasında, §irketin beynelmi -
lel hukukculardan mevzu hakkın
da rey toplamakla hakimlerimizi 
tesir altında bırakmak istediğini 

söyledi. Avrupalı profesörlerin 
müta1ealarrna tiddetle hücum ve 
bunları ayrı ayrı cerhetti. 

Bu profesörlerin fikirlerini mes 
net yaptığından dolayı Tamvay 
~iketini ayıpladı. "Türk hakiminin 
kanaati bize kafidir!,, dedi. 

Bay Mahmut Esat müdaf aaını 
yaparken bir aralık hukuk talebe
sinden Bayan Selma heyecanın
dan bayıldı. Bu bayılmadan ötürü 
bir duraklama husule geldi. Dinle
yenler bu tevekkufa sinirleniyor
lardı. 

Bay Mahmut Esat müdaf aasmı 
bitirdikten 1e>nra şirket avukatı 
Bay lsmail Hakkı bazı meseleleT 
bakında tirlretin merkezile temas
ta bu!unmak üzere mühlet i$tedi. 
Heyet bu isteği görü§tÜ ve buna 
mahal olmadığ nı kararlaıtırdı. 

Müdafaasını bitiren Bay Mah
mut Eo::ıdın etrafını yüz kadar ta
lebe aldı. Bir saat kadar konuftu
lar. 

Muhakemeye yarın (bugün) sa 
at onda devam olunacak ve karar 
verilecektir. 
Bayınd1rhk BakanhAı mUda· 

faasının ana hatlar1 
Tramvay ıirketi tarafından açı 

lan davada Bayındırlık bakanlığı
nın müdafaasının ana hatları tun· 
lardır: 

1 - icra vekilleri heyetinin ve 
bayındırlık bakanlığının, 21 - 24 
temmuz 926 tarihli muntazam mu 
kavelenin feshine ait kaTarları §e
kil ve salahiyet bakımlarından ka.. 
nunlara uygundur. 

2 - Bu feaih kararı Bayındır -
Irk bakanlığının imtiyaz İ!1erine 
ait ihtilafına ıaik olmuttur, hadise 
yi esastan bir hükme bağlamak 

munhasıran devlet ıurasına aittir. 
3 - 21 - 24 temmuz 926 tarihli 

mukavelelerde akitlerin maksatla
rı munhaaıran yeni hatlar i114&11 -
dır. O kadar ki, 21 temmuz 926 ta
rihli mukavelenin adı "yeni hutut,, 
mukavelesidir. Şirket akdin icaba
tı olan taahhütleri yapmamııtır. 

4 - 21 - 24 temmuz 926 muka
veleleri hukuku idare ve hukuku 
hususiye bakrmların.dan iki taraflı 
muavazalı mukavelelerdir. 

5 - Bu gibi mukaveleleri borç 
larını ifa eden taraf diğer tarafın 
temerrüdü kartısında fesih hakkı
m haizdiT. 

Bayındırlık bakanlığı bu hakkı 
kullaımııttır. Binaenaleyh Tram -
vay tirketinin elde ettiği menfaat 
lerin iadesi lazımdır. 

6 - Bu mukaveleler §arta mu
allak bire akit ise prtın tahakkuk 
etmemesi yüzünden hüküımüz kal 
mqılardır. 

Yeni saylavlarımı 
.... (BOf taralı 1 Uıd ıahUede) 

yıl içinde Adliye vekil eti tarafın
dan gönderildiğim Paris Hukuk 
fakütesinde, iktisadiyat tahsilin -
den sonra 928 yılında tahsili biti
rip diplomayı alarak memleketime 
dön.düm. 

tik adli vazifem, İstanbul Cüm
huriyet müddei umumi muavinli
ğidir. Ondan sonra isteğimle lzmir 
Cümhuriyet müddei mnmni mua • 
vinliğine ve daha sonra da baımu
avinliğine tayin Olundum. Dört ae 
neden fazla bir zaman baımuavin
Jikte çalıttnn. Bu defa yapılan se
çimde, Cmnhuriyet Halk Fırkası 
tarafından namzet olarak göste -
riıdim, Konya saylavhğına ıeçil -
ciim. 

- Dütündüğünüz teklifler var 
mı? 

- Şimdilik yeni bir kanun tek
lifi tasarlamıf değilim. Yeni vazi
feme baıladıktan sonra, memleket 
itleri üzerinde yapacağrm tetkik -
ler ve hadiselerin ortaya atacağı 
icaplar beni bir değil bir çok ka -
r.unlar teklifine sevkedebilir. 

- Kadın ve erkek müsavatını 
ne suretle tela·kki ediyorsunuz? 

- Kadın ve erkek müsavatı, 
hukukta tam bir müsavat teklinde 
telakki ediyordum, ve zamanın i
caplarına çok uygun buluyorum. 
Bu hakkı onlara, (Cümhuriyet) 
vermiftir. Zaten, kendilerine, Bü -
yük Millet Meclisine üye seçmek 
ve seçtlmek hakkı da verilmek su
retile artık ortadan tamamen kalk 
mı§ olan bu, iki cins arasmdaki mü 
savatsızlık fikri, eski devirlerin, 
kadm kabiliyeti bakında vahime
ye dayanan bir telakkisinden bat
kabir ıey değildir. Bugün kadın 

umumi hayatın her sahasında, ha
kimlik, avukatlık, doktorluk gibi 
muht~lif meslek ıubelerinde erkek 
kadar muvaffak olabileceğini is -
bat etmittiT. Siyasi hayatta muvaf 
fak olmaması için sebep yoktur. 

Kendi mesleğim olan adliye sa-

bumda öyle bakim ve• 
dınlar t&""ııırım ki, bunlar 
kadqlan ıeride bır 
Bu gibilerin adetlerinin 
dının umumi hayata yeni 
masmdandır. Hafif ( 
olmaları da, geçmit 
çok uzun süren ihmalioİO 
raaıdrr. Zaman bu farkı 
racaktrr. 

- Kadın asker olabilir 

- Şimdilik ıilahlı 
maz. Cephe gerisi hi 
muvaff akiyetle çahtabilit· 
büyük istiklal aavaınıdt 
bin bir misalini görmedik 

Bay Ali Rizaya ıon ı-1 
( Kadının cemiyet içindelÔ 
lerine fizyolojik mazereti" 
olabilir mi?) diye sorduıo: 

Gülerek: 

- Tam yerinde bir ıu 
suali ketki doktor sayla\' 
dan sorsaydınız dedi. 1' 
faz!a yormamak için te 
rek ayrıldım. 

Kastamonu sayla,,, 
Tevfik Aslan 

Kastamonu aaylavı &1 
f ik Aslan 1912 de Askeri . 
sinden çıkmıt, &tkan hatlıiı 
hı umumi ve Milli müqd 

al kıtalar da çalıt mııtır. 
harbinde Edirne mııh 

bulunmu§tur. 1922 de Mat'I' 
te E•kitehir Askeri hasta 
bulunduktan .onra 924 te 
lığı doiayısile tekaüt olm 

ğum tarihi 1887 dir. Bin 
mütekaittir. Tekaüt oldukt" 
ra memleketi olan Kast 

gitmif, dört yıl Türk ocağı 
larak çahtmıt ve bu araclf 
hayır cemiyetlerinde vazifel' 

mıttır. Dokuz yd belediye 
na, ıekiz yıl fırka idare he 
bir buçuk yıl Halkevi rei.Iİ 
iki yıl fırka idare heyeti 

ğmda bulunmuttur. 

ltalYa - Habeş ihtili 
~ (Baş tarafı ı inci sayıfada) 

rek Habe§istan prcıı;;ih itiharile ka 
bul etmişlerdir. 

Atina, 19 - Atina gazetelerinin 
yazdığına giire yabancı memleketleJ' 
de bulunan on iki ada rumları, hal· 
ya ile Habeşistan arasında harlı çık 
tığı takdirde Haheşistana giderek f. 
talyanlara kar§I harhetnıek için bir 
gönüllü müfrezesi teşkil etmek ni . 
yetinde hulunuyorlar. 

Londra, 20 ( A.A.) - Adisahaha 
dan bildirildiğine göre, İtalyan So· 
malis ile Habeşistan arasında bita· 
raf hir mmtaka tesisi için, doğru .

1 
dan doğruya müzakerata <levanı e · 
dilmektedir. Arada bazı nıüşküllcl· 
çıkmışsa da, bu müzakereler, ulmal 
hadisesinden doğan mesele heniiz 
muallakta olmakla beraber, bir sii· 
kfın devresi açacak gibi görünüyor. 

Liberal mebuslardan l\lander, A· 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bu bakımdan Tramvay tirketi 
nin bili ıvez .elde ettiği menfaat -
leri devlete iade etmesi lazımdır. 

7 - Belediyeler birer tahsiyeti 
hükmyedirler. Bunlar üzerinde Ba 
yındırlık bakanlığının hiç bir i -
miriyeti ve nüfuzu mevzuu bah.o
lamaz. 

Netice: 
Bütün bu bakımlardan Bayın • 

dırlrk bakanlığı haklıdır ve 21 - 24 
temmuz 926 tarihli mukavelele • 
rin hükümleri kalmamıftır. Binae
naleyh tirketin davasmm rec:ldile 
mahkeme masraflarının ve avu -
katlık ücretinin davacıya yükledil 
meaini dilerim. 

• 

Yam kamarasında, Sir Cop S 
cla,•ah arazi ile hitaraf JıııO 
i,gal için oralara bir İngili• 
kuvYeti gönderilmesini uluıl,r 
muna teklif etmeği muvaf~ 
giirmediğini soracaktır. 

Roma, 20 ( A.A.) - l\fesd~ 
fil, Romadaki Japon sefiriılilk 
ya Habeş ilıtilifma diploın•~ 
şebbüslcrde bulunduğu h.1 
bazı yabancı gazeteler t~ 
ne§redilmi§ olan lıaheri k•' 
tekzih etmektedirler~ 
Kara gömlekliler RO 

1 nasıl u§urlandll•' 
Somalıya gönderilen kartJ 

lilcr taburlannın ~madaıı J1 
lerine dair Maıen 'ı;hete$ir&S .:1~ 
bat tarihile ~" telgraf gönde"" 
tir:. 

Şarki Afrikaya gitmek içiO 
liye seYkedilecek olan iki ~~ 
)ekliler taburu Bay MusohJI ı,ıJ 
nünde bir geçit resmi yap~~ 
ra iki hususi trene hiııere 
21.35 de hareket etmişlerdir~~ 

İki tahur şehrin başlıca :" (t l 
rından geçerek, Jiovinezza ~ 
şist ~arkılarını söyliyerek ;. ıı' 
meydanına gelmişlerdi. _o~ J,> 
yük bir kalabalık kendıle~ · 
yordu. İstasyonda Milis. . 1' 
biyesi reisi General Atuho ,.dl- !J 
ile gönüllülerin aileleri ? Jı~ 
keri bir muzikanm çaldıgı ~ 
la uğurlanan Milisler, hazır Jı'..J 
nan iki trene binmiıler ;. ~ 
Napoliye hareket etıniıl •r;~ 
ler, vagonların pencere JıfO'~ı 
müstemleke şapkalarını sal ~ti 
Silihlarmm ucuna ~çekler 
mu~lanlL 
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• • • Galatasaray Lisesinde Bir Saat ••• 

Talebe tatbikat göru~or 

liycrek ayr~laca~ı için özür .. :j. ' len hayrnklardır. Şu dıvardaki l 
leyor. Ve bızde mektehın Çclhs· resim Türkiyenin en eski jiın-

knn ve kıymetli muavintra·iu · nnstik hocası olan Bay Faiktir. 

denUay Snitlc mektelıi ;czmı•k ' Ş . (I>" Lot") · d" u resım • ıyer · ı nm ır. 
için onun odasına geçiyoı .-:. . . 

ı> S "d \ · leh ı· · · Kendı Galatasaraya hcdt)"C 
.ıay nı nr ta e ve ısınııı . , 

Ynnın snnt ı:oiiren ve nilınvet etmiştir.,, 
, " :I • 

mektchi <le~il ~alısım nlükadar 1 Bny Said bir camekanın öniiıı 
eden lıir derdini dinleyip hir \ de dunıyor.: 

o kadar da laf anlattıktan sonra 

dolaşrnn~a çıktık. 

Temiz ve sessiz koridorlarda 
ayuklarımızın sesini dinliyerek 
yiirürken llay Said diyor ki: 

- '!Gençler niçin çalı§maz. 

Çünkii çok analar, hahalnr ço • 

cuğunu mektehe getir.ip bırak· 
tmtan sonra ;İşini hitirmi~ sa • 
yar. Hnlhuki mesele yalnız mek 
tch intihabı değil çocuğun gün 
lük nzif csite de alakadar ol • 
mnktır. Çalışıyor mu? Ne. yapı-

yor? Bunlar hep tetkik edilme
lidir. l\foselli yanınızdaki hir 

talche velİı!i idi. Çocuğu çalış • 

madığı için tnğırmnğa ınecl>ur 
kal<lık.,, 

Ilay Saide lınk ''ermemek 
milmkün değil. Çünkü hu hi • 
~im cemiyetin mülıim kusurla 

rmdan hiridir. 
Bay Said merdiven bn~mrla 

kar§ısmn çıkan ikinci Mr tnle • 
be veliııine de dert anlnuıktaıı 
sonrı:ı derin hir nefes aldı. 

Onrlnn sonra sırasile mekte • 
bin d<lrlf"n mnntnznm kimya , 
fizik lilhorntm•ar1nrım.tnhiiyf" o 

dasını, ocn~ınr .• mernı::im snlo • 
mmu g~dik. Spor müzcsin'1t
ci<lılcn kıymetli eşya knr~mnda 
değerli r:nunvin iznlıat ver<li: 

- "F.fendim lnmlnr Gnlata
f'nrnv kHihiinün tarihi tee!lı:ıii • 
siindcn heri knznnınış oliluğu 
kunalar, mndnlynlıırdır. nu bay 
ruklar Galotasaraya hediye edi 

- "Bı! Galatasnraya değer ve 
§eref veren hir hatıra. "Ata • 
türk.,üu ı;cnçliğimize gönder<li 
ği lıir mektuptur. 

Müzeden sonra iiçiincii kata 
çıkıyonız. Durası tQmamen yn • 

takhanclere tahsfa edilmiş. Bü-

tün odalar muearnba döşeli 

bemheyaz karyolalar tertemiz 
örtiiler ı;üz alıyor. l\1ühalıigasız 

ca s<iyliyehilirim ki, birinci &T· 

mf hir otel odası da hu kadar 
temiz olur ve Lu kadar zevkle 
tertip edilir. 

Mektebin eczanesi, hastanesi, 
talebe sandığı, okuma odaları 

hatta kunduracısı, terzisi, berhe 
ri giirülccek şeyler. Hele bir 
yere şaştım. Beyoğhınun deyme 
perükrır salonlarından daha 
şık.. Her gezdiğimiz yerde dı • 
Yarların tablolarla süslü oldu • 
{;'tına dikkat ~ttiğiın\ gören Bay 

Said: 

- "Bu resimleri bütün talebe 

ynpmı~tır .efendim dedi. tki se 
ııe içinde her yeri süslecliler. 
Ve lmnlar.ı kendi paralarile yap 

tılar. 1rlnrenin hiç bir yardımı 

olmamı~tır.,, 

Resim snlonundı:ıki resimler 
olsun hu tablolar olsun çok sa
nat iıi<linsile ortnyn ı:ıknn zenıti 

kiramın cscilcrindcn ~-0k da • 
lıa ·iyi .•• 

TaleDe bah~eac 

Bundan sonra mektebin ko • ı 
caman matbahmı, lleposunu, 
banyo dairesini ve bir sözle 
mektebin her taraf mı gezdik. 

Ilay Said tabii Lir alışkanlık 
la uzun dolnmhaçh koridorları 
seri adnnlarla ilerlerken ben o 

na yeti~mek için fıdeta koşmak 
meclmriyetinde kalıyordum.Bit" 
santl!k clolnşmn ıniiddetin<le 

Uny Saidle bir (Kros konteri) 
yaptık ~emektir. 

Dola~111a arasmda Bay Said: 
- Y onıldunuz mu diye sor • 

du. 
Kıpırdıyac.ak halim yoktu a· 

ma lıazır gelıni§ken boyuna Bay 

nma,·inin dediği gibi haşlı ha::ı 
na bir iilem olan lıu muazzam 

yurdu bn~tan aşağı gezmeden 
dföımek pek te akıl karı olmıya 
caktı. ' 

Burada intizam, zevkiselim, 
disiplin el ele vererek ortaya 
cidden muazzam bir e.ser çıkaı" 
mış. 

Mektebin tenis sahasına va • 
nncıyn kadar her lıirini gezdik 
ten sonra Bay Saidin odasında 
koltuğa muknvcı~et koşı1S1m • 
dan çıkını§ hir atlet gibi çök • 
tfün. 

llay mua\•İnin cınr.ile gelen 
kahvemi"'içerken o: 

- Dinlenelim de dedi. Sorn
ca~mız şeyler varsa onlara ela 
cevap vereyim. 

Ben kahvemi içerken Bay 

mua,·in anlatıyor. 

- Biz giincle hir kaç l..ı•re 

dolaşmak mecburiyetinde oltlu 
~"Umtız için artık alr~tık .. 

Butulnn sonra Bay SaiJ <lın•' 
lendi mi dersiniz?.. Ne ı;ezı•r. 
Se,iınli okuyucularım zil çalar 
çalmaz haşım alan talebe velilo 
ri talebeler adetleri her dakika 

maz ba§ın alan talebe · , ·elileri 

talebeler adetleri her dakika 
nrta arta koca odayı tıklnn tık: .. 
hm doldurunca hazırladığım Sil 

nli sonnaktan doğrusu ben hilo 

çekindim. 

Benim sual sormaktan çek;n 

<liğim kadar çocuklar da Har. 
Saidden çekiniyorlardı galiba •• 
Hepsi karşısına korka korka go 

liyorlar. Siizlerini dilleri dola .. 
§arak söyliyor.lardı. 

Daha fazla rahatsız ebnernelt 
için Bay muavinin elini sıkıp. 

ayrılırken: 

Kapı öniinde toplanmış olan 
talebe velilerini görünre kcn • 
di kendime: 

- Ayağunm uğurunu dene ·4 

medim am~ bütün hunları hen 
siirükledirn galiba diye söylen• 
dim. 

Mektebin iç kapısını cadde~·e 
ha~lıyan muntazam yoltlnn yil• 
rürkcn gözüm Fikretin heykeli· 

llC takıldı. 

Gi.izümün önünde bir Gala 4 

tasaray ordusu canlandı. Öyle 
hir ordu ki. hepsi büyük mevki 
lere sahip .. Hepsi memleketin 
en değerli çocukları. 

Dii~iinüyonun. Galatasaray; 
senclerclcnheri yetiştirdiği de • 
ğerli gençlerle ,.e lmı~Unkü mnn 
tnzam halile yalnız Türkiyenio 
değil Ilalknnlarm bile en yilk • 

sek .lisesidir. 

Nuflret Safa Coşkun 

l . 
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• • • Galatasaray Lisesinde Bir. Saat ••• 
Yazan: NUSRET Safa COŞ[( UN 

Talebe bahcede KUAUtt objektifi önUnde 

Önüme Galatasaray lisesi zi· 
.ynretinin doldurduğu büyük 
not defterimi koyup yazıma ha§ 
)arken itiraf ederim ki, ne ya • 
pacağmı, ne yazacağını bilme • 
yen kafasının dümeni çarpd • 
mı~ insanların haleti ruhiyesi • 
ni ln~iyonım. Çünkü yazımın 
başında.ki hütiln mektep gezme 
.lcrindc koyduğumuz filiinca 
mektepte bir saat yazısına rağ· 
men Galatnear.tyda geçen iki 
buçuk saatlik bir zamanın def· 
terime ve kafama doldurduğu 

inlihnlar o kadar çok ki, nere • 
den haşlamak neresini anlat • 
mnk Hizan hir tilrlü kf".stiremi • 
yonun. 

Gnlntnsarayı hepimiz biliriz! 
onun pek hnkh şilhreti çok 
gençte kapısının ·Önfinden ı:;e • 
çerken iç çektiren, hayata &a• 

lıverdiği ve kendilerine kattıj!ı 
enerji hepimizin hilfliği §eyclir. 

A('Jtha yerli mallar l'eııt111ini 
~ezerken nlt kntmı ~ördü~füıii~ 
})11 1<ora mr~trhin <li;;f"r tarana 
nm. nnsıl iclnrf' ritilrliEini. tn
rihini ''P sairesini hiç mcrdl et l 
tiniz mi?. 

Şa. yet b. u merak sizin kafanız 1 
da bütün hayatm\zda bir defa 
olsun hir istifham çizdi ise 
heni takip ediniz hep beraber ' 
iftihara değer bir irfan müess.~ 
semiz olan bu binayı gezelim. , 

Mektebin kıymetli müdürü 
Bay llelıt.çt gripten yatıyormuş. 
Ilizi Galatasarayın değerli ve 
ç{llı~kan baş muavini Hay izzet 
Hamid kaimi etti. Odasına gir • 
di~imiz za·nan başını almış o· 

lan kalabalıt"I İ§nret ederek yer 
gösterdi. 

Biz yorgunluğumuzu dinler • 
ken o elinde doktor kağıtları 
evine gitmek veya hastaneye 
çıkmak için müsaade istiyeo ta 
leheye derci anlatıyordu. Bir hir 
pegine sökün eden hastalar difl 
katimi çekti. 

- Griple aranız nasd ·efen • 
dim? 

Sevimli muavin giilümsedi: 

Ta•coe yemekhanede 

- Çocuklar sizden hir hayli 
imdad beklediler amma .. 

V c sonra gülümsemesi tedri· 
cen sönen bir ı~ık gibi kaybo· 
lup gülme hatları ~ki haline 
dcinüyor. 

Önündeki kağıda .imzasını a· 
tarken: 

-Hastalık- el1emmiyetini kay 
betmi~tir efemlim diyor. Nishct 
yüzde, otuz~ kırka dii§mÜ§tür . 

Dilimin ucuna kadar gelt>n 
bugünlerde herkesin ağmnda 
klüsik lıir hal alan; 

- Bir kara ihtiyaç var sözü
nü nğıznndan çıkarıyordum ki 
nihayet ihtiyacımız olduğunu 
söyliyeceğimiz kar, InC\7.UU ge· 
ni~letecek alınağa ilıtiyacımız 
olan malı1ınata ·vakit hırakmı • 
yacakh. Ooanm tenlıala§masm 
dan istifade ederek konuşma~a 
ha~ladık. Baş muavin kendisi .,. 
ne has ednsile mektehin tarih • 
çesini anlatın ağa başladı: 

- '"Sultan İkinci Beyazıt es
kiden orman olan mektebin bu 
luncluğu yere daima avlanmak 
if;İn gelirmiş. Bir gün gene av 
)anmak için ormanda dola~ır • 
ken küçük bir kulübeden du -. 
mao çıktığını görür, merak e • 
der. Duman çıkan yere geldi~i 

zaman bir ihtiyarın gül fidan• 
lan içinde oturduğunu görür. 
Beyazıt yorgunluğunu dinle • 

_.. Devamı 3. eli sayıfada 



~\ D ikkat\ 1' 
Mekteblerin voley- 1 

bol ve futbol 
murahhaslarını 

... 
çagırıyotuz 

Gazetemiz taraf rodan ter~ 

tip edilen voleybol tiirnoV•l· 

sına geçen p~emhe günü 
başlanacaktı. Fakat hazı za

ruri §eyler c1olayısile takım

lar gelmediği ve gazetemize 
yeni müracaatlar yapıMığı 

için turnuvayı tehir etmek 
meclmriyoti hasıl oldu. Bir 

çok nıeklepler<le bir futbol 
turnurnsı yapnu:ıımzı istedik 
lerj için gerek voley~>0l , ·e 

gerekse futbol i~in sah güı~ti 
saat 16,30 da mekteplerin ıı ı 

futbol ve voleybol turnm·n
mu:ı konuşmak iizere sala • 
hiyet sahihi ikişer mnrahhn~ 
liıtmı idareluinemize gönder 
melerini rica ederiz. Y e11i 
mUracaat etmek istiyen mrk 
tep]erde o gün nmrahhasla 
rmr gHnderehilirler. 

... "' 
HtıatrmJJ•ID4ıt8llltlllllıırt1l••n•ı'1RIWlm-:t:rr• 

111onu1f!..L!i~~~l~T~ 
"Gene Kurun,, n1uha

birliğl ni yapacak 
arkadaşlar 

~i sayı ene) her ıncklepteıı 
-bir muhabir istediğimizi ilan 

etmiştik. Muhabirlik itin mü -
racaat eden ,.e kabul edilen o

'kuyuculannuzı yazıyoruz. Mu
_habirlik i~ müracaat nıüddeli 
gelecek hafta hitınektedir. Va

kit geçirmeden bir m~ktupl,1 
müracaat ediniz: 

Afyon lisesi son sınıf edebi
yaı ~ubesinde 211 Şefi/, Hfu -
nü Aytaç, 

Adana erkek li$esi iiçüncii 
ıını/ ikinci ~ubeden 106 Orhan 
Remzi, 

Denml li&esi dördiincii smı/ 
106 Ômer Durguı, 

Yeni liseden ilhan Geçer, 
'.Ankara in§aat mektebi sınıf 

3 numara 53 Ôzer eıinıü.r.k 
lstildôl lisesin~en llüse.yitı 

Rahmi, 
Feyziaıi lisf~.~in<len Biirlıan<>rl 

a:y KoŞ'Kunde '"'"~o-yun nanıu

su,, nasıl oynandı ? 
Kunı ],ir soğuk var. Güllıa • 

ne parkının önünde tramvay • 
dan atladım. Büyük kapıdan 
girerken geçen haftalar sey -

rettiğim piyeslerin üzerimde ı 
bıraktığı müsaid ,.e dolgun te -

siri düşünüyorum. Değerli genç 
Jcrin bu piyeste de ayni ınuvaf 
f akiyeti yaşataeaklanni; ayni 

gücü ayni enerjiyi harcuyarak 

muvaflakiyetin zirve6ine çıka • 

caklarmı hcsaphyonım. Gülha
nenin büyük kapıamdan gir . 
elim. Koca parkta gece ,.e sükun 

ağaçların altında lıorluyor, de· 
mir parmakhkh kapıdan geç . 

tim. Yürüdüm kapıya çıkan ha 
fif yokuşa doğru .. 

Davetiyeye gö.re kapının açıl 
masma on dakika var.. Camlı 

kapıdan içeri girdikten aonr:ı 
daha benim gibi büyle on da • 
kika erken gelip burada bekli -
yenleri bulacağımı wnuyordmu 
Kapıdaki genç dantiyeyi eor • 
du. Uzattım eline .. 

- Maalesef her )'Cr <loJdu 
gaJ iba dedi. 

- ?.? .. 

Daşnıu uzattım, Zaten pek hü · 
yük olrnıyan 6alon hınca lımç 

·Jolmu~tu. Ayakta duranlar dn 

başka.. . 

Burada değerli ve enerjik Ç'~ 
vi~gcn Bay Lfıtfiye - lutf euik · 
leri samlaJye için · teşekkür et · 

........................................................ ...................... ·-·-······--········-······· 
din Sıthı, 
DiUivcr Ônıler. 

İsti/,lal li&csi orta Jcl$mulan 
Yukarıyıı isimlerini yazdığı -

mız gençler (Genç Kurunun) 
muhabirleridir. 

Muhabirlerimiz yazılarını da 
~a kğ1<1m bir tur af ma kısa \'e 

okunaklı 'olarnk yazmabilirJıır. ı 
Yazılarını kekeliyoruz. 

lf. • .. ~ 

Bay Ahdullalı İhııan Şen Soya 
Yazmı.ı çoh güzel yalnız d"lıa 

kı.,a yazmaMnl%? 
Ankara<la Bay ihralıim Y avu:ızı 

Şiirl<>rini:ıi ;!iindPrt>lıilir."ini:. 

} azan : Macide Macid 1 aş 
tikten sonra oyuna geçelim: 

" " " "Köyün namusu,, adh Ana -
doluda geten bir vakayı ya§a • 
tan bir piyes .. Müellifi: Yaşar 
Nahi. 

Piyesin bütiin ııcrJelcrİ knv
ranımştı; o1gundu piyes genel 
bir görüşle muvaf!akiyet ha.akü 

)üne vurursak muvaUakiyetlOO 
de 99,5 dur. Pek az aksayan 
son perdenin sonu bir yana bı
rakılacak olursa vaka iyi işlen 
miş.. Yalnız bürün hu çefit pi
yeslerimizde gördüğiimüz tek • 
nik ustalıklı değil. 

.. 
:• ,, 

Samiye, rolünü duyarak oy· 
nadığı ve kavradığı içiıı hcı z:ı 
manki muvaJCukıyetini hı. pi • 
yeete de sonuna kadar korudu. 

Kostümü, ayak.kapları ve her 
fCYİ bir Anadolu kızının tabii 
giyimi kacla.r güzeldi. Y aJnız 
manikürJii tırnakları. Eğer on· 
lan hu piyes için kesmeğe kıya· 
rnaclise bile gi.istennemesi Jaznri 
dı. 

Sadi: Rolünü anlamı§ \'e ga
yet iyi ezheı1emi§tİ. Yalnız ko 
nuşurken biraz acele ediıordu. 
Emektar hir genç olan Sadinin 
ha~ka kusuru yoktu gibi .. 

Şinasi: Din kisvesi altm<l.ı 

Lir çok dolaplar ı;eviı-me~e ça
Jı~n ~Ustalı hir imam rolünü 
iyice hen.imsemi~ti. Mimik tahii 
,.e rnanaliydı. 

CihrıcI: hayli mühinı olan 

doktor roliinü zararsız becerdi. 

Bandım: Geçen piycııtc Jıeyt! 

cansız hulJuğurn hu hayanın 

bizzat elini sıkmak isterdim. 

"Fatma kadın,, rolümle olgun 

ve içli bir Anadolu anasiytJi. 

duyarik oyniyordu. 

l\foazzez: Çok tabiiydi.'Baş · 

kn oyunlannı seyretmediğim 

bu; eanatkar -,:arın için bir iimil 

tir. Şalcirin makyajı lıarikü!1 -

deydi. 

Fikri uı;t:ı: .Mimikçi .. JestJe1·i 

gayet giizeJ.. Feyzide zararsız 

Saim Kerim: Fe,·kalade pişkin 
ve tabii itli. 

Hülasa: Kostüm miı.rımen 
yönünden muvaffakiyetli . Oy • 
nanış güzel bıraktığı tf'~İl' «;;ıh

§tlımş= olgun .. Bu yönden olgun 
Juklarmı rejisörleri Küçük Ke 
nıale horçludurlar. 

HaJfı hn tesirin ılık sıcaklığı 
altmdnynn. 

M. M. Ta§ 

:::::::ın::::=::::::::::..-:::::::m:::::::r:: 

ülküye 
saygı 

H. K. Aydın imzalı bir oku • 
yucnınoz~aıı §O mektubu al • 
dık: 

"Artık yumak hana iğrenç 
veriyor. Ke1ime1er, duyua1armıı 
hırpalıyor. Yurdun kül • 

tür kaynağına atrlmıt gençleri • 
nin ön ayak olduğu bir iş, hala 
yerintJe sayıyor. Kendi ararmz 
da yaş!yanlarm ülkümüze say • 
gi göstermeleri lazım olduğun· 
dan konn~mak istiyorum. 

Ilu o katla.r.ço.L.tur ki, hangisi 
ni sayrıyım. naşıa konuşma ile 
ynznıa geliyor. Konuşanlan, 

· ··atr~<ıcaklar .. , alışıyorlar . .,, di • 

ye LağışJasak, paramızı kesele
r.ine Joltlnran)ar da, dükldi.nla

ne astıkları yıızıları bağışlaya • 
mayız. Onlar gözümüze, yüre~i 
nıi:ce lıatıyor. Bunun daha çok' 
acıLlı taralı, yazıların bizim di 
Jiınizlc siiylenişint' hiç benze • 
memef'idir. 

Söz gelimi .. Afitab,, ; • '§afak~, 

"Tulu,, , gibi tahloların hala 

y~rlcrinde dünnas;:, ( •... ham) 
yerine ( ... han) ( ... apartmanı_) 
yerine { ... apartman) diye gra 
~erimize uygun olmryanJarı da 
hunların arasm<la snvmak i!;te· . . 
rim. 

Bunlardan ülkiinıü:ıe saygı 

igtepıek ne kaclar lıükünısiiz ise. 

onlarda uyanmağa o k~<lar mec 
hmdurlar. 

• 

\... -· ..u 

Mekt.eble-ri Ge:ı.1yoTU2'. : 

•• Galatasaray Lisesinde Bir Saat •• 
Galatasaray her zaman olduğu gibi bugü,n de yalnız Türki

yenin değil belki Balk:anların bi1le en yüksek okuludur 

Kü~likler çahş-ırken 

_,.. Ha§ tarafı birinct sayıf a.~'-

mek için klühcye girer. Ve 
ihtiyar da ona pek ziyade hilr
mct Ye itibarda bılltinur. r lcfj. 

ıah kapıdan çık"rkeıı heı- pa • 
dişah..m adetinden olan bir şe -
yi: 

Dile heııden pe dilerı:>.in? di
yince ihtiyar da: · 

- Sultanını şu ziiveeiğe bir 
mektebi irfan tesis ,.e tertip bu 
yur da orada okutup lıizmeti 
lıümayununda · istihdam eyle.. ,, 
Vak.ten minele" kat devletine 
lazım olur. Der ' 'e ruekıebin 

buhmduğu yeri ·gösterir. 
Ve İkinci Beyazıt buraya hfr 

bina yaptırır. Ve buradan ma -
heyine, içoğlanları ve saire ye
ti~tirilıni~tir. (',a}al~aray bu
günkü lıalini 1868 de almı~br. 
Saılrazam Ali Paş~ Saffet Pa · 
şa , .e o zaman hu hususta Av · 
rupada tetkikat yapmış olan Fu 
at Paşa. mektehio aç:ılma&mda 

biiyük rolJer oy:ııam~lardır. 
Mektep ilk meznularmı 187r l 

de ~·cnııiftir. Mektebe. jlk yazı
lanlar Uulgarlardrr. Türkler • 
den ilk yazılanlar arasında Bay 
'.Abdürralıman ŞCref Yar. 1873 
de rnektcb güHı:meye .naliledil
~ mektebi tıbbiye bnray.a 
gcl~r; 1907 de yaruruş mu
vakkaten Beylerbeyine nakle • 
dilıni§tir. 1909 ela tekrar. ayui 
binaya nakil ,.e tedrisata ha§ • 
]anmıştır. 

1868 llc ilk açıldığı zamıın 

bütün tcdrisataFransızca olarak. 
başJannuştır. İlk müdür Mösyö 
De Solesdir. 

Bay Abdiirrahman Şe~f ve 
onun. ıelcfi olan Bay koail on 
dörder sene burada müdürlük 
etmi~leT ve bugün gerek Bal • 
kanlarda gr,rek memleketimiz -
de hüyijk mevkilerde· bulunan 
zevatı yetiştirmekte büyük .rol 
oynamışlardır. 

Tevfik Fikret pek az kalmı.~ 
ve fakat derin bir iz b.ll'akıll.1§· 
tır. Hemen hemen lıütün ma · 
ruf Bulgar rica1i Galatasaray • 
d:ın yetişmişlerdir. 

Kişef,. Tane.11., SoJef, eski baş 
vekil ..M11şanof son. giilen iki se 
fir keza Galatasarayclan mezun 
<lurlar. · 

l\Iakedonyada bulunan bütün 
büyük ' şalwbrm oğullan Ah -
düllıamid riyaseti icabı. buraya 
getirilir. ·Hem hünkar yaveri o-
lur ve hem de tahsil ederlerdi. 
· Sırhistandan Karadağdaki bü 
tün rical yine burada okmnu~
lardır.~ 

Bay İzzet l!aınicliıı_ söyledi • 
ğine göre bugün bile Galatasa -
raytfa ROnıanyah, SUriyeli, 'Mı
sırlı, . Frmısu: talebe var. Galata 
saray demek açıldığından beri 
yalnız Türkb'eye tleğil kom~u -
Janna kadar ışık saçıyor. 

Bay İzzet Himid'. bize birer 
sigara uzatırken mektep teş}pla 
tl hakkmda :izahat veriyor: 

- "Burada teşkilat bam b~ 
kadır. Ort:ı: kısım diğer liseler 

Yazan ~· NUSRET Saja COŞKUN 

Talebe der saned e 

gibi üç senedir. Fakm. lise dfüt 
5mıf tır. Ve aynca üç senelik ti 
caret kısmı nrclır. Bütün ted -
risal Fransızcadrr.,, 

- Xaç talcbenill var. 

· - Hepsi 1503~. 600 paralı 
leyli 191 meccani leyli ve. 710 
u da neharidir. 62 si Türk 29 
Fransız o)mak. üzere 91 nmal. • 
lim var .. Memleketin en maruf 
şalısiyetleri heyeti talimiyey4' 
dabildir. Megela Bay İsmail Ha 

hib, llay HaJjd Fahri edebiyat 
eski maarif nazırı Bay Raşid ve 
eski yüksek tedrisat uıDum , mü;. 
,]ürü ve. HaJkevi reisi Bay Ilfı 
mid tarih Bay Faik Sabri coğ -
ra.Cya okuturlar. 

Fraııs:ulan gelen hocalar ken 
di memlekederinde yüksek 
me\.·kiler işgal etmi~,taummı~ 
agreje olmuş• şahsiyetlerdir. l\lii 
diir Bay Behçet sem Avruµa !e 

yahatinde. en tlcğerlilerin.i se\_e· 
rek Galatıısaray kadroguf' a aJ • 
mı~tır. Bunlar 600. 700 li•a gi 
hi yüksek ücretle hurath ça1ı~-
maktadular. · , 

Mesela {Kem) , Gmjan), 
(Reni} hunların en· değerJile • 
ri:aclellJ hir k.aÇıdll'." 

Bay İuet .IL1mid önüııtkki 
eeh'c]~ bakarak: 

- "Son sııııfınuzda 98 tale · 
he var diyor. Bunfarm yirmi al 
tis1 .. 
Aklıma gelen· suali olunmak. 

tehlikesine karşı hc.oıen s,()nı • 
yorum: .. ... ....__ 

- Daha çok edebiyat mı yo~ 
ia fon mi tercih edilir? 

Değerli muavin gülüyor: 
- '"Bittabi edebiyat.. Fen de 

26 talebe olduğu halde edebi • 
yat .. phesinde 45 ticarette de 
2'Z talebe vardır.,, 

Bana hu anane, adet olmıq 

ria edebiyat şuheııine fazla :ıla 
ka .giiste.nnelerinde mektep kad 
r05UDda bulunan iki edebiyat 
üstadının tesirleri dar gibi.. . 
· Zil çalıyor. On dakikalık le· 
nef.füste resim işini halletmelC 
~foto Ali hazırlık. yaparkCJl 
bende ~ünüyorllll'l. Eskiden 
Galatasarayda zil yerine taııbur 
çalmınlı. Bu anane, adet ohııu~ 
aJctin kaldınl~1 bir lıayli tu

haf geldi. İngilterenin Oksf ~rd 
darülfünununda hile eski uiul 
av borusu tahmrken bizim G3· 
latasaraymıızda da mazinin ,gü 
zel bir ananesine, adetine lJ&j 
olmak için tambur ça]mmakta 

devam etseydi tuhaC bir ıer o~ 
mazdL Ara sıra talebelerin ho • 
ealarma,. müdürleriıie. taktılr.Ja• 

rı. isimleri hatıdıyarak hu ı•f 
~allana had.İse!3indeu. dolayı'kim 
bilir bu icraatı yapana _ne hi~im 
isim takılmıştır. Ve ,me gÜlem 
semekten kendimi alaml):O " 
rum. 
Daş muavin Bay ~o Haçıc.I 

engel yoklaması o1dnğrum ~~1.\:' 

(LQtfen sayıfayı tnfrlnlzl 
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: vasıtasile 

Ref' edilen sancı 
\la. ~oınatizmanız, Nevraljiniz 

_... B<l§ tarafı birinci sayı/ada 

dlkça, yalnız para cezası hükmedil. 
mek Hiznn geldiği halde, adi bir ha 
karet suçunda hakim en az üç gün 

lıapis ve bir lira para cezası hiikmet 
ınek mecburiyetindedir. Bu, aşağı ı 
tabaka arasında tok defa bir iltifat 

metres olan kadın başkasının nikah 
hsı ise, suç me\·cud olanuyacağr i!,;~ c 

ötekinden yüz kat ahlaksızca lı:uc· 
ket eden suçlular cezadan komııul· 
muş olacaklarihr. Bereket versin 
ki ahlıiki diişkün hir takım e,·li a · 
damlar, kocası uzak bir yerde bulu 
nan kadınlardan metres seçmek su 
retile kanundan yakayı sıyırmak 'im 
kam olduğunu bilmiyorlar. Bu met 
res tutmak, e::.ki hiJei şer'iyeye ben
zer bir imkan hazırlamaktadır. Vak 
tile fukahayi kiram bir hadise hakkm 

ı diline ve tebdiline lüzum yoktur. 

- Rüşvet Jıakkmdaki maddeleri 
biraz lıafir görenler ·varını~? 

- Ciirm.iin derecesine güre rüş\fct 
lıakkmdakı maddeler ceza verivor. 

Yerli ve yabancı kö
mürler kaça satı

lacak? 
rsa .. d 

1 &ed· ' vucu unuzda kırıklık his- 1 

ı •al ıy~rsanız veya bel ve sair maf . . 
t agrılarından müşteki iseniz ıs .! 
•rabı 

ıııı aj • n ne demek olduğunu bilir-
' İc~ıı. Fen, had bir sancıyı teskin 

..... . n Uzun .. d" b. h • le h Ve mutema ı ır araret 
~ leh a~~as mahallin etrafına kanın 
W y acuınü lazım olduğunu gösteri-
~ or M ·ı b !rr · . ayı er le ahhur eder. Çama 
~ "İ ~ kırletir ve mütemadi bir teda-

,: lı.Uıfa edemezler. Meşhur delikli 
ol cock yakıları ise tamamen zail 
cl Uncaya kadar sancıları teskin e-

t"~~'. ~ütün gece veya bütün gün 
Ç~l •nı:z üzerinde tutabilirsiniz.Siz 

ış~l'ken o da sizin için çalışır. 
k· B:r Allcock yakısı, mütemer -

1 ıı ın··t ff iı' r ' u ene iz ve daimi bir hara-
tı et tevlit eder ve kanın tehacümü-
e badi ol b .. r. .., 1 · lip si:,..·· .. ur ve u un agrı arı sı-

...... urur. 
Bütün eczanelerde 40 kuruşa 

•atıJn-. 

,.;ayılır ,.e hu ne'i sözler o tabaka a· 
rasmcla hiç de göze batmaz. Şimdi 
hariçten birine kendisini ınüteessit· 

f'clen bir sebepten dolayı bunlardan 
birinin (kaha) veya (terbiyesiz) sii· 
~ı:iinü kullandığmı farzediniz. Ana.;ı 
!"ö,·üldiiğü zaman kızması mevzuu 
balısolınıyan hir kimsenin dava hak 
kını kullandığı takdirde karşısmda
kini Jıem para. hem de hapis cezası· , 
na m:ılıkfım ettirmesi lüzunı:-uz hir 
~iddeti if a<le etmez mi? 

Eski ceza kanunu hakarete taal· 
liık eden su~Jarda iiç dereceye ayrıl 

mrş ve ancak sonuncu <lercee hapi3 
esa1:1m1 kabul etmişti. Kanunun hu 
eski hiikümlerini yenisinden daha 
ziyade halin icabına uygun göriiriim 
lliç değilse. hakinı hapis ve para ce 
zaları arasında bir tercih hakkına 

malik olmalıdır. Bu noktadan hare 
ket ederek muhtelif maddelerin ce· 
za ölçülerini ayrı ayrı göz önümlc 
tutmak her halele adalet mevzuuna : ,.. MküHfM: Taklitlerinden sakm-.. ,a . . K 

~ d ıçın artal markalı ve kırmı- -
' 

1 
aireli ALLCOCK yakılarmı 

ı ?tıusirre · . . 
'-----n. ısteyınız. 

daha çok yaklaşmak imkanını vere· 
bilir. Yalnız dikkat etmeliyiz ki, ta5 
hih ederken zühule diişmü~ olmıya 
lan. 

- Bir misal verebilir misiniz?. 

ela hukuki vaziyeti izah ettikten son 
ra, o Jıliklinılerclen kurtulmak için, 
bazen me\ cucl olan yolları da kay. 
detmcyi unulmazlarclı. :Mesela bir 

kim!'e diğerini 'ekili de, ri tayin C· 

derse. müvekkil lıer azlediJ i,te kal" . . 
şısmcla yeniden 'ekil olacağı i~irı; 

lıu ıte\ i vekillere azilden masun sa 
yıhrdr. Fakat Fukaha Hazretleri 1 bu 

ııuıı Ja çare,;ini hulıımşlardr. En·e· 
la, mutlak olan vekaletten azlederek 
yolu kapadıktan sonra hazırdaki Ye 

kalctinden azlederek lm f ırıldaklı 
vekaletten kurtulmak imkanını bul· 

muşlardı. Öyle zannediyordum, ki, 
metres tutmak lıusmunda .§il giister 
diğim hilei şer'iye ötekine taş çıkar 
Lacak kadar parlaktır. 

Bence maddeleri ) en iden giizden 
geçirip ceza ölçiileri ve suç unsurla 
rı hakkında Uzmı gelen tadiIIer ya

pılırsa maksnd tamamen temin e -
dilmiş olur. 

hafifi de \'ar. şedidi de. Zaten rUş . 
vet meselc~i ] 609 numaralı kanunu 

Vali Bay Muhiddin Üstün
dağın sözleri 

na lc\'fikan yapılıyor. Orada da ol . O 
dnktıı ağır ı·ezalar ,·ardır. Bir kere konoıni Bakanlığının !stan-
mutlaka mulıakenıesi mevkuf en olu bul Vilayetine çekdiği bir te]graf
'\ r Bı 1 d"d· 1 1 ta Kok kömiirleriııe azan11~ f1"vat /O . mı ım şe ı ıne < e üzum nık 
tur .. , • koyduğunıı. bu hu. u t~ı Vali ·ve 

Bay Mustafa Hayrinin Be!ediye He'sli~in"n tetkikat yap-
sözleri lrğmr diin yaz1111:stık. Vali ve Be-

llay Must~f a Hayri ele şu ıııütale· Iediyl? Reisi Bay .Muh~ddin Us-
ada bulunmaktadır: tiindaj! diin hh· ıııuharririmize kok 

, c k kömürlcıri fi~·atı etrafında şu söz-
- · eza anunu, medeni bort·laı· l · 

k <l .. ed ·övlemic:Ur; -ara 'e eniz lkaret kanım1arr • ·· 
lıdisalnnızı lesbit ile Imııların ı·ok F abrikalarca satılan kok kömür 
hukuk bilgilerile mezC"e<lne:k )~nı !erinin toptan ve perakende fiyat
baştan tetkike ihtiyaç bulunduğun . ları üzerine azami fiyat konmuş-
dan şüphem yoktur.,, _ tur. Bunu bugün alakadarlara· 

Tashih tebliğ ettik. Buna göre, yerli kok 

1 k kömürü fabrikada teslim toptan 
)ün -ii yazınnzda Bay \ 1 i Şe' ke 

tin ceza kanunu hakkındaki heya . 16 buçuk, fabrikada teslim pera-
natmda '·arazi nizamnamesinin rııiif kende l8 buçuk liradır.. Ecnebi 
ga \'eya mer·i olduğu meselesi hu kömürleri ise 20 buçuk Eraya sa
kat'iyy<'tle bugün bile halle(lilmi~ ı t~l~caktı~. Esasen ecnebi kömürle
tleğildir .• , ci.imle-ıinde '"arazi,, yeri· rını, getırtenler 20 buçuğa, 21 e 
ne .. tapu., tıknn~tır. Diizeltiriz. sattıkları için bunlar teklifimizi 

"Tan,, da bir 
Ankara havadisi 

derhal kabul ettiler. Be§ tondan 
aşağı olursa kömürler perakende 
bet tondan fazla olursa toptan ad 
dolunacaktır. Ökonomi Bakanlı
ğınca konan fiyata nakliye ve mu ~oderizm davası 

Ve Bay Ali 
Sanıi Boyar 

ci maddesine göre e\'li olmasına rağ Heniiz beklediğimiz ana kamın· ~ (Baş tarafı ı inci ıayıfada) amele vergisi dahil değildir. Mu-
mcu nikahsız kadın tutan kocası Jar ya~ıl~nanuş olduğu bir sırada bankası umum müdürlüğüne tayin amele vergisi yüzde ondur. Fab. 

- Mesela ceza kanununun 441 in 

fBaşr 

hakkında ceza vardır. Ancak suç or ınevcu anunlara hücum etmek hi edilmesi sebep olacaktır. rika müme11illeri bu muamele ver 
.., l k d . . 1 k raz acele hareket etmek neticesini gisinin halktan alınmasını 1·1.erı· 

G tagı o an a m, yanı metresı ıa - • verecektir. Bu d b k h ha l 
Üzel sanatbr sayıfasmda) kında büküm me,·cud olmadTğm _ n an aş a er kan ıkta sürüyorlar. Bu ciheti tetkik etmek :e \ilkeınizde bunun me§'alesini dan hu ınaclde. yeniden kaleme alma RamiKaragözün söyledikleri bir müsteıarhğın ihdası mevzuu teyim. Bakanlıkla da temas edece· 

ll~~1Yan bizleriz. Bu yeni ruh, ye- rak kadının da ayni cezaya uğraya . Belediye avukatı Bay Rami Ka · bahistir. Büyük Millet Meclisi ha- ğim. Yarından itibaren bu tebli-
r~kan~ayış ve yeni ifade ediş ha- ca3ı te8hit edildi. Fakat bu defa ka· ragöz de şunları söylemiştir: ricinden seçilecek olan bu müste- gat dairesinde salı§ yapmak mec. 
t etı karşısında hala genç Türk mm maddesi yeniden yazılırken da - Ceza kanununda İtalya kaıın· şarlar meclis komisyonlarında ba buriyetindedirler. Aksi halde ka· 
s eıaanılığına: modernizmi haram ha Lürkçe olsun diye "nikahsız:, ke· nun<lan alınırken bazı maddelerin kana vekalet edecekler, icabı ha- nuni takibata maruz kalacaklar-
k ayıb kara ve kuru fetvalarla ona 1imesi yerine, "haşkasile evli olını · bize göre tadilen alınması İcab edi- linde Millet Mecliıinin müzakere- dır. Kanuni takibat da gerek güm 
a::~dı gelmek istiyenler bu itte yan ka<lm,, sözleri ikame edildi. yordu. Fakat aynen alınmıştır. Ahi· lerinde suallere ve istizahlara ce- rük c.:za ve gerek yerli kömürler 

ı e kalanlardır. Görünüşe göre, hu maddeler ara . ren hu tadilat da intişar etti. Artık hakkındaki ruçhaniyet ve himaye vap vereceklerdir. Bu husus için, 
f. · . smda hiç bir fark yok zanno1uııur. Ceza kanunu mükemmel asri bir ı·· " k ld im 1 k 

d 
ırln ıç.yüzü ve gülünç tarafı ııu- · .1 1• . 1 usu unun a ırı ası o aca tır. 

Ur kı· k d h :ır Fakat tatbikatta öyle değil, ~ürıkii kanun 1ıaline geldi. Binaenaley·h ta )•enı seçı· en mec ısın top anına ta· Toptancılardan k k k"" .. .. 
s a a emi ocaları Sovyet rihi olan bir marttan evvel karar 

0 
omuru a-

ğ ergisindeki bu resimleri de be- G verilecektir. lan ufak kömürcülerin koku kaça 
"dennıiyorlar; halbuki bu eserler lstanbul ümrükleri satacaklarını da hesap ettiriyo-
"' a KURUN: Bu haberin neka"dar B f. t d v k 
b illa.kıllı akademik tablolardır; B rum. u ıya 1 

a qagı, yu arı tes 
Unlar ak d . ·ı . h aşmüdürlüg""' u .. nden ·. doğru olduğu, yazının Sarcoğlu bit edeceğiz.,, 

ai•~ : . a emıcı erm oşuna Ş 
le '-'aelı ıdi, bize ikide birde (mek 377 ili 381 tarife pozisyonlarından bir miktar ispanya kon- ükıii ile Şükrü Kayayı biıibirin • Aldığımız ınalfunata göre bü.' 
'Ye'Pte akademik çalışmalıdır) di- feojan tabs'satı temin edildiği Güırırükler Umum Müdürlüiü den ayıramaması ile anlaşılır. Ba- tün memleketimizde 150 bin tona 
la ıı ve Yeni san'ati anlamadık - Tetkik Müdürlüğünden bildiriJmittir. kanlıklar için meclis müsteşarlık- y~kın y~rli ve ecnebi kok istihlaki 
d/ı' ~Çin bizi istihfaf eden ken • Bu tarife pozisyoolarıuda11 birinci nüshaları sahiplerin elle- larr ihdası da eskidenbeıi söyleni- e ilmektedir. Bunun 50 bin tonu 

erı d "'"l · d b ı ı ı· b ı · b len, bir so··zau··r. dıtardan gelmekte, geri kalan mu·· 
ta egı midir? O halde onla- rıo e u uaan spanya menşe ı eyaaname errn ugün yanı 
ll:ı' soruyoruz: (Resimde akade - 21/21935 günü akşamına kadar aid olduğu Gümrügün kontenjan Bunun bir marttan önce karar1aşa- him yekunu da memlekette istih· 

ııtni de b ... · · 1 · · · t' l · 1- • t kd' d k t • t b · d gı" habeı·ı· de asıl haben·n ne kadaı· sal edilmektedir. lığ egenmıyorsanız, yap- ış erı senısıne ge ırme erı, a"sı a ır e on eDJ an a ıısatın an 
a.l•aındız v.e yaptırmak istediğiniz istifade edemiyecekleri ilin olunur. (904) doğru olabileceğini gösterir. Hariçten memlekete giren ec-

• em nebi kömürleri ton başına dört bu 
\'ok 12rn de değilse nedir? · · çuk Hra gümrük reMni, oktruva 
tliy sa hiz klasizmi öğretiriz mi ~,,._..---------------------··-------------;;;;;;:::=~~ eceksini:z?) \ ve muamele vergisi vermesine rağ 
ka A.b kadenıizın ile klasizm baş • m~n yerli kömürlerden ucuza ıa-

aşk tılmaktadır. Yerli kok kömürleri-
~et kah al şeylermiş; bunu niha - nin tonu iıe 24 - 26 lirayı bul· 
lialbuk·u ediyoruz öyle mi? : maktadır. Ökonomi Bakanlığın-
ltıik 1 daha düne kadar akade • dan gelen aza'mi fiyatlar en çok 
lil e~ere klasik diyen sizler de· I ınıyd· . ., yeri koklar üzerinde müessir ola-
f\p_ h ınız · Senelerce bir tür· aktır ita u) c • ' 

~~: ra1:ki:b_:~:: ~~!:'. ' Kumbara Sahiblerioe : 1·Aft---·K•mıın111111ıım81111111111111111111111m1Alftltllllltl 
ebn . ne ı ır yanhtı itiraf 
ı enı:z d kt' 
~ın. erne ır amma bu far - l B k 70 000 r k .~ 
• l ne oldugu"' n b'ld'"' • . Ş an asının · . ıra mü a1at/ı Ank 
0 1 k h u ı ıgınızı na - arada A K B A kitap 
d a ul ed l' , Ol 935 kumbara keşide/erinin birincisi lltların b. e ım • kemizin hu- evinin birinci tubesi modern 
•ile es .' • ır Parmak atan bir kli- 1 Nisan 935 de AN KARAda noter bir tekilde Maarif Vekaleti 
ct· erını:z va dı • ır; h r mı r ve hangisi- huzurunda çekilecektir. Bu kur' aya karıısında açılmııtır. AK B A 
telkıe"eUnhu sornıaya ve sizden is- • • k J b ·ı k • • k :1 

·kitap evleri her diJde kı'tap, 
d J akla ıştıra eue ı me ıçın ambara sa- ·· eği · . . ınız vardır. Türk 

1 

mecmua, gazete ihtiyaçlarına 
lerirı~:~nın san'at kurumunu el. hiblerinin 1 Mart 935 tarihine, gani cevap vermektedirler. Gerek 
ll:ıaJc a "'Ulanlardan hesab sor - Şubat SOn ızna kadar ban kaqa en aşanı kitaplarınızı, gerek kırtasiyenizj 
illi ç gı geliyor. Çünk" k d 

0 

resiın u a a e- 1 25 lira _natırmı . ..: olmaları lazımdır. en ucuz olarak A K B A kitap 
lle};L §ubesinin bu kadar se- -91 r l · d d L 4t ınesa · . . j ev erın en te arik edebilirsi-
"-Unç ifl... ısı. ışte bugünkü kor - niz. Devlet Matbaa11 kitapları 
~u korı:nr .~1: neticelenmittir. ve VAKiT in neıriyatının An-
1l'etini .. :r 1 asın bütün mes'u- kara<la ıab~ yeri A K B A ki-

~\lllt llt ;Yle. göz göre göre ma - , tap evleridir. 
1•tenıe 0 • etnızrnin üzerine atmak AKB~ Merkezi Telefon 3137 

~'lınannıze Ve Yeni san'ata dil u- Birinci ıube ., 1761 
-rn- ı~~ .. usaade edemeyiz! au.Q phe: Saman Pazan 

... • •• , .. • -.. • • ~ ...._ J ı- _. .. ~ • ..1 -. rs:nn R""Mll'"MllJIHlllllllllllllllllll 
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~ 18-KURUN 21ŞUBAT1935 

1 
Istanbul Kumandanlığı 

Satınalma Komisyonu llinlan 
• 

Kıtaat ihtiyacı için tahmin e -
dilen bedel 264 kuruş olan 150 a
det su fıçı11 pazarlrkla satm alına
caktır. Pazarlığı 28 mart 935 per
şembe günü saat 16 dadır. istekli
ler şartnamesini Fmdıldıda Satın· 
alma komisyonunda görebilirler. 
Pazarlığa gireceklerin 30 liralık 
teminat makbuz ve Ticaret odası· 
na kayıth olduklarına dair vesi • 
kalarile birlikte vaktinden evvel 
komiayonda hazır bulunmaları. 

(421) (918) 
~ ~ ~ 

1000 kilo Asit Aatil salisik açık ek 
siltmeye konmuştur. ihalesi 10 
mart 935 pazar günü saat 16 da -
dır. Tahmin edilen bedel 3120 li
radır. istekliler şartnamesini F m
dıklıda İstanbul Kumandanlığı 

Satınalma komisyonunda görebi • 
Hrler. Ekıiitmeye gireceklerin 234 
liralık teminat makbuz ve Ticaret 
odalarına kayıtlı olduklarına dair 
\"esikalarile birlikte vaktinden ev• 
vel komisyonda hazır bulunmala· 
rr. (414) (888) 

• :ı. • 

Muhtelif numaradan 40,000 
kutu kat küt kapalı zarfla eksilt
m~ye konmuttur. ihalesi 10 maıt 
935 pazar günü &aat 15,30 dadır. 
lsteknerin §8.rlname.ini Fındıkıı· 
da lıtanbul kumandanlığı Satm • 
alma komisyonunda görülebilir.Ek 
iiltmeye g;receklerin 660 liralık 
teminat maJ,buz veya mektup •e 
kanunun 2, 3 cü maddeıinde yazııl• 
olan vesikal~rile birlikte teklif 
mektuplarmı ihale saatinden bir 
taat evveline kadar komiayona 
vermeleri. 

(413) (889) 
• • • 

22 Kalem sıhhi malzeme kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuttur, T ah 
min edilen bedel 8380 iradrr. iha
lesi 11 mart 935 pazartesi günü 
ıaat 15 tedil'. lıtekliler şartna -
mesini Fındıklıda lstanbul kuman 
danlıiı ıatmalma komisyonunda 
görülebilir. Eksiltmeye gire-
ceklerin 629 liralık te • 
minat makbuz veya mektup 
ve kanunun 2 , 3 cü maddelerinde 
ya~ılı olan veıikalarile birlikte tek 
lif mektuplarını ihale ıaatinden en 
az bir saat evveline kadar komiı· 
yona vermeleri. 

(416) (890) 

25 kalem tıbbi ecza kapalı zarf 
la eksiltmeye konmUftur. lhaleai 
10 mart 935 pazar günü saat 15 te
dir. istekliler ıartnaıne.ini F mdık
hda lıtanbul Kumandanlığı Satm
a:lma komisyonunda görebilirler. 
Eksiltmeye gireceklerin 713 liralık 
teminat makbuz veya mektup ve 
kanunun 2, 3 cü maddelerinde ya
zılı olan vesikalarile bidikte tek· 
Jif mektuplarını ihale ıaatinden en 
az bir saat evveliM kadar komi.s
yona vermeleri. ( 412) (891) 

,,. ,,. ~ 

7 kalem ilaç açık eksiltmeye 
konmu!tur. llialesi 10 mart 935 
pazar günü saat 16,30 dadır. Is • 
tekHler §artnamesini Fmdıklıda 

İstanbul kumandanlığı Satmalma 
komisyonunda görülebilir. Eksilt
meye gireceklerin 163 liralık te -
minat makbuz ve Ticaret odasına 
kayıtlı olduklarına dair vesikala • 

rHe birlikte vaktinden evvel ko -
rni•yonda hazır bulunmalan. 

(411) (892) 
:(. .. 

1 O kalem ilaç kapalı zarfla ek
silbneye konmu,tur. ihalesi 11 
mart93S pazartesi günü ıaat 14,30 
dad ... Tahmin bedeli 11325 lira.. 

e 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehassısı 

Cumadan baıka günlerde saat 
(2,5 dan 6) ya kadar lıtanbul Di· 

vanyolundaki (118) numaralı hu· 

suıi kabinesinde hastalarını kabul 
eder. 

Muayenehane ve ev telefonu 
22398 Kıtlık telefonu 21044. 

---ut-=•-"""8tttlWtMWftmwmnft-....111""'""''"*_,, ... _ 
dır. istekliler şartnamesini Fın -
dıklıda İstanbul kumandanlığı Sa

bnalma komisyonunda görebilir
ler. Ekıiltmeye gireceklerin 850 li
ralık teminat makbuz veya mek -

tup ve kanunun 2, 3 cü maddele -
rinde yazılı olan vesikafarile bir -
likte teklif mektuplarını ihale sa

atinden en az bir saat evvel ko -
misyona vermeleri. 

L 

T~C.KiVE 

l\R/1AT 
BANKA~' 

·DAoA 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT-{;O~Q 

~ 

\ Istanbul Gün1rükleri 
Başmüdürlüğünden: 

106 · 8, C, 231, 331, 337, 447 - A, 529- C, 532 • C, 533, 
541- A, !>41 - B, C, tarite poıisyonlarmdan Isveç lrnoterıjan tab· 
5j1atı temin edildiği Gümrükler Umum Müdürlüğü Tetkik Mü· 
dürlüğüoden bildirilmiştir. Bu tarife pozisyonlarından birinci afis· 
balan sahipler nia ellerinde bu'unan ~sveç menşeli beyanname 
Jerin bugiin yani 21/2 / 935 günü akıamıoa kadar aid oldup 
Gümrüğün kontenjan itleri servis:ne getirmeleri aksi takdirde 
kontenjan tabsisatınJan istifade edemiyecekleri ilin olunur. (900) ... 

Günün Fotogralları 
Muhtelif gazetelerde çıkan günüu hariiselu ne ait fo. 

tografJarla spor mecmualarında gördüğünüz spor hare· 
kellerine ait fo•ogratlar yalnız lstanbulda VAKtT 
kütüphanesinde satılmaktadır. 

Yeni Kitaplar 

s#' 

Dün ve Y arı11 
1 

1 ercüme Külliyatı 
SAFO 

Alfonı Dode - Haydar Rif•t 
100 &,.. _,,. 
1 1 _,,, 

Aııe Çemberi 
A. Maurois - 1. H. Ali§aD 

100 il"' _,,, 
~ 

1 icaret, banka. borsa 
:kt. Or. Murııitı Etem 

'75 krt _.. 

Devlet ve ıhtilal 
Lenin - Haydar Rifat 

'75 lut ,,,,,,,,. _,,, 
Sosyaliam 

C. Kantsky - Sabiha ZekeriYll 
'711 k79 _.. 

j.Ras n Külliyatı 1 
Ahmet Reşit - H.Na:nm 

'75 kJ"I 

- 6 
lşçi sınıfı ihtilali 
Lenin - Haydar Rifat 

60 kre 
~~~~~ .... ____________ __,_ 

Ruhi hayatla laşuur 
Dr. Yung - Dr Hayrullah 

80 krt 

lsfehana doğru 
Piyer Loti - 1. H. Aliıao 

100 Krt 

--~--,_.....--------
]. Rasin Külligat ı Il 

Ahmet Retit - H. Nazım 
75 krt 
1 ıj; 

Gor~o J:Jaba 
Balzak - Haydar Rif at 

100 llrt 

- == Deliliğin pıskotojisi 
Dr. Bernard Hard - lzeddio 

M krt 

ilkbahar Selleri 
Türgenyef - Sami z. SüreyY• 

1'1 krt 

E'ngeref düğümü "* 
F. Moryak - Peyami Sete 

60 kı1 ,...., 
& _,,,., 

/. Rasin Külliyatı 111 
Ahmet Reıit - H. Nazım 

'76 krl -----:--------
Samimi saaaet 

T olıtoy - 1. H. Aliıan 
30 kq 

lstatistik 
Andreleı - Suphi Nuri 

so kl'Ş 

·---.,....-----a~=-~~-----Çocuk düşürtenler 
H. G. Menusier 1. F. Rasim 

IO krt 

llim ve Felsefe 
Moriı Şilk - Hilmi Z:ya 

30 kuruş 

·-~------·--;;:-~- ---L emiyet in Asılları 
Frederik Engels - Muhiddio 

100 kuruş 

Yeni ilmi Zıhn qet 
Bacherlard - H. Ziya 

(415) (893) :(. :(. :(. Hayali sosyalizm - ilmi sosyalizm 1s ıcuru, ~ 
25 kalem sıhhi malzeme kapalı Meşhur Engels'in bu evrensel ustaörgütü l:laydar Rifat tarafından •--H ....... iı-. k_ü_m_ .. !!l!d!!a•r millet__,,. 

zarfla ekıiltmeye konmuştur. Tah- dilimize büyük bir muvaffakiyetle çevrilmiş bugün yayılmıttır. Ruuel - Galib Kemali 
rnin bedeli 8469 liradır. 1haleai 11 Özenle tavsiye ederiz. Fiatı 50 krş. 50 kurug 

martWS~nrt~i ~~l~~d~ı~~================~======~J•,~~~~~=rk~~~-~ 
dır. istekliler şartnamesini Fındık- lstanbul Belediyesi ilanları 1 Komünizm 
lıda lstanbul Kumandanlığı Satın· - Lenin - Stalin - BuhariD 
~ima komisyonunda görebilirler. Keşif bedeli 1251 lira 28 kuruş olan Cebeci köy mektebi Haydar Rifat •• 
Eksiltmeye gireceklerin 636 lira - binasının tamiri açık eksiltmeye kof'ulmuşlur. Ke~if •~ şartnamesi 
Iık teminat makbuz veya ınektup L'!vazım Müdürlüğünde görülür. Eksilmeye girmek için 2490 

No. lu arttırma ve ektıilt me kanununda yazılı ves:kalar ve 94 
ve kanunun 2, 3 cü maddelerinde 
yazdı olan vesikalari1e birlikte Jirahk teminat la ihale gün[i olan 7 I 3 / 935 Perşembe günü nat 
teklif mektuplarını iliale saatin _ 15 de Daimi Encümende bulunmahd1r. (919) 

den en az bir saat evveline kadar Ecyoğ'u Belediye Şubesinden: Sah~psiz olarak yakılamp 
komisyona vermeleri. daireye getirılea beş tavuk sekiz gGn içinde sabibı çıkmazsa 

_(417) (894) utı!acaktar. (918) 

50 kuruı _,,, 
4 il ---.-

Günün iktısadi işterı 
Prof. Dr. Suphi Nuri 

Fiyatı 60 Kr. 

Da7ıtma Yeri: 
V AKIT Matbaası 

e 

t, 



Kara Gölge 
üçüncü kitab 

ASILMIŞ KADIJ\I 
p,_ Fiyatı 5 Kuruştur 

lllerakb ve h'yecanh romanlar s"isinden her on beş 
günde bir kitap neşro'.unur. 

Her kitab başlı hışma bir romandır. 

Şimdige Kadar Çıkanlar : 
Numara 1 Bir Mühim Cinayet 

,. 2 Suı Saçlı Adam 

Gelecek SGgı : 
" 4 Mayi Portakal 

Yeri: Vakat Matbaa. - Ankara Cad. · fstanbul 
DIŞ DOKTORU 

tlbeyt Salt 
Fatih Karagümrük tramvay 

duraj1, No. 4 
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BüyCık 

Tayyare Piyangosu 
18. ci 1 ertip 5. ci Çekiş 11. ~fart 1935 ciedir. 

Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 
Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 Jiralrk ikramiye

ler ve 20,000 liralık miikafat vardı.,.. 
' 

Posta T. T. Binalar ve Levazım 
Müdürlüğünden : 

5000 ili 8000 kilo boru ve Levha halinde hurda kurıun açık 
eksiltme ile satın abnacaktn. Muhammen bedeli "l, 750,, liradır. Ek-

türkiye Zira.at 
Bankasından: lstanbuI ikinci yenileme büro

ailtme 27 - 2 - 35 tarihine rastlıyan Çarfamba günü saat 14 de An

karttda Poıta T. T. alım satım komisyonunda yapılacağından istekli

lerin o aüıa ~in olunan saatte (132) liralık iğreti güvenmelerini vez
neye yatırdıklarına dair makbuz veya muteber bir banka teminat 

mektubu ile ve 2490 No.11 kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
veaaiki h&rnilea kOlhisyon riyaaetine m\irae&atleri, tartname her gün 

sundan: t·· ~kiye Ziraat Banka11nca Bursada eksiltme ile bir ıube bina 
t .alacaktır. 
katltnıe kapalı a.arf uauliyle yapılacaktır. Eksiltme prtaameıi 

lıtanbul Asliye Mahkesneleri 
Birinci Yenileme~üroıundan: Ankarada binalar ve Leva~ım Mildürlül\inden, lstanbulda Beyoflu 

Poatahaneıincle Levazım Ayniyat Muavinlitinden panııı olarak alı-
Banka leYUun müdürlüğünden ve hlanbulda Ziraa~ Ban· 

9'1beainden alınabilir. 

· 'teltJif mektubları ve teminat, eksiltme sarlnamesindelci izahat . . 
e 28 Şubat 935 ak.-mına katl.ıı Ankarada Ziraat Bankaaı u 

Qıiidürlüğüne verilmit olmalı dır. 

~İflerden her hangi birini tercih etmekte Bankada tamamen ser 
'· (754) 

4-12-933 tarihinden evvel ika 
me olunup lıtanbul Birinci Tica • 
ret Mahkemeıinde deı·deıti rüyet 
Ye Felemenk Bankaaı ile Ha tap • 
kapılı Evli.tlan ıirketi ve Joıef 
1zmirkofaki arasında mütekeYvin 
dava doıyaımın yenilenmeıi için 
vaki müracaat üzerine müddea -
leyhlerden Joıef lzmirkof.kinin 
ikametgahı meçhul olduğu anla -

~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~ ·§ılmıı ve bir ay müddetle ilinen 

nabilir. " , (695) 

Sel inik Bankası 
Tesis tarihi~ 188R 

·ıdare merkezi: IS1 AN BUL (Galata) 

Kiralık Daireler 
d Po3~a ve Adliye bin-.~·no en yakm yerde Ankara caddesin· 

0~ Orhanbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulunduğu kat oda 

1 a dahi kiraya vcriiccektir. Cemiyetlere, avukatlara, hekim· 
~~. ~-ızete, rn~l!IQa idarelerine mükemmel daireler ••• 

•. V AKIT idare evine müracaat •. 

tebligat ifasına ve 26--3-935 tari -
hine müaadif aalı ıünü saat 15 
yenileme muamelesine baılanmuı -
na karar verilnrit olduğundan mez 
kür günde Yenipoıtane binasın -
da kain Birinci Yen il eme Bürosu- ı 

na gelmedizi takdirde 2367 numa
ı-alı kanun ahkam111a levHkan Ye 
nilemenin gıyabında yapılacaiı 

'rUrkiyedeki ~ubeler : 
lstanbul, (Galata-Yeni Cami) 

lzmlr, Mersin 
Vunanl8tandakt Şubelerl ı 

SelAnlk . Atlna. Pire 
Her nevi Banka muanıel4tı. 

ilin olunur. (5429) 
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, "ı Türkçe i<arşılı~lıtr 
--..----------------·------------~ --------------------
.. T"foül·"letmek. 1. Bulaşmak, 2. , Tefrit, Eksik, eksiklik (İfrat \e 

lıl,Jam:ık v. l\lırçmıak, 4. Sıaınak tefıit). 
~- lTı{tu· saymak, 6. YumJamak 7. , Tefrjta düşmek, 1. Az eylemek, 
uınınak. :.:. Eksiltmek, 

.) Tefevvuk, 1. Artık 2. Aşına 8. Tepir, 1. Cora, 2. Yordam, 3. 
·'.tsım, 4. l\1ör 5. l\Iöröy 6. Onürt- Yoruk, 4. Yomrn. 
~~e, 7. Uzma 8. Uste çıkma 9. Us- Te<siretmek, 1. Açmak, 2. An-
t~ın gelme, 10. Ustün olma. ]atmak, 3. Belirtmek, 4. Conıla -
') ~efevvuk etmek, 1. Bacarmak mak, :1. Enlemek, 6. Yoıınuk, E -
~. Las~ırınak, 3. 1zctlemek. 4. O - reğli 7. Yoylamak. 
~tınmak, 5. Ost çıkmak, G. Üst Teftiş, ı. Araştmş, araştımıa, 
Relnıek. 2. Dartnm, 8. Dirgem, 4. Eycıtme, 
K Tefevvüh, 1. Ağza al!~~a, 2. 5. !releme, 6. Sorağ, 7. Tintuv, 9. 
ayıpına, 3. Sabıkına, .ı:ı. Soy1e - Ucuğ, 10. Yoklama. 

llıe. Eeftİ! etmek, 1. Araştırmak. 2. 
Tefeyyüz (etmek) ]. lleıile- Bakmak, 3, Cindcmıek, 4, Çıngar 

~:k, ilerlemek. ~. 1lel'i gitmek 3. mak, 5, Çindermek, çintermek, fi. 
\ tteelmek, 4. Yükselmek. Dirgcmek, 7. Dolaşmak, 8. DUken

Tefhim (etmek), ı. Anlatmak, lctmek, 9. Eyertınek, 10. Gözden 
2. Bildirmek, 3, Uktuıınak. geçil'mck, 11. 1rdemek, 12, lzde -

İcfrik ı Ayıı·d o A rtk 8 mek, 13, Paklamak, 14, Paktıla-
ı-... ' . ' .;., yı I, ' ~ p k k S k .oolgii. nmk, fo. ap alama , 16 .• ora -

Tefrik (etı1ıek) 1 A d . . 1• lamak, 17. Somştuıınak, 18. Tarn-
ad , . n ıı ma \' , .. • 

ırtıamak, 2. Ayırmak 3. A uut mak, 19. Tozdurmak, 20 Tuble -
etı k ' "' T".... a·· k 2" U ll ne , 4. Ayırtlamak, 5. Avıı ko- mek, 21. ugon ome , -· şa • 
lak, ayn koymak, 6. Ay;, tut _ mak, 23. Yoklamak. 

tıı:•k. 7. Başkarlamak, 8. Bölmek, Teftiı ettirmek, 1. Eşitmek, 2. 

l
fl. htürmek, 10 Oö-ürtlemek ıı lrtetmek, 3. Yindiirmek. ) . 1 o , , 

· a~tırmak pay etmek 12 Seç Tefti' memuru, 1. Bakı, bakıcı 11 ,· , , • 
' · 13. Ülemek, 14. Yarmak. 2. Yoklamacı. 

8 İefritca, l. Ayrılrk, 2. Ayrılma, Teftit, ı. Didikleme, 2. Ditme. 
ı~ ~Ytırn, 4. Bölük, bülük, 5. ü- Tegafül ı. Bilmezliğe gelme, 2. 

şı · Bilmezlenme, 3. Oyukluk, 4. Yoba 

tur!efrikaya dütürmek, 1. Bozwr. nma. 
ak, 2. kırıştırmak. Tehacüm, 1. Evme (Tacil 

2. ~efrit (etmek), 1. Döşemek, man.) 2. Sa1dnım, 3. Seğirdim, 
inak Irnak, 3. Töşemek, 4. Yay - 4. Üşüntü. 

_ .... ._..._ _ _.:::::!..• !!.S!...· .JYJ!almıak Tehacüm etmek, 1. Çokuşmak, 

Öz Türl<çe l<ar•ılı1c1ar 

2. Koşuşmak, 3. Koyulmak, 4. Sal kutmak, korku vermek, gozunu 
dırmak, 5. Topla~mak, 6. Uşmek, korkutmak, 5. Seğsenmck, 6. Sı -
7. Üşüşmek, 9. Yumuşamak, 8. Yı- raklamak, sn·altamak, 7. Üstüne 
ğılınak, 9. YumtL~mak. \'al'mak, 8. Yammak, 9. Yanbak -

T h l .. f ı Al k 9 A ık mak, 10, Yammak, 11. Yanmak, e a u , • a ·, ... yrı ı . 
3. Ila.~kalık, 4. I>eğir;iklik, 5. Uyu~ 12. YWlduııııak. 
mazlık, uy~t~mamazhk. Tehevvür, 1. Azgınlık, azgun-

Tehalüf etme-le, 1. Aynk~ımak. hık, 2. lk (Asıl hastalık miihlik 
~. Biribil'ine u:1namak, 3. Uyuş • m:ı.raz ınan.) ~- Kakmı, 4. Kısa, 5. 
mamak. Kıyal, 6. Kızgınlık. 

Tehalük, 1. Atılganlık, atılı~, Tehevvür etmek, 1. Azgışmnk, 
2. E\'cek, h'cek, 3. İst<' k, 4. 1 vgen- 2. Uot"&·um1a k, 3. Boşlnğlanmak, 
lik, 5. Kaym.1, 6 . ....,eğirdim, 7. $ii.ş L nu~ınak, 5. Çtılermek, 6, Kakı
kürme, S. Telesik, g, Yelme, 10. mak. 7. Knrkuuııak, 8. Kızmak, 
Yunmlma. ı H. KökS('ın<.>k, 10. Köpürmek, 11. 

Tehalük gösterm~k, h Aşun _ Ku<ltU'luak, 12. Sörönınek, 13. Ta-

k ., 1 k rınma k. rna , :.. Atı ma ·, 3. lJalmnk, J. 
E\'işmek, 5. İtişmek, 6. 1\oştışınak, Teheyyüç, 1. Çoşkunluk, 2. Kı· 
7. Seğirtmek, seyirtmek, 8. Sıpın- zış, 3. Taşkınlık, 4. Torluğ. 

damak, 9. Uçkunmak, 10. Umtul- Teheyyüç etmek, ı. Busanmak, 
mak. 2. Buşarganmak, 8. C~Jnnmak, 4 • 

Tehaşi (etmek), 1. Belinlemek Coşmak, 5. K:ıbannnk, 6. Kızı!-i -
(Hayretle tehaşi man.) ~- Çekin- mak, 7. Sirkenmek, 8. Taşınak,~9. 
mek, 3. Geri durmak, 4. Gocun • Yapsrmak. 

mak, kocunmak, kucunmak, 6. 1 • Tehi, 1. Boş, 2. Kopuz, 3. Js
kilmek, 6. Kaçınmak, 7.Kılçetmek sız (Sahipsiz, gayrimeskfın man.) 
8. Korkmak, 9. Yaskanmnk. Tehir (etmek), ı. Arda atmak, 

Tehcir (etmek), ı: GöçUrmek, 2. Arkaya bırakmak, 8. Atmak, 
2. Ulaktınnak, 3. Yerinden yur • 4. Aylantlırmak, 5." Bırakrnak, 6. 
dundan etmek. Boybamak, 7. Çonratnı:ık, 8. Er

gillemek, 9. Eylemek, 10, Gecik -
Tehdit, l. Göz dağı, 2. Koı·ku- tinnek, ll. Geriye bırakmak, 12. 

tuş, 3. Seksenme, 4. Y anığ, 5. Ya- Girü bırakmak, girii komak, ı 3. 
mma, 6. Yocundurma. Irntmnk, 14. 1rte1~mck, 15, Keşik-

Tehdit imiz, Korkutucu. tirmek, 16. Sallamak, 17 Savsak -
Tehdit etmek, l. Caskamak, 2. laınak, 18. Savsalamak. 19. Sona 

Keğemek, 3. Kıçarunak, 4. Kor - komak, 20, Sonarmak, 21. Sonka-
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Denizy-olları SEfiLLER Dün ve Yarın Kitapları 
iŞ ETMESi 

ViKTOR HOGO 
Merhum Şemseddin Sami Beyin tercümesi Dünyanın en çok tanınmış ve beğenilmiş eserleri 

Yurdumuzun en .. saUihıyetli bilginler; elife 
güze dilinıize çevrilmektedir. 

Acenteleri ı<arakôy . Köprub"'~ı 

ret.42362 - ::,irk.ecı Mühünıaı zade 
ilan Telefon 22740 --•i 

1rabzon Yolu 
ERZURUM Vapuru 21 Şu

bat PERŞEMBE günü saat 20 

Bugünkü Türkçcmize göre deği§'lİrİlmİ§lir. Qu l>üyük kitab 200 
~e 4000 saiıifedir. Beheri altışar formalık ve beıer kuruıluk küçük 
~eklinde 11 kitabı çıkmışl!r. Kitabın bütünü dört mücelled cild teıkil 
takımı ciltı.iz 150, ciltli 200 liuruşa tedarik edilmesi temin edilmijtİf· Yirmi kitabı birden edinmek ve t;ok değerli bir Ku· 

tUphaneye sahip olmak istiyorsanız 19 uncu asırda romantizm cereyanı Viktor Hügonun kudretli art 
çekici altında yepyeni bir şekil aldıktan sonra felsefi şiir ve halk h 
~ibf edehi ~evı'ler Fr'ansız modem estetikini tn yüksek bir merte~ 
kardı. Bu romanın nüfuzu Fransa hudutlarını da geçerek Avrupayı 
Fıkirier ve inkılaplar: \izerinde en çok tesir icra eden "Sefiller,, emsaltİ' 
mı..azzam fıalk romanıdır. Mevzu zengin levha1ar engin halk ihtiraslıts 

Dün ·ve.Yarın Tercüme R~ülliyatı'na de Hopa'~ kadarı. (843) 

Abone olunuz . JMROZ 
KOCAELi V.apuru 21 Subat 

PERŞEMBE günü saat 14 de 
Tophane rıhtımından kalkacak 
ve gidi§te Tekirdağ, Geliboluı 
Lapseki, Çanakkale, lmroza. 
Dönüıte bunlara ilaveten Şar -
köye uğraya.ca'K ve T ekirdağına 

. '" . 
Bu külliy~ta abone olmak için müracaat etmekte olan oku- -:ioludur. 

yucularımıza bir kolaylık olmak üzere abone ~artlarını yazıyoruz. Satış mahalli, İstanbul Ankara ccıddesi ''Cihan kitaphanes~, olub 

Abone şartları : Onar kitaplık 1 inci serinin fi ti 
"636", ikinci serininki "504,, kuruıtur. 

cıl:ıra yüzde otuz iskonto temin edilmiştir. 

!inhisarlar U. Müdürlüğünde ödeme şartlan: Birinci seri için "236", ikinci seri 
için "204,, kurut pefin alınır. Kalan kısımlar her ay bir lira ve
rilmek üzere taksite bağlanır. 

- Hangi seriye abone ol uraanız olunuz, ı:!C§İn alınacak pa· 
rayı göndenr göndermez on kitabı birden alırsınız. Kitaplar tat· 
radaki okuyucularımızın adlarına yollanır. Posta parası alın

maz. -
Abonelerin - taksitleri gününde ödiyeceklerine dair -

memursa daire müdürüne imza ettirecekleri bir taahhüd mektu· 
bu göndermeleri lazımdır. Memur olmı) anlar bu mektubu bir 
etnaf veya tüccara imza ettirebiJir. 

Bu çok değerli külliyata abone olmakta acele ediniz. 

Müracaat yeri· Vakıt Matbaaaı • Ankara caddesi. - lıtanbul 

uğramıyacaktır. (887) 

İstanbul !kinci lcra Memurlu
ğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer kösele, deri, lastik, çivi 
vesair ayakkabıcılığa ait bir çok 
emval ve e~ya 21-2-935 tarihine 
müıadif per~embe günü saat 9 dan 
itibaren Harbiye Halaskar Gazi 
caddesi 52 No. lu mağaz mn ö
nünde açık arttırma ile aatılaca • 
ğmdan taliplerin mahallinde ha • 
zır bulunacak memuruna 935 • 345 
dosya numarasile müracaa,arı i · 

1 - Gemljkde y11pılacak (18714) lira (42) kurut bedeli 
şifli yaprak tütün ambarı kapalı zarf uıulile ekıiltmeye k 
muştur. 

2 - Eksiltme şartnamesi ve projeleri (94) kurut mukıb·' 
Cibalide Levazım ve Mübayaat Şubesi nakit mubasipliğiadell 
Eursa inhisarlar Başmüdürli1ğünden ahnacakhr. 

3 - Eksitme S Mart 935 tarihine müsadif Salı ,naD 
15 de Cıbalide Alım Satım Kornisysaunda icra edilecektir· 

4 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere gare y• 
tayin edilen gün ve saatten bir aaat eneline kadar Ko • 
Reisıne makbuz mukabilinde verilmelidir. j 

5 - Eksiltme fartnı mesinin mah1a9 maddesinde y&11b tel" 
haiz olanlar ar.asında yapılacaktır. 

6 - Talip o!aoların % 7,5 muYakkat ~üveame 
(14C4) lira ile birlikde müracaatlan. 

S PÜR POSTA S J 1-lan °•1u-nr._._(S44B-) .--Şirketi 
Göz Hekimi 

Dr. Şükrü Ertan Memleketimızde ve ecnebı memleketlerinde bütün spor ve 
~ençlik hareketlerini ve sporcu gençliğe ·nrilmesi lizım gelen 
yeni tekiller hakkındaki yazıları muntazaman takip etmek iste· 

yenler münhasıran S P O R P O S T AS 1 oı okumalıdırlar. 

Babıali, Ankara caddesi No. 60 
Telefon: 22566 

Salı günleri meccanendir •• 

Heyeti Umumiyesi içtimaı 
Hissedaran heyeti umumiyesi 1935 senesi martının 28 inci pcr,erılS' 

~ii!lü saat 15 de şirketin Galatada Fennenecilerde kain merkezi idar, 
aıelade surette i~timaa davt olunur. 

İiibu içtımaa 50 ve daha ziyade hisse sahibi olan hissedarlar it~ 
-:elerler ve rey sahibi olabilirler. 

Her yerde fiah 5 kuruştur. mutlak okuyunuz. 

DIŞ TABlBl 

NURi MEHMED 

Beyoilu Ağac.ami karşısında 

8ahibi: ASIM US 

Neıriyat Müdürü: 

::namaı -1M11111uc::::::n:::::::::::::::::: .. .. .. .. 
:; Dit Doktoru H .. .. - -~~ Hüsnü Mustafa H .. :· n lst. Aksaray Valide cami H·i 
ft kar,ııında ı 
:::::::::::mmnm::cımı::ımwnmmc:u::mım 

Ruznamei MUzakerat 
1 - 1934 senesi hcsabatı hakkında meclisi idare ve milrakıb raporlt 

rınm kıraati ve hesabatı mezkftrenin tasclikile meclisi idarenin ibrası, 
2 - Müddetleri biten azaların yerlerine aza intihabı, 
3 - M ilddetleri biten mürakıplann yerlerine murakıp intihabı ve 9' 

rctinin tayini. 
Buraa sokak No: 1 

el!~!!!!!!!!!!!!!ll!lı=!!!l~~!!!!!l-m:!!!~~~~!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!~(U IJJ.ncı J't.'trlıi 1031 s.ı~ IWILd;\I! berl lftrlı.) or.) e=:~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!~~!!!!!!!~!!!!!l!l!!!!!!!!lli!l!l!!lml~7 

REFiK Ahmed SEVENCtt 

VAKiT Matbaaar - lıtanbul 

Oz Türli(e lianılıkTa" 

mak. 22. Sonramak, 23, Sonraya 
bırakmak, 24. Sonunnak, 25, U • 
zatmak, 26, Yolundan alıkomak, 

27, Yubaymak, 28. Yulatmak. 
Tehlike, 1. Ada, 2. Çara, 3. Çar 

ta11, 4. Korku, 5. Süren, 6. Tuda, 
7. Üceş (Kendini muhataraya at
ına man.) 

Tehlikeli, 1. Adalığ, 2. Çalık, 
3. Koı~kunç, ,1. Korkulu. 

T ehlikeaiz, 1. Adasız, 2. Kor • 
kusuz, 3. Tudasız. 

Telilikeye atılmak, Uceşınek 
'(Bir maksat uğrunda kendini teh 
likcye koyarak mii~adele man.) 

Tehlil, tJn getinne. 
Tehvin (etmek), 1. Kolayla.~ 

tırmak, 2. Ucuzlatmak. 
Tehyiç (etmek), 1. Bilinlet -

mek (Hayrete düşürmek, şaşırt -
mak man.) 2. Bulgandırmak (Ktı· 
ııştıı:mak man.) 3. Coşturmak, 4. 
Kabartmak, 5. Kızıştırmak, 6. Ko 
mutmak, kumıtmak. 

Tehyie (etmek), 1. Abunınak, 
2. Anuklamak, 3. Karm~lamak, 
4. Yetiştimek. 

Tehz!p (etmek), 1. Düzeltmek, 
2. tylleştirmek, 3. SüzmeW, 4. rfe
mizlemek, 

Tehziz (etmek), 1. Irgalamak, 
2 I rgatmak, 3. Km1ratfüak, 4 Sars 
mak, 5. Titremek. 

Tekabül (etmek), 1. Karşı kar
pya gelmek, 2. Kaı'Şrlık olmak, 3. 
Karşılaşmak, 4. Yüz yüze gel -
mek. 
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Tekalif, 1. Algut (Aynen alı
nan vergi man.), 2. Birim, 3. Sal
gın, 4. Savga, 5. Savgat, 6. Vergi, 
7. Virgü. 

Tekalifi harbiye, Sursat. 
Tekimül (etmek), 1. Büyii

mek,2. Gelişmk, 3. llerileınek, i -
lerlemek, ileri gitmek, 4. Osmek 
(Neşvünema bulmak man. 6. Yü
celmek, 7. Yi.ikselmek. 

Tekapu, 1. Dalkuvukluk, 2. Ka 
vuk sallama, 3. Yalmanma,4. Yal
taklanma. 

Tekasüf (etmek), 1. Koyulaş -
mak, 2. Oküşleşmek, 3. Sıklaşmak 
4. Toplanmak, 5. Yığılmak. . 

Tekasül (göstermek), 1. Ağır 
davranm~k, 2. Buyruksıtmak, (Em 
re riayet etmeme man.) 3. Eı in -

mek, 4. Ennegürmek, 5. Gücürgen 
mek, 6. Tembellik etmek, 7. Üşen-
11\ek, 8. Y eretmek, 

Tekatu (etmek), 1. Biribirini 
kesmek, 2. Çapraşmak. 

Tekatu nokta,ı, 1. Ağız 2. Ça
tak, 3. Çekik. 

rfekatur (etmek), Damlamak. 
dammak. 

Tekaüt, 1. Çekilme, işten çe • 
kilme, 2. 1şten kesilmiş, 3. Otrak, 
oturak. 

Tekaüt maaşı, Oturakhk. 
Tekdir, 1. Çıkım, 2. Çıkış, 3. 

Çıınkmıa, 4. Dapku, 5. llenç, 6. 
Kakınç, 7. Kalış, 8. Nön, 9. S1kır
cm1, 10 T pku, 11. Yeme, 12. Yon 
13, Yön, 14. Zılgıt. 

Öz türl<çfl l<ar}ılıl<laı 

çınrkmak, 2. Doğııı çıkmak, 3. 
Gerçekleşmek, ·1. Sağlamlaşmak. 

Tef (def), 1. Deblck, 2. Dom
ru, 3. Dumru, 4. Düınrü, 5. Tum
ru. 

Tefahhum ·(etmek), Kömür ke
silmek, kömürleşmek. 

Tefahur (etmek), 1. Ağız sat -
mak, 2. Avur çalmak, 3. Böbür -
lenınek, 4. Büyüklük taslamak, 5. 
Keletmek, kılıtmak, 6. Kendini a
ğır satmak, 7. Kıvanmak, 8. Ko
talmak, 9. Köse~mek (Malla ö
ğiinmek man.) 10. Kw·ulmak, 11. 
J{unmı satmak, 12. Maktanmak, 
13. l\Ialkamak, '.14. Oğümne'k, 15. 
Sayırkaınak, 16. Şişinmek. 

Tefavüt, }\yırt. 

Tefehhüm (etmek), 1. Anla -
mak, 2. Eslemek, 3. 1zenınek, 4. 
Kavramak, 5. Oklenmek, 6. Auy
mak. 

Tefekkür, 1. Dti§ünüşı 2. J{;)n • 

gül, 3.•Sağınc, 4. Uy,~. Uylaş. 
1 

Tefekkür etmek, 1. Çoğalmak, 2 
Çirikmek, 3. Çirkmek, 4. Di}şün -

mek, 5. Kaf~ :yoı;mak, 6. Könğ -
lemek, könğülkermek, 7. Könyül -

mek, .8. Okmak, 9. Oylamak, oy
lanmak, 10. Oylaşınak, 11. Ok-
Jenmek, 12. Omek,, 13. Sağmmak, 
14. Sağış etmek, 15. Sağışlamak, 

16. Sakınmak, 17. Sanaınak, 18. 
Smnamak, smlamak, 19. Utmak, 

utlamak, utunmak, 20. Uylaınak. 
Teferruat, Dal budak, dallar 

budaklar. 

Teferruk (etmek), 1. Ayıılmak, 
2. Dağılmak, 3. Kertimek, 4. Ta
rrJınak. 

Teferrüç, 1. Açılma, 2. Eğlence, 
3. Eğlenme, 4. Gezinme, 5. Ge -
zinti, 6. Gezme. 

Teferrüs, 1. Anlayış, 2. Sezek, 
3. Sezgi, seziş, 4. Sezinme. 
· Teferrüs etmek, 1. Anlamak, 2. 
Sezinlemek, 3. Sezmek, 4. Siz
mek. 

Teferrüt (etmek), 1. Ayrılmak, 
2. Benzeıi olmamak, 3. Seçilmek, 

4."Slıpaytmak, 5. Tek olmak, 6. 
Yalnız kalmak. 

Tefessuh, 1. Bozu, 2. Ulma, 3. 
Yiti. 

Tefessüha yüz tutmak, Yelinsi
mek (Hava alıp bozulmak man.) 

Tefeasuh etmek, 1. Ardımak, 2. 
Aıtanıak, 3. Brlıkmak, 4. Bozul ... 

mak, 5. Buşmak, 6. Çavmak, 7. 
Çürümek, çüriiyüp döki.ilmek, 8. 

Duncukmak, 9. Epil'ıne.k, 10. Kok
mak, koku~mak, 11. Mayılmak, 
12. Mılcıınak, ıa. Mıncımak, 14. 
Sasımak, 15. Tancışmak, tancı -
ma.k, 16. Ulmak, 17. Yelsemek, 18. 
Yokamak. 

Tefesauh etmiş, l. Bozuk, 2. 
Cılk, 3. Iınsık, ımzık, 4. Kokmuş, 
kokusmus. 

~ .. 
Tefeül, 1. Erim, iıiın, 2. Kürim, 

3. Ugur tutma, 4. Yom, 5. Yorum. 
Tefeül eden, 1. Kuşanç, 2. Sı -

nakçı. 
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