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Az emekle çok 
randıman 

Tüze Bakanımızın Tuarral 
Haltcuının 6 ıncı gününde •ö)'ir 
eliği önemli nutuk "Son Haberler" 
Je. 

Avrupa kasırgalı bir hafta geçiriyor! 
- Beıinci sayılada Siyaa sütunumuza balnna -

Başvekiller hesap veriyor.. Nasll öldürmüşler? 
Katil anlatıyor ! 

Lô.val milletleri harpten kurtarmış!" l' d .. 
1
d.. . 

lngiltere de ltalyanın petrol ambargosu Üzerine harbe • ezne arı o urmeqı 
gireceğinden korkarak yumuşak davranmış! Yunusla kararlaştırdık,, 

muel Hôarın vereceii ıöylevde 
iç fı·yat meselesı· Milletler cemiyeti miı.~ını ':e bil- Katil Abdullah ile ah"• Mehmet ve Mii-

ha11a 16 ıncı maddeaını tadıl et - T 
lsrr~t lnönü (Arttırma Ye n~rli ma. 

Jı haftası) ııı açarken H't diği .söyle,· 
içinde bir iç fiyat mes€'1(' ine temas 
etmişti. Bu, iizerinde durmak l:izım 

ır~len mühim bir mewl~ket meselesi 
olduğu için bu sözleri biı ker~ daha 
h "lntmak muYafıktır. Başvekilimiz 
şöy • .: diyor: 

-lliz panıuk,yiin,ipek gib: maddeleri 
mizi içeride beynelnıil~I fiyattan daha 
palıalı alıyoruz. Pamuğa. yüne. ipliğı 
i~eridc vcrtifğimiz par~ bu mallann 
arsıulusal piyasalardaki fiyatlarından 
daha yüksektir. Bu lıem içeride alıcı· 
nrn o!nıasından, hem de dışarıda bu 
mallann Klerinoe bağh müşteri nıem. 
leketler bulunmasındandır. Bütün 

mek niyetinde bulunduğunu bil • kAf at te~llif edildiler 
dirmeıi muhtemel olduğu düıün • · ~ 
ceıinde bulunmakta ve F ranıız -
larla lngilizlerin Cenevrede par • 
liİnentolarının hemen hemen itti
fak derecesinde reylerini almıt ol
dukları halde ıideceklerini tah • 
min eylemektedirler. 

Bununla beraber ıazeteler, 
Milletler cemiyeti konıeyinin pro
jeyi reddedeceğini ıöylemekte -
dirler. 

Bugün, Cenevrede müzakere • 
lere batlanırken Romada da fa • 
tiıt kurulu toplanacaktır. ltaJyan
Habet harbinin hal çaresini ara • 
yan projenin batına gelecekler bu 
iki toplantı ve ıörütmeden ıonra 
anlqılacaktır. 

LAVAL iZAHAT VERiYOR 

memleket bu sözleri işitmelidir ki bu 
l/Ol, tabii bir yol değildir. iptidai madde 
fiyatlarının pahalı ve yüksek olması a. 
lıfılması icap eden ckunomik bir ra • 
• .: .... ~ ..1,.;m,1;..,. r ·:1• ı.u mötları çoğalt. Bay Laval Parla, 17 '(A.A.)' - Bay Laval, 
ntGlt oe fiuatlan ııcuzıaı11~,,..,._.. • rw -··---• ••••~a..r .... ·--~rı.,~ .... ..,..._,,_..,,,....,,.__._..,.......,_~-· wt-!91 
dır ki gerek sanayi sahasında ve bil • ri üzerinde bathyan münakqa ve tir: 
lıa'lsa lıarice &alışta fiyatlarımız git • müzakerelerin bugün en ehemmi- Milletler cemiyeti miaakına 1&

ti!.-çc da/ıa tutumlu olsun.,. yetli günü ıayılabilir. Evvelki ak· dık olan Fransa, ıulhü teıiı etme. 
ismet Inönünün bu ~özlerini teyit pm lnıiliz Avam karamasında ie ve tekrar baılamuma meydan 

b 1 ·ı "" l d.. vermeden evvel muhaaematı dur-ctm iş olmak için ge~endt: Adanada u meae e ı e ugraıı mıt ve un 
gördüğüm bir nziyetl burada hikaye toplanan Franıız mecliıinde La· durmağa çahımaktadır. İngiltere 
edeceğim: Geçen yıl Almanyanın Tür. val bu huıuıta izahat vermiıtir. ile mutabık kaldık. ihtilafın Av -
kiyeden aldığı mallar arasında pa • Bugün de Milletle rcemiyeti kon- rupaya sirayet etmemesi için eli· Oıtte: Abdullah Tüzeye götürülmek S%er~ J~l;;,malar taralırt• 
muk da Vardi. O zaman ·'dana pamu- ıeyı· toplanıyor. mizden.ıeleni yaptık. Fransa ile _, k l L Al K ili A . -~ .. _ .... ~, "' aan çı arı ırRen. tta: at c ri ycu ... aya götüren otomacn& 
ğu (44), (45) kuruşa kadar yüksel • Bazı Franıız gazeteleri, Sir Sa. (Sona Sa. ~sa. 4) Galata postahanesi veznedarı Dün sabah, katilleri Aya.c;a.fa 
m~tLAlmanlarbufiynttnn hlrhayli --~---~--~----~-~~--8~~~-~--- Hüse~nHüsnilnilnfüdü~lme~~ yagötüren2116n~a~ı~~ 
pamuk almışlardı. Bu ) I~ Almanyadu y . T zlar aşlad rafındaki tahkikat dün saat on beş •bil şoförü bulunmu.ş, emniyet mit lıaritten alınacak ilk madde fiyatları· enı aarru ) te bitirilmiştir. dürlüğüne getirilmiştir. Sa. 4 Sü. J} 
m kontrol eden bir müt-~.sese bu işe --------------------------
müdahale etmektedir,.,. Alma11lar A· 35 Bin Habeş ltalyanları neri püskürttü 
dana pamuğuna (40), ( U) kuruştan 6 Tramvay meselesi 

ASIM us ltalganlar da bombardıman ediyorlar 
Eski bir vatman Şirketi 

itham ediyor I 
(Sonu Sa. 5 Sü. 3) (lki.Miü Son ha~ler. -.ütununda) 

lloskovaradrosaada Venüs öldü! 
- ------------

Bu akşam Türkiye için 
Karmen operası oynayacak 

"Yol 
fazla 

müsaittir, fakat Şirket 
araba çıkarmıyor!,, 

Bu alqam Jinliyecefimi:: 
Bayan M akallova 

Bu &kşam Sovyet Rusyanın Mos 
kova radyosun·da bilhassa Türkiye 
için Karmen operam oynanacak
tır. 

Geçenlerde şehıimize büyük 
Sovyet san'a..tkirlarile gelmiş o· 

lan Bayan Makaskova, bu opera· Tramvaylara 28 lıi§iden lazfo 
ela Karmen rolünii oyniyacaktır. alınmamcuı yolundaki yaaak, tat . 

Opera,bizim saatimizle takip e· bik kabiliyetinin azlığı yüzünden. 
dildiği ta}{dirde saat tam 18,15 de lraldırdmlf ve bir~ok yurttaı saat . 
ba§lryacaktır. Sm·yct dostlarımız, lerce tramvay beklemekten lnır . 
bu operayı lıilhassa Türkiye için tulmuıtur. Ayni zamanda yolcula-
temsil edrcc~derindcn Türkçe iza /arın arka sahanlıktan inebilme -
hat da ,.el'eceklerdil'. ini de kabul edilmiftir. Arkada. 

Sovyet opera san'ati hakkında nk11ıp kalmlf bir yolcunun dolu 
hura~·a J?Clmiş olan san'at mü • bir arabayı lxıftanbaıa geçerek 
rnessilleri vilayetle çok iyi fikir · ön sahanlıktan inmesi çok zor o-
ler edinmiş olduğumuz ve takdir - . lurdu. 
hislerile dolu bulunduğumuz için Sönen yıldız Telma Toıl Dün sabık vatman ıimdi Trtml4 
bizim için oynayacak olan bu ope· Hollivud, 17, (A.A.) - "Perde vay Şirketi iJçileri tesanüt ve taa . 
rayı büyük zevk ve heyecanla din· Venüsü,, isimini almış olan meş · vün cemiyeti umami katibi A Yıl
liyeceğiıniz şüphesizdir. hur sinema yıldızı Telma Tod bir dırım im::asiyle bir mektup altlık. 

Opera mümessilleri, Avrupa· otomobil içinde ölü olarak buhur Dikkate değer bulduğumuz için _ 
mn birçok merkezlerinde bugün · muştur. Ağzında ve burnunda kan aynen yazıyoruz:(Sonu Sa. 6 Sil. 3) Esiri oatman A. YılJınne 
~me~ Mm~~, &zy~ v~~Olüm~~~ ~llid~------------------------
Rusyada, hususi ihtimam ve itina ğildir. 
ile bugün en yüksek rağbeti ka · KURUN - Yukarıdaki adı ge· 
zanmış olan bir san'at kolu halin· çen Telma Tod geçen sene şehri" 
dedir. Musiki 'devrimimizin ge • mizde "Şeytan kardeş,, adile gös' 
niş intikal safhalan geçirdiği şu terilen Fra Diavolo filminde baş 
zamanlarda hava dalgalannm ge· kadın rolünü yapıyordu. Bundan 
tireceği bu samimi ve san'atkarca başka bir kaç filmde daha ken · 
hitabı teşekkürle karşılayoıuz. disini İstanbullulara t..ınıtnuştı. 

Esserld Bacı Dbi 
Bey Blmdlr?I 
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ltalgan - Habeş harbi 

Cenevre bugün taplanıyor Askeri vaziyet 
17/121935 

Erit1 e cephesinde Heyecanlı dakikalar 
lngilterede işçi partisi kabineye 

ademiitimat takriri hazırladı 

ita/yanlar Mahalle fİmali garbiıinde Tembien 
iıgal ve cephelerini Geva deresine iıtinat ettirmek mretiyle otr 
ziyetlerini düzelttikten ıonra, haekatı bir tevalılıuf JerJruin~ 
girmif bulunuyor. Bu vaziyetten daha henüz taarruzun tekrar 
devamı için en CJ§ağı iki üç haftalık bir zaman geçecektir. Bu 
müddet zarfında Mahalle civarında bulunan birinci kolordu
dan bCJ§ka T embien mıntakaıının zaptına iıtirak eden birine: 
yerli kolorduıu ve ikinci kolordu Makalle taralında toplanme«· 
larını ikmal edebilirler. Cenevre, 17, (•Özel) - Millet· 

Ieı· Cemiyeti konseyi yarın saat 
6.30 da hafi bir t-0plantıda ltal · 
yan-Habeş ihtilafında takip oluna 
cak usulü kararlaştıracak ve on · 
dan sonra aleni bir celse aktedile· 
cektir. 

Aleni celsede 18 ler komitesi 
baskam Vasconcellas zecri ted · 
biı:ler meselesini konseye bildire · 
cek, sonra Laval ve Eden söz ala· 
caklardır. 

İtalyayı konseyde B. Aloisi de • 
ğil elçilik müsteşarı Seppa temsil 
eyliyecektir. 

Selahiyettar mahafilden öğre · 
nildiğine göre , İtalya Milletler 

Cemiyeti konseyine delege gön'deı'" 
memiştir. 

Londra, 17, (Özel) - !şçi par 
tisinin parlamento gurubu avam 
kamarasının perşembe günkü top· 
1antrsmda kabineye ademi itimat 
takririnin verilmesini kararlaştır • 
mıştır. Bu takrirde şöyle denili · 
yor: 

"ıtalyan Habeş ihtilafının halli 
için lngiliz hükumetince terviç o· 
lunan sartlar mütecavizi tecavü • 
ze uğr(yanın zaranna olarak taltif 
etmektedir. 

. Bu sulh şartlarının derhal red • 
dedilmesini talep eyleriz.,, 

Bu takriri, işçi partisinin par -
lamento grupu başkam '.Attlee biz· 
zat kendisi verecektir. 

HEP SULH iÇiN ! 
Paris, 17 · ( Ozel) - Ba~oa1Can 

Laval, bu sabah saylavlar kuru -
!undaki diyevinde şöyle demiştir: 

Muhtelü memleketlerin mes'ul 
delegeleri, paktın anlaşmazlığa 
tatbikini ekonomik zc>rri tedbirle
re inhisar ettirmişlerdir. Alakadar 
hükfunetlerin, sulh yoluyla yapı • 
lacak doğru ve şerefli bir hal su -
reti aramalan lazım J?:elmektedir. 
Sulhtan bahse"diyorfar. Ben de 
sulha hizmet ediyorum. '.Anlaşmaz 
lığın halli işine, şu va bu memle · 
ketin iç siyasası hakkında mütale· 
alar karıştırmak niyehinde deği -
lim. 

Sulh ve sükunu 'düstinerek ·da· 
ima vicdanının emrettiği gibi ha 
reket ediyorum.,, 

Taarruz için Mahalleye giden yolların hamilen kamyonla· 
rın geçmesine müıait bir hale getirümeıini beklemeğe lüzum 
yoktur. Deve ve ester gibi vesaikle yiyecek ve cephanenin Mtr 
kaile mıntakasında §İmdiden depo edilmeıi mümkündür. Her 
halde, yeni ıenenin ilk günlerinden evvel Eritre cephe.inde. 
ciddi bir ltalyan taarruzu beklenmemelidir. Bu cephede hae· 
katın durması, sulh müzakeresinin bitmesini beklemekten ziya 
de yeni bir taarruzun lüzum göıterdiği hazırlıklar yüziindendir. 

Son ita/yan resmi tebliği Mahalle cenubunda fiddetli kefil 
Faaliyetinden ve kuvvetli Habeı mukavemet yuvalariyle ya

pılan muharebeden bahsetmektedir. Bu da harekatın büıbütürl 
durmadığını, yeni bir hazırlık devritt geçirmekte oldaiumt. 
gösteriyor. 

Yeni Tarrazlar Başladı 

Bu ltalyan hazırlık Jevresi eına .. nda Habq kuvvetlerinin 
ltalyan ordusunun cenahlarından taarruz tqebbüslerinJe bu. 
lunmaları muhtemeldir. Romadan geç vakit alınan haberler 
böyle bir Habef taarruzunu bildirmektedir. 

Somali cephesinde 
'Ajanılar ltalyanların ıağ cenahta Sasabene iıtikametinJ~ 

taarruza geçtiklerini haber verdiler. Bu ciddi bir taarruzdan 
ziyade, normal keıil faaliyeti hudutlarını geçmiyen bir vaka · 
dan ibarettir. 

35 bin HabeŞ Italyanları geriye püskürttü. ltalyanlar da 
uçaklarile bombardımana devam ediyorJar En son ltalyan reımi tebliğinde bundan hiç bahıedümedi· 

ğine göre, bu haberi bir mübalağa olarak kabul etmek zaruridir. 
Büakis ıol cenahta Dolo şimalinde Dorya vadiıinde toplanmlf 
olan Habq kuvvetleri ltalyan hava kuvvetleri taralınclan bom
bardıman eclümi§tir. 

Roma, 17, (A.A.) - Mareıel bildiriğe :göre Somali cepheainde, 
:Badoılionun göndennit olduğu ltalyan uçakları büyük faaliyet 
bir telgrafnameye göre, Habet • göstererek Negelli yakinlerin • 
ler, Maitimchet yaıkininde Tac • de önemli Habeılcuvvetlerini bom 
caze üzerinde İtalyanlara hücum hardıman etmitlerdir. 
ederek on"1n Dembeguina aeçidi Tiare cephesinde biç •'bir de • 
üzerine çekifmeğe zorlandıkları ~ıiklik yoktur. 
sırada bir çevirme manevrası yap BiR UÇAK SAKATLANDI 
mak için geçidi, nehrin mansabı 

Ras Desta kuvvetlerine men · 
ıup bakiye unsurların Negelli'de 
bulundukları zannedilmekte idi. 

Bu kuvvetlerin külli kısmı, tim· 
diki halde, Filt ile Negelli arasın
da 100 Jlilometre uzuı3JuiW!daki 
bir aahada 7erle,ik lı.nln"uyor. 

İtalyan uçakları bu Jıünasebet· 
le 800 kilometrelik bir mesafe ka
tet.mitlerdir. 

SiLAH AL TINA 

Somali cephesinde iki ltalyan fırkaaıncı karıı Habql~ 151) 
bin kiıilik bir ordu toplamı§lardır. Bu cephede ltalyanlar laik 
fQTYarc /cu.,.,oflcrZ "'"" CMt.Al ... ı H T""' J""~ :le. müdafaa ft(dtnde 

dirler. Mühim takviye kuvvetleri almadan taarruza •e~elni 
beklenemez. B. O. J 

\.mı~mırıtı11R1111nnııııııuınn1ııııııınuınoıt• n a n 2tL.-
cihetinden geçmittir. ilk çarpq • Roma, 17 (A.A.) - Lugh ha
mada İtalyanlardan dört zabiti• va karargahına mensup 15 uçak, 
le birçok nefer ölmüttür. Habeı • Negelli'nin bombardımanına itti-
lerin zayi.atı mühimdir. rak etmitlerdir. Bunlar, Habeı Roma, 17 (A.A.) - istihkam • • • 

ismet lnönünün lngiliz Roma, 17, (A.A)ı - Ha:beıle- kuvvetlerinin üzerine, yanlarında ıınıfına mensup aıağıdaki subay
rin hücınn edenkuvvetlerininotuz bulunan bütün bombaları atarak, ve erleri ıilih altına çağıran bir 
bin olmayıp üç bin olduğu tasrihe birçok çadır ve sığınakları aletle· kararname yayılmııtır. 1910 sını
dilmelrtedir. miılerdir. Habeşlerin uçaklara fının fotoğrafçı - elektrikçileri, 

ITAL YAN TA YY ARELERI · açmıt oldukları mukabil ateıten 1909 flnıfınrn birinci altı aylığr- gazetesine beyanatı 
F AALIYETIE ! bunlardan bir tanesinin pervane· nm radyotelegrafistleri ve 1910 

R~~l~(A~)~~R~e~~ib~~~s~i~u~d~d~en~m~~~ti~~~~~~~9s~m~ı~fm~m~n~ğ~lık~i~~erie&adL ''~illetler arasında SUihu te~in 

Az çok randıman! için Milletler Cemiyeti gibi çok 
değerli bir vasıta vardır.,, 

"Daily T elegraph" gazetesinin Dünya milletleri aralarında çı• 
1üze Bakanımız iktısattaki bu prensipin 1üze işlerindede 

nasıl tatbik edileceğini anlatıyor Ankara muhabirine Batbakan la· kacak ihtilafları h&rıt yoliyle 
met lnönüyle komıfmuf, ve ismet l hallede bitir ve taahhütlerine sadık 

miyeti bunun güzel bir misalidir. nönü kendisine beyanatta bulun - kalITlar, sanıyoruz. Bizim taahhüt Ankara. 17 (Özel) - Bu ak . 
.ım Ankara radyosunda verdiği 

söylevinde Tüze Bakanı Şükrü 
Saraçoğlu ezcümle §unları ıöyle -
mittir: 

İktisadın en esaslı prensiple . 
rinden birinin çalıımada en a2 
emekle en çok randıman almalc 
olduğunu bilirsiniz. itte bazı ceza 
davalarını basit, seri ve pratik bie 
muhakeme usulüne tabi tutan ka
nun projesiyle bu prensibe uygun 
bir sistem kurulması dütünülmü,. 
tür. Davaları süratle neticelendir. 
me maksadiyle teklif edilmiı olar ı 
bu projenin adliye encümeninde 
müzakeresine iyi bir tesadüf eseri 
olarak Tasarruf Haf tasının ilk gli· 
nünde baılanmış oluyor. 

Meşhut cürümlerde zabıta, ya 
kaladığı suçluyu ve delilleri der . 
hal Cümuriyet müddeiumumisine 
götürmekle mükellef olacak: Cü· 
muriyet müddeiumumisi mevcut 
delillere göre amme davasını aç 
mağa lüzum gördüğü takdirde it: 
ayni gün vazifeli mahkemeyı, 
sevkedecektir. 

Projenin mevzuuna göre ıuç .. 
larda asıl olan, muhakemenin de 
suçlunun yakalandığı gün yapıla
rak bitirilmit olmasıdır. 

İktisat bakımından dahi gerek 
fertlerin, gerek cemiyetlerin ııh -

hat hali muvazeneli halclir. Onun 
için bütçede muvazene aranır. İt· 
halat ve ihracatta mutJazene, le · 
diye ve menüzatta muvazene ara· 
nır. İstihsal ve istihlakte de mu • 
vazene aranır, yalnız bu mevzu • 
larda aranan muvazene terazinin 
her iki kefesinde bulunan ağırlığı 
azaltmak yolunda değil, çoğalt -
mak yolunda olanıdır. Ancak böy. 
le olduğu zamandır kJ, fert ve ce
miyet terakki yolunda yürüyor, 
manasına gelir. . 

Bir muvazene ar••mrken ha
cimlerin, sikletlerin bir veya bir· 
kaç sene evvelki hacimler ve ıik· 
Jetlerle mukayesesi yapılmakla 
beraber daha ziyade ıöz önünde 
tutulan esas bu hacim ve sikletler 
kıymetlerinin para ile ifadesidir. 

Gerek hacim, gerek siklet ve 
gerek nakit esasına müstenit mü· 
vazeneler az çok bir kıymet ifade 
etmekle beraber hakiki müvue • 
neyi göstermekten alelekser uzak· 
tırlar. Sözü aağıtmamak için bu 
müvazenelerin hepsinin anası o • 
lan "istihsal ve iıtibli.kte müvaze 
ne" esası etrafında dolqalmı. 

Daha az istimal ederek Clalia 
çok istiılılik etme inkıraz yolunu 
tutmut fertlerde ve cemiyetlerde 
görülür. Bu bir hastalıktır. Oı • 
manh İmparatorluiu fenleri ve ce 

Daima daha çok istihsal ederek muştur. ismet İnönü Türk dıt si· lerimiz vardır. Onlara sayğı göı · 
daha çok istihlak etmek ıuretile yayasının, milletlerin mütekabil termeğe ve bunları Milletler cemi· 
müvueneli bir ilerleyi• ıiıhhat ve · · · .... l ı k · t :ı- emnıyetını sag am ryaca samım yetine kar•ı taahhütlerimizle uz • 
teralmı" alimetldir ki Avrupalı ve Ih · · t ıt•v• · 1 :J' su arzusuna ıstına e ıgını an a· la•tırmag"" a mecburuz. Türkiye her 
Amerikalı fertler ve cemiyetler k ·· ı · .. ı · t' :J' tara fu soz erı soy emıf ır: §eyden istifade ederek en iyi ni · 
bu yolun yolcusudurlar. "Milletler arasında bu sulhu te- yetle arsıulusal mahiyetteki güç -

Bir de üçüncü tık vardır ki, o min için Milletler Cemiyeti gibi lükleri düzlemeğe çalıpcaktır. 
da daima çok iıtihsal etmelt ve fa çok değerli bir vas:ta vardır. Bu I 
kat istihlaki o niıbette arttırma • tetekkülün şimdiki gibi kusur • Batbakan Türkiye ile nıiltere 
mak, Japonlar tarafından tutul larına rağmen mevcut olan vası • arasındaki dostane münaaebetler · 

l b 1 · A 1 · den bahıederek: mut o an u yo yanı vrupa ı gı· taların en iyisi yine Milletler Ce · 
bi istihsal ederek Asyalı gibi is • miyetidir • Milletler Cemiye · "Her sahada mütekabil hür • 
tihlik etmek volu dahe. ıüratle te· tinin şimdiki güçlük devrin· met, ileride çok iyi inki.-flar yaa• 
rakki edebilmek ve daha çabuk den muvaffakiyetle çıkmasını u - deden iyi iktisadi münasebetler, 
2enginletmek imkinlarmı verir muyoruz. Biz arsıulusal sulha son iki memleketi ıünden güne biribi· 
Ancak ·bu yolda bilhassa cemi - derece bağlıyız. rine yaklattırıyor,, demiıtir. 
yeller için çok ince ve lıeıaplı ha· 

reket etmek ve istihsali tın istika • y ı • • f h d • ıd • f 
meti!1i içtima.i bünyeye. göre müte· una n m e c 1s1 es e 1 ı. 
madıyen tertıp ve tanz:m eylemek · 
liznndrr ki müvazenenin bozul - -----------
maırndan dofan buhranlardan Atina, 17 (Özel) - Mecliıin name ile halKa bu kararlarm .. • 
mümkün olduğu kadar içtinap ka feshi için hazırlanan emirname beplerini anlatmıt ve bütün fırkaı-
hil olıun. kral taraf mdan imzalanmıı ve lan yeni intihaba davet etmifllr· 

Türk milleti ıibi tarihe kuman meclis feshedilmittir. Bu emima - Venizeloaçu fırka lideri Bay So' 
Clan doğmuf bir cemiyete kendisi meye göre yeni intiıhap, nisbi uıul· fulos kralın mecliıi f~shetmeıin • 
ne en çok yaraşan bayata Cumuri le 26 tubatta yapılacak ve yeni den ve ald·~ı tedbirlerden çok 
yet aayeıinde ıirdiii gündenberi meclis 12 martta toplanacaktır. • 
ICendini hulmaia batlamııtır. F.mimameye göre, yeni mecli • memnun olduiunu aöylemif ye~ 

Büyüle" lmmandUı Atatürk' ün ıe, evvelce yalnız kral tarafmdan im bu hareketleri le V enizel~ • 
Türkiyeai cemiyet halinde bu yo • tadil olunabilen tetkilitı eaaıiye ların teveccühünü kazanarak hG • 
lun bir yolcueu ole.rak hamlelerle { kanununu c!eği1tirmek hakkı veri· kumeti sailamlaıtırdriını bildir • 
yiİriiyot'. Türtc ferdlerinin he1>9i • lecektir. Kral, neırettiii bir beyan mittir. 

• • t 
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11 Gezintiler 

Yeni ve mühim bir proje 1 Tutum haftası 
ve küçük devletler 1 

Yaı!:n1~f.!~ab::~;~, ::.,~~'.. Baronun Yılhk Genel Toplantısında j 
Bugün Tutum Ha/tası sona 

erdi. Fakat biten hdta ile birlikte 
isral b~lıyacak dcğild:r. Tutum 

=~::~;;a:~·:::;:~~7: Birçok avukat söz aldı, toplantı hara-
a<ınlar arasıncla ela hayret uyan 

Ha.itasını, tutum yılr yapacak bir 
yo?un üstündeyiz. Ancak bu ger 
~ekleıtiği gün arttırım işini ba~ar· 
clığımıza inanacağız. dır~abq yurdunda hayret uyan retli münakaşalar le heyecanlı geçti! 

dırmcuı tabii idi, bu hayreti ulu•
lar •o•yetuine verilen cevapta sa· 
rtrlıatle görmek mümkündür. 

Tulumu yalnız ı:lusal bakım 

elan incelemek eksiktir. Ulus. 
damlaların doğurdı•ğu bir der.iz~ 
benzetilebilir. D:ımlal:ırın varlı 

ğındaki c ·vhcrsizlik, denizin gü • 
ciinü, biiy~kl ' günü hi~e indirir. 

Habq - ltalya anlCJ§mamaz 
lıfıncla ita/yanın mütecaviz oldu 
iuna karar verenler arasında bu 
•on teklili yapan devletler de var 
dır. Bu iki devlet ltalyanın müte
caviz olduğunu tasdik ettikler: 
sonra ltalyanın emrivakilerini fa · 

bii ve haklı gördüklerini ilacle e· 
den bir •alh proje•ini Üeri sürme· 
leri Habq bakımından, tezat içfo. 
de yüzen bir Avrupa diplomcuisi 
rıin aczini anlatır. 

Habe§iıtan, yapılan teklifi Ha 
bqutanın parçalanması Jeklindt> 
telakki ettiği için bu teklile karı 
harbi tercih etmektedir. 

Teklif Habeıiıtanda bir sulh 
rnultacldemui gibi değil, bir hartı 
aözü gibi tuir bırakmıttır. 

Alrika haricinde lngiliz -
Frannz teklifi yeni, yeni endi§e -
lere, yeni yeni diplomatik müna 
aebetlere yol açmak istidadını gös 
terme/dedir. 

lngiii% - Fransız teklifi fÜp · 

hela uyandırmı1tır.. Çünkü, ken 
clilerini muaheclelerin, dostlukla 
rın 'erçevesi, bilhassa ulus!ar •os 
yetai kararları içinde rahat hiue
den küçük milletler Büyük harp -
ten önceki anlaşmalar diplomasi . 
nıo t;nıaen canıanmallın ,JJ., 

ftınrı ciildi bir surette hatırlamıf · 
larcltr. 

Bu itibarla, uluslar sosyetesi 
nin verdiği bir kararın üz.erinder. 
iki ay geçmeden tam zıddına biı 
karar alan devletlerin uluslar sos· 
yeteai önünde alacakları vaziye! 
lrii~k devletlerin vaziyetlerini ta
yin edecektir. 

Ya uluslar ıosyetesi •on proje
yi kabul edecek, yani inhilalini 
ilôn edecek, tezatlar içinde kaybo 
lup gidecek, yahut ela bu teklifi 
reddedecek, uluslar sosyetesinin 
itibarını yükseltecektir. 

Uluılar ıoıyetesi her hangi bi.~ 
kararla, tecavüzü hak diye kabul 
edecelt oluraa bunclan cloğacc.~ 
neticeler gerçekten korkunç ola -
caktır. 

Bir defa uluslar ıosyetesinin 

kurmak iıtediği beynelmilel ada • 
let ve hak prensibi açıktan açığa 
tecavüze uğramtf ve mütecavfo 
tqvik edilmiı olacak. Ve yarının 

tecar>üzleri için bir miıal tqkil e
decektir. 

Böyle bir ihtimal önünde kü . 
~k devletlerin baılarının çarele. 
tine bakmaları gayet tabii olur. 

Eier bu teklif tahakkuk ederaP. 
AvrupaJa, ve diğer lutalarclaki 
cl.evletlerin keneli hürriyetlerini 
korumak için yeni diplomatik 
lrombinezonlara girmeleri, yeni 
İttifak :ümreleri vücude getirme· 
leri iter halde uluslar soıyeteıinin 
devamında laycla gören büyük 
devletler için diplomasi muvalla 
~iyeti ıayılmıyacaktır. 

Sadr; Ertem 
ıııııt1tıtıııı11111ııı ı ııı ıuııııı ıı uıııırınrnıııı 11111111ıııııı111111111ııııııııı1111 

Türkiye yemiş memleketidir. 
V' emiı, en faideli gıdadır. 
'l'ürk, Türk yemiflerini bol bol ye, fay-
daı... 

Ulusal Ekonomi r< 
Arttırma Kurumv 

llııııuıııınııııııııu11111ıııııırıııııı1111ıııunaıııı 111111ııııınııııı111 ıııırıııı 

Bütçenin tasdiki - Bir yılda kaç avukattan şikayet edildi, 
kaçı ceza gördü? - Ölenlere saggı ve sevgi - Kazanç 

kanunu - 1 eavün sandığının sigortaya kalbi Tekler değersiz olan topluluk
lara u.us d mck b:le yak'*rr.az. 
Bunlcıra kurukalabalık adı dalıo. 

İstanbul barosunuu ~· ıllık genel 
toplantısı, tstanbul ağa· ceza hak
yeri salonunda dün öğledıen son
ra yapılmıştır. Toplantr saat on se
kize kadar sürmüş ve hayli mü -
nakaşalı geçmiştir. 

Toplantıda 1935 yılı idari ra 
poru okunmuş, 1936 varidat ve 1 
masraf bütçesi müz:ıkere edile -ı 
rek ta.sdik olunmuştur. 

Hasan Cevat, 975 SaJih Şehabed
din, 5 Samuel, 1293 Hidayet, 957 
Artin Züınrütyand:ır. ölenlerin ha 
tırasma hürmeten miizakere bir 
dadika kesilmiş, bu :;t.Jretle saygı 
ve sevgi e~eri göste:ilmiştir. 

Bir yılda baroya 194 adll mü -
zaheret kararı gelmiştir. Bunlar -
dan 17 si ağır cezadan, 98 i asliye 
hukuk ha~·erlerinden. 16 sı as -
liye hakyederinclen, 61 i sulh hak 
yerlerinden, 2 si de ir.ra mercile -
rinden gönderilmiştir. Barodan 
yardım istiyen 2 arkadaşa da pa
raca yardım edilmiştir. 

!dare heyeti, unıumi heyete 
verdiği izahat arasmda kazanç 
kanunu meselesi hakkmda da şöy· 
le demiştir: 

- Kazanç kanununun son mu
addel §ekli, avukatları unıfJara a· 
yırmak vazifesini barolara ver • 
mit olduğundan meclisinizi bu iş -
ler çok meşgul etmiş ve üzmüıtür. 
Meclisin arzusu, her avukatın ken 
di aınrf ını kendi tayin etmesi e • 
sası idi. Kendilerinden bunu sor -

du ve takdire esas 01..-nak üzere 
1931, 32, 33 ve 34 &enelerinde 
verdikleri vergi mihdarını istedi. yarlJaır. 
Bunlara göre takdirini kullanarak l§te Çin ... Yiiz.lerce milyonluk 
sınıflara tefrik etti. bu nüfus devinin !t:.rtıncla, her mi/-

Meclisin her avukatın kendi fet, palasını deniyor. Niç:.n? Çün
sınıf ını kendi takdir etmesi arzu· kü Çinli tek, afyonla kurumuş bi, su, ancak yüzde kırka yakın re-
fikte tecelli edebilmİfitir. Kanun zavallıdır. Çürümü§ damarlarıncla 
mer'iyette kalırsa, ge!~cek seneler üstün bir valık olmak isteği vur 
için bunun lam olmasl hakkında maz. 
çok ümitli olmak haltkınuzdır. Şu halde dünya, her §ey:len ön-

Bazı tahakkuk memurlarının ce kendi teklerinin iç ve dıf güç. 
derecelere itiraz ettikleri ve resen lerini arltırmağa ça!ııan uluslara 
sınıf ta.yiyine kalk1§ttklan rüfeka· aclanmıı bir öğdüldür. 
nın müracaatile anlaşılnııı oldu -
ğundan, maliye vekildi nezdin - Fahat güç. yalnız şişkin bir pazıJ 
de laznngeien teıebbüsata girişi- kapı gibi bir s:rt de-;nek el eğil. 
lerek resen sınıf tayini sureti kal- dir. Dinamit, küçi:ciih yapııında 
iyede menettirilmiı v~ itirazlarm devleri uçuracak kadar kuvvet ta
tevalisinin de önüne geçilmiıtir. 1ır. Bir adamı dinamit haline ko-

Bu meyıında bazı arkada§larm yan ideal, zenginlikle de elcle ve· 
da itiraz komisyonlarma itiraz rirse, artık yer.itmez olur. 
haklarını kullandıkları duyulmu~· Sonra keneli ya~ayı§ımızda pa-
tur. Üç arkadaı da smrflarının ta-
yininde iıabetaizlik edildiğinden ra, az mı önemlidir? .. Şerellerini 

b sevenler, tutumlu olmak zorunda-

İdare heyeti, umıımi heyete 1 
kanunuevvel 1934 günlcmecinden 
l kanunuevvel 1935 günlemecine 
değin geçen 12 aylık devrede ya -
pılan işler hakkında malumat ver
miştir. Verilen malumata göre, bu 
müddet içerisinde baroya muhte
lif işlere ait olmak üzere 2773 ev· 
rak gelmiş, muamele görüp git -
miştir. Gene bu devrede avukat -
lar aleyhine 108 şikavet yapılmış
tır. Bu şikayetlerin 10 u meslek -
daşlık töresine uygunsuzluktan, 
5 i meslek onuruna aykırı hare -
ketten, 86 sı alman i~lerin başarıl
mamasmdan, 5 i müP.kkil hesabı
na tahsil edilen paranın müekkile 
verilmeme~:nden, 6 st yapılan iş .ı-------------

ba isle meclisi inzibata baıvur -
muşlardır. dırlar. Hangi i§in adamı oluTSa ol. 

Kanun mer'iyette kaldığı müd- ıun, hiç kimse bu kuralın du;ındo 
detçe meclisiniz isabf.hizlik edil - kalamaz. Alınte:-iy!e kazanılmış 
diğine kanaat getirdikleri tashih bir paraya dayanarak §unun, bu· 

ler hakkmda müekkilc izahat ver Ekmek 
memekten ve evrakın geriye ve - indi 
rilmesindendir. 

Şikayetler üzerine 44 muamele 
+,,.,.,; ... ;n- :ı•~ .. n.lnu:uhar .lTnlln~i • 
kayetin geri alınması, yahut da şi· 
kayeti yapanın ehil olmaması nok 
talarmdan 9 karar vermeğe yer ol 
matlığı yollu karar verilmiştir. 5 
işte evrakın ve paranın müekkile 
iadesi kararlaştırılım~, 4 avukata 
da bazı tavsiyelerde hulunulmuş. 
tur. 3 ihtar, 6 tevbih, 2 de 3 ay -
dan az olmak üezre meslekten 
men cezası karar al•na alınmış · 
tır. Barova yapılan mezuniyet is
teklerinden 31 i müekkil aleyhine 
vekalet iicıeti dava~ı açmağa da
irdir. 56 sı da meslek mensupları
m dava edebilmek içindir. 

Bir senede 7 avuknt ölmüş, 9 
avukat memurivet alarak barodan 
aynlımş, 2 avukat bışka yerler 
barolarına nakil ve~H:ası alarak 
Istanhul harosundan çekilmişler -
dir. Yeniden baroya girenler 31 
kişidir. Oteki harofarrlan naklen 
gelenlerin ~ayısı 3 tür. 

Olen a\7l1katlar 1021 sicil nu · 
maralı Ali R11.a, 1124 Fikri, 157 

Halde stbzeciler için 
yer yok mu? 

Açıldığı gündenberi birçok 
münakaşalara yol açan sebze ha· 
linda duyduğumuza göre yeni bir 
hadise başgöstermiştir. Bu da seb 
zecilere halde bir yer ayrılmamrr 
olmasıdır. 

Bahçivanlar cemiyeti, bunun ta 
mini için ilgili makamlara başvur 
muş, fakat şimdiye kadar cevap 
alaınamşlardır. Sebzeciler, halde 
kendilerine üstü kapalı bir yer ay 
ıılmasmı istemektedirler. Böyle 
bir yer ayrılmış olmadığı için seb 
zelerini şimdi halin karşısında ve 
dükkanların arasında kurdukları 
sergide satmaktadrrlar. 

Renkli taş 
Otomobil kazalarının önünü al· 

mak için şehrin dört yol ağızların
da ve işlek yerlerindeki sokaklara 
karşıdan karşıya halkın geçmesi
ni temin için renkli t&~lar döşene
cekti. Bu hususta yapılan tetkikat 
bitmiş, nerelere renkli taş döşe -
neceği tesbit edilmişt;r. 

Yalnız bu iş hayli masraflı ol
duğundan 936 senesi bütçesi ile 
temin edilecektir. . 

Birinci 12, ikinci etmeyi kendisine vazife bilir. nun keyfine boyun eğmemekteki 
1. il ur Uf _.__ .. 1-'ı...'-.-g ..... ortaonlana kt.ıdA. t.aa.\~i~rildıJblmJ.?:In --,,ül...J. .,UH/an ı.Jme~~Jiifünün. 

::;ı y ·albı esası ( ::ı go uş. G . b. 1 d · w d 
bu yenı' ec.~"ta mu"-bık~'t-alınmış: erçı ır a tın ırege ayanarah Belediye nark komisyonu dün · ~ ı.ö J\ h k zl w k lk k f 

öğleden sonra toplanmış, zahire tır. Diğer taraftan vaktile yapılan a ~ı ıga a .. '~.ma ~arı~ az.i 
borsasından gelen un fiyatları göz birinci, ikinci başkan ve inzibat lettır. Fakat butun laz?letı vere
den geçirilmiş, yeni nark tesbit e· kurulu üyelerinin intihabına ait o- cek olanların sayısı da bütün dün· 
dilmiştir. 1arak verilen rey sonuçları t1sulen yada yüzleri ge~mez. 

Birinci nevi ekmek fiyatı on iki umumi heyete bildirilmiş, bu for- Demek oluyor ki, kendi ömrü-
kuruş on paradan on iki kuruşa, malite de lekrnillenrni~lir. müz de bize tutumlu o~mc:ğı buyır 
iiknci nevi ekmek fiyatı on bir ku- Toplantıôa, haroJ.:ı aidatım ö
ruş otuzparadan on bir kunışa, demiyen avukatların vaziyeti de 
francala fiyatı on sekiz kuruş on konuşulmuş bunların hnrçlandık -
paradan on yedi kuruşa indiril . larr parayı muayyen hir mi\ddct i
miştir. Bu yeni azami fiyatlar bu çerisinde taksitle ödemeleri muva. 
sabahtan itibaren muteber olacak· fık ,görülmiiştür. 

ruyor. Yarın inanışımıza ters, dii
fÜncemize uyğunsuz bir tcklilf e 
karfılCJ§abilirİ%. O vakit, ya insan
lığımızı çiğneyere.~ eğilmek, y.ı 

teklifi paçavra gibi edenlerin su
ratına vurmak gerek. Paran yok · 
ıa, evinde akıam götüreceğin so
munu dört gö:le bekliyenler var
sa, boıuna ıahlanm~. ister iste
mez düıeceksin. l§te böyle uğur· 
ıuz günlerde artırılmı1 para, he · 
men hemen kutsal bir §ey olur. 
YurltCJ§ bunu düıün ve diıinden. 
tırnağından arttır! 

t Genel toplantı, biJhassa sonla-ır. 

İstanbul Belediyesinden: nna doğru çok hararetlenmiş, he-
Kanununevvelin 18 inci günün· yecan artmış, bir çok avukat söz 

den itibaren birinci ekmek 12 ikin alarak türlü işlere dair münaka -
ci ekmek 11 ve francala 17 ku - ~aJara g-jri~mi~. bu anıda bazı söz 
ruttur· ler gürültü. natırtı ilP.. bnzr ~öz -

Polis habttrlerl: 

Deliler arasında 
Şükrü kazma ile Agobu 

öldürdü 
Evvelki gece akıl hastalıkları 

hastanesinde bir cinayet işlenmiş, 
Şükrü adlı bir deli elindeki kaz -
ma ile diğer delilcrdım Agobu öl
dürmüştür. Söylendiğine göre Şük 
rü kazma ile bahçeye giderken A· 
gop ile karşılaşmış ve aral:ırında 
bir münakaşa başlamıştır. Müna
kaşa esnasında Agop Şükriiye kü
für etmiş, bunun üzerine Şükrü de 
kazmayı kaldırdığı ~ibi Aımbun 
kafasına indirmiş ve derhal öldür 
müştür. 

ÇUVAL lG.NF..SI - Üskiida~ 
da Paşalimanı tütün d~posunda a
mele İsa ile Osman k:wga etmiş -
lerdir. Osman elindeki çuval iğ . 
nesini lsanın yüzüne ve başına sap 
lamış. yaka.1anmr~tır. 

149 LİRA - Sab1kalılardan 
Osman N'ud ile l\'1'ornm Mehmet 
istiklal cadde~inde. Maçka.da o -
turan avukat Bny Nc-~min ceke -
tinin cebini keserek 149 lirasını 
almıslarsa da Yakalanmrnlanhr. 

OTOMOBiL VE MA(';AZA -
Şoför Alinin idarPsir.deki ~841 
numaralı kamyon Rrnpaşa yoku · 

ler de şi<Metli alkıslarla karşıl:m . 
ınıştır. Nihavet müzakerenin ki ~ 
f ayeti reye konmu~. ekseriyetlı? 
onavJannuş ve toplan::ınlar dağıl
mıştır. S Gezgin 

Tut um haftası bugün rw -] 1 
bitiyor ~ısa Haberler _J 

Ayın on ikisindenberi devam et • Fransız endüstrisi icin ham 
mekte olan ekonomi ve tutum haf madde almak üzere gelen Fran · 
tasının bugün son günündür. Bu sız ticaret heyeti dönmüş ve 140 
münsebetle bu akşam ekonomi ba balye tiftik yapağısı götürmüştür. 
kanı Celal Bayar ekonomi ve tu · Bunlar tecıi.ibe edilecektir. 
tum mevzuu etrafrnda Ankara ııo Posta ve telgraf idaresi iç ına 
radyosunda beklenilen konferan hallelerdeki posta binalarını işlek 
srnı verecek ve haftayı kapaya · caddelere almaya kara!· vcıınic: · 
caktrr. Dün haftamn altıncı günü tir . .Muhtelif yerlerde de yeniden 
olmak münasebetile bütün okul - posta şubeleri a~ılacaktH'. 
larda verilmekte olan müsamere • Finans hakanlrğı defterdar -
ve konferanslara devam edilmiş lıklara ~·eni bi!· tamim göndenuiş 
ve talebeler arasında yapılan ya ve 2:> kuruşluk1a~ın mal sandık · 
zı müsabakalarına da son verilmiş laıına geldikçe tedavüle çıl;a.ı ıl · 
tir. Talebe yazılarile bir heyet ta mamasını bildinniştir. 
rafından tesbit edilen güzel vit · ------------
rinler müsabakası sonucu y:ırm 
belli olacaktır. 

şunda manevra yapatken Niyazi· 
nin 67 numaralı mobilya mağaza
sı ile Tacettinin mağ:.ııasmm ca . 
makanlanna çarpmı;, kırmıştır. 

DENiZE DÜŞTÜ - Köprüden 
t sküdara giden Şirketi Hayriye· 
nin 63 numaralı vapll' unda yolcu 
Salahaddin Raşit denize düşmüş, 
çabuk kurtarılmıştır. 

Evkaf - Bele:l'ye iş'eri 
Efkafla belediye arasındaki an 

laşmazlıklarr halledecek olan say 
lavlar komisyonu di.in öğleden son 
ra vilayette toplanarnk mezarlık 
lar i~ini incelemiştir. Belediyede 
bazı mezarlık haritaları istenmis 
ve bunlar gözden geçirilmiştir. · 

Diin bir karar verilememişti!'. 
Komisyon bu sabah tekrar topla -
nacaktır. 



Nasıl öldürmüşler ? 
Şofor.r .Ahn(1Üe.~t ·:0·g: l·u· ':\ı Iust·a·f,a)n.ın ı çinde ahbaplığımız kuvvetlendi· 

ı' Kurduğumuz plana göre Hüseyin { 
,·erdiği ifadeye göre kendisi Bo · Hüsnüden anahtarları çalarak er Şark demir yolları 
montide Ebe kız sokağının köşe· tesi sabah kasayı açıp içindeki pa 

Yeni imtihan sinde otomobil ile beklerken üç raları alacaktık. Kasayı gece soy 
kişi yaklaşmış, kendileıini Ayas mak aklımızdan geçmemişti. Ben 
ağaya götürmelerini söylemişler postahaneye sık, srk gidip geldi · 
dir. Gelenlerin yanlannda bir de ğim için akrabası zannediyorlar · 
köpek vardn·. ~oför bunları oto · dr. Bundan istifade edecektik. 
mobiline almış, Ayasağaya gö · Veznedarı evde öldürmek i · 
türmüş, taksinin yazdığı 130 ku · çin çağırmıştık. Fakat anahtarla · 
ruşu aldıktan sonra müşterilerini ıı alamayınca Yumis öldürdü. 
indi11niş, Şişliye dönmüştür. Tabancayı ben amcamın karısı 

Soför Mustafa emnivet müdür Mükafattan "satacağım,, diye al· 
lüğ~linde Abdullah ile Yuzleştiril · dım. Vak'a günü Yunüse verdim. 
miş, otomobiline binenlerden bi · Eve döndükten sonra saat iki bu 
rinin Abdulhh olduğunu söyle • çukta polis ile bekçi ve Hüseyin 
ıniştil'. Hüsnünün kardeşi dol<tor Zeki 
Genel savanıanyar Bay Cevdetin geldi. Kardesini sordu. 

zabıta ile müştereken yaptığı tah· - İftarda~ sonra çıktı gitti de· 
kikat öğleden sonra bitince za dim. Beraberce Aksaraydaki ev · 
bıta nezareti altında bulunan Ah lerine gittim. Sonra eve dönüp yat 
dullah, ahçı l\Ichınet, karısı Mü· tım. Zabıta ve veznedarın ailesi, 
kafat tüzeye gönderilmişler ve s..1 kendisini aradıkları icin ertesi sa 
at on bes bucukta Sultanahmet bi hah pastahaneye gid~medik. Yu · 
ıinci sulh ceza hakyerine çıka · nüsle Haydarpaşaya geçtik· Anah 
rılmış1ardrr. tarları Yunüs bana vermek stedi. 
SUÇLULARIN HüVlYETLERl Almadım. Orada demirler üzeri • 

Hakim Bay Reşit, suçlulaı m ne attı. ve kendisi Ürkübe gitmek 
hüviyetlerini sormuştur. üzre trene bindi.,, 
Abdullah 19 yaşında ve Ürküpli.i Katil Abdullahm bundan son · 
olduğunu, bir senedenberi dişçi ra zabıtada verdiği ifade okun · 
mektebine devam ettiğini, ahçi muş, bazı hususlar yeniden sorul· 
:Uiehmet 318 doğumlu ve Urküp duktan sonra ahçı Mehmet sorgu 
lü olduğunu, Miikfıfat 28 yaşında ya çekilmiştir. Mehmet demi~tir 
bulunduğunu ve yakın bir zaman ki: 
da l\Iehmetle evlenmek üzere ol · . AHÇI MEHMEDIN SÖZLERi 
duğunu söylemişlerdir. - Benim cinayetle hiç bir ala • 

ABDULLAH CINA YETi kam yoktur. Salı akşamı vezne • 
ANLATIYOR darla Abdullah altı buçukta gel · 

Bundan sonra Abdullah sorgu· diler. Yemeği hep beraber yedik • 
ya çekilmiştir. Titrek bir sesle söz Kahveler içildiıkten sonra Hüse · 
söyliyen Abdullah işlediği cina · yin Hüsnü Yunüsün babasını tanı 
yeti şöyle anlatmıştır: dığmı söyledi. Kendisile ahbap • 

"-Bir buçuk aenedenberi vez· ltk etti. Sonra Yunüs, Abdullah 
nedıar Hüsayin Hüsnü ile tanışı · veznedar üçü evden çıktılar. 
yordum. Ramazanda bir gece ha· Abdullah salı günü sabahleyin 
na iftara geleceğini söyledi. Bu · tabançayı Mükafattan istemiş, sa· 
yur dedim. Geçen pazartesi günü tacağım demiı, Mükafat bana sor 
askerden yeni ter~is edilmiş olan du. ben de ver dedim. 
Yunüsle postahaneye gittik. Yu • Gece on birde Yunüsle Abdul · 
nüsü tanıştırdım. Akıama iftara . beraber geldi. Köpek yanla • 
çağırdık. rr_nda yoktu. Herhalde sattılar ~e· 

"Misafirim var, gelemiyeceğim dım. Yunüs amcamın oğludur. Üç 
belki yarın a-kşam gelirim·,, Dedi. ~ündür h:nde ~isafirdi. Gece po 
Ertesi günü postahaneye gittim. lısle bekçı benı uyandırdılar. Ze· 
Y UJ\Üs evde bekliyordu. Hüseyin ki de gelmişti. Abdullah ile bera • 
Hüsnüyü aldım. Eve geldik. Ahçı ber evden çıkıp gittile.r. . 

• Mehmet benim amcamdır. Odada Ben başka bır şey bılmıyorum. 
Yunüs, amcam, Mehmet bizi bek Sonra zabıta tarafından yakalan· 
liyorlardı. iki lira masraf ettim. dlJ!l· 
lftar yemeği hazırlattım. Yemeği MUKAF A ~ DA A~LA:'!l,!OR 
hep beraber yedik. Mükafat biz· :Mehm.~dın 1!1-e~resı Mukafat da 
met etti. Kahveleri içtik. Hüse • şunları soylemıştır: 
yin Hüsnü sade kahveyi içmedi. - Tabanca eski ikocamdan kal 
Şekerli ikahve ikram ettik. mı§tı. Abdullah bu tabancayı Yu· 

Evde lbir de !köpek vardı. Bunu nüıe on liraya satacağını söyliye · 
Hüseyin Hüsnünün Anadoluya gi· rek benden istedi. Ben de verdim. 
den amcası bana bırakmıttı. Ye • ~ akşam hep b:raber ye.mek ye • 
mekten sonra tdedim iki: dıler. Ben de hızmet ettım. Ge • 

- Köpeğe bir mÜJteri çiktı. A· ce Ab~u!lah, Yunüs ve vezn~da~. 
yasağada bekliyecek olan Nigo is çıkıp gıttıler. Sonra tekrar dondu 
mindeki bu adama köpeği götürüp ler· Ertesi' sabah Yun üsle Abdul · 
gösterelim. lah tekrar sokağa çıknca taban · 

Bunun üzerine Yunüs, Hüseyin cayı __ Ab~ullahın odasındaki dola· 
Hüsnü ve ben evden çıktık. Bo · bm uzer~nde buldum. Al~ım. Za· 
monti istasyonunda otomobile bin brta hem de sorguya çekmce eve 
dik. Ayasağada otomobilden in. döndüm. Korktum. Tabancayı 
d~c. Şoföre parasmı verip savdım. aptesthaneye attım.,, 

Yolda giderken otomobilde Hü TEVKiF KARARI 
seyin Hüsnünün cebinden anah • Bu üç suçlunun sorgusu bittik 
tarlannı çalmak istedik. Çünkü 0 t~n sonra haki~1 Bay Reşit rı:ev · 
ortamızda oturuyordu. Buna mu • kıf karaıı vennış, mevkuflar Jan · 
vaff ak olamadık. dannalar tarafından çıkarılarak 

Ayasağada dereye doğru iler • otomobile konmuşlar ve tevkifha· 
lerken veznedar Hüseyin Hüsnü neye götürülmüşlerdir. 

Tesisat hükumetçe mua-
yene ve tespit ediHyor talimatnamesi 
Şark demiryolları malzemesini . . . 

tesbit etmek üzere Ankaradan bir Telebeıer deg.ştırılmesı 
hafta evvel şehrim.~ze ~ele~ ba · için bakanhg"' a baş vurdu:ar 
yındırlık baş mufcttışlerınden 
Mazhar ve mühendis Müeyyed Şimdiye kadar dişardan lise bi 
mevcut işletme vesaitini incele · tirme imtihanına iştirak eden 
dikten sonra şirketin Trakyadaki. gençlere üç yıl içinde her dersten 
malzemesini de gözden geçirmek 7 defa imtihana giııne hakkı veri 
üzere Trakyaya hareket etmişler liyordu. Yalnız talebe imtihana 
dir. girdiği yıl muvaffak olduğu ders 

Hükumetin ~ark demiryollan iş lerden diğer yıl girmiyordu. 
letme imtiyazını satın alınağa ka· Halbuki yeni imtihan talimat 
rar verdiği son günlerde bu in · namesinde bu madde değiştiril · 
celeınelere bilhassa ehemmiyet miştir. Talebe bir dersten muvaf · 
verilmektedir. fak olamazsa gelecek yıl tekrar 

Trakyada yapılacak inceleme · bütün derslerden jmtihana gir · 
lerde sonunc anlaşıldıktan sonra mek mecburiyetindedir. 
hazırlanacak rapor bayındırlık ha Talebe bakanlığa başvurarak 
kanlığrna verilecektir. duıumun düzeltilmesi ve muvaf · 

Seyyahlar 
fak olduklaıı dersten tekrar im · 
tihana tabi tutulmamalarını isti · 
yeceklerdir. 
ZEYNEP KAMlL BINASl ÇÖKO 

Ç kk j I ·r YOR MU -Universite edebiyat 
ana a eye ngı ız ve fen fakültelerinin bulunduğu 

seyyahları gelecek Zeynep Kamil konağı gün geçtik 
Sehrimizin seyahat islerile il . ce çökmek tehlikesi göstermek . 
~ 6';> tedir. 

gili ~evenlerinden öğrendiğimize Binanın bazı dershane ve dr 
göre, bu sene bilhassa Çanakkale varlan çatlamıştır. Durum incelen 
ye fazla mikdarda seyyah gele · mektedir. 
cektir. HUKUK FAKÜL TESINDE iM 

Gerçi Amerikadan gelecek sey- TlHANLAR _ Hukuk fakültesi · 
yah akını, Akdeniz duıumunun nin ilk smavlaıına dünden itiba · 
bozukluğu dolayısile şimdi dur · ren başlannuştır. Bu smvadan baş 
muştur. k 

Gemiler kısmen .vola "ıkmıy. or. a 4 sınav daha yapılacaktır. 
:t KÜLTÜR DiREKTÖRÜ -

Kısmen, Cenubi Aınerikaya git . Ankaraya giden kültür airektörü 
meğe hazırlanıyor. 

Fakat Çanakkaleye geleceğini Bay Tevf ik'in bugün gelmesi bek 
, d .. 11 • . d lenmektedir. 

J az. ıgımız seya 1 aı,. en zıya e ÜNiVERSiTE RASATHANE • 
tngıltereden gelecektır. sı Ü . 't b h . d . 

Diğer taraftan İngiliz gazete - - nıversı e a çesı~ e ~.aP. 
cilerinin de yazdığına gör~, büyük tınlmakta olan rasathanenın butün 
haı·ı)te rı-naklml1J hn ·hino iştı·rtılı: yapısı famamlanmrştrr. 

• • ye> • • ]'(asamane ıçın zayızcıen ısmaı· 
~tını~ ~umandanl~ın. da bulundu_ }anan büyük dürbin ancak bir yıl 
g~ bu seyyah kafılesı, mart~ ln sonra goelecektir. 
gıltereden .. harek~t edecek hır. se~ Rasathane çalışmasına mevcut 
y~h v~~uııle gelıp Çanakka_lede aletlerile başlıyacaktrr. 
ki 1ngılız mezarltklamr zıyaret 
edecelüir. 

Amerikadan gelmesi beklenen 
ve şimdi alıkonan vepurlara ge • 
lince, bu vapurlar şimdi gerçi Ak
deniz memleketlerine (ve bu ara 
da tabiatile memleketimize) se · 
fer yapmaktan vaz geçmişlers~ d<> 
vaziyet düzelince derhal yeni sey· 
yah seferleri ihdas edebilecekler· 
dir. 

Akdeniz seyyah seferlerini ge · 
ri bırakan Amerikan seyyah ~ir · 
ketlerinin kararına son defa işti · 
rak ettiği haber veıilen Künard· 
Va:vtstar şirketi, henüz bu sefer· 
lerden tamamen vaz geçtiğini bu 
radaki acentesine bildinniş de · 
ğildil'. 

Bu kumpanyanın evvelce ya · 
pılmış olan programa göre "Aki 
tanya.,, isimli transatlantik vapu · 
nmnn 12 mart perşembe günü A · 
merikadan İstanbul~ gelmesi mu · 
karrerdir. 

Başkırdistan 
Cumur Reisi 
şehrimizde 
Bir hafta evvel kültür tetkikle 

ri için yurdumuza gelmiş olan Baş 
kırdistan Cumur Başkam Bay Ta 
hirof dün Ankaradan dönmü~ · 
w~ . 

Bay Tahirof1 Ankarada bir çok 
kültür müesseselerimizi gezmi~, 
kfütür şahsiyetlel'imizle temas et 
mi~tir. 

Bay Tahirof buradan Parise gi 
derek ve kiiltür sahasındaki tetkik 
Ieıine devam edecektir. 

Bundan başka Bay Tahirof. 
Sovvet Rusv:ıda arsıulu~al edehi 
kongra yap.ıldığı vakıt bazı Fran 
sız müe llifleı·ile de tanışmıştı. Pa 
ıi~te onlaıı da ziyaret edecektir. 

Yine ayni kumpanyanın 400 ka At t•• k k.. •• •• 
dar seyyahr hamilen "Lakonya,, a Ut oprUSU 
isimli bir diğer bUyiik vapuıunmı 
da tabii ahvalde, ınartm 16 met 
pazartesi günü limanmıız!.l gelme 
si bekleniyor. 

Atatürk köprüsünün esaslı pro 
jesinin hazll'lanmasma başlanmı~ 
tır. Bu porejede köprünün en ince 
tefcrrüatı bulunacaktır. hani Niko nerede? Diye sordu. Bi· ~alk, Abdullah ile diğerlerinin 

zi Niko isminde bekliyecek kim · adlıyedcn çıkacaklarını haber al · 
se yoktu. Bunu uydurmuştuk. "l · dığmdan adliye ~ap~~mn önüne - Gt!çmiş Kurun/ar: -
lerde köyün yakininde bizi bek · toplann~şlar, haylı muddet bekle 18 l\anuııuenel 1921 

Bu projenin hazırlanması nisan 
sonunth bitecek ve mavıstan ifr 
haren Unkapam ile Azapkapıda 
köpıiiniin temel ve istinat divar 
larmm aypılmasına başlanacak · 
trr. 

liyecek dedik. Karanlıkta i!erli- mıslerdır. p y · · d 
yorduk~' Anahtarları tekrar cebin· Yunüslin Ürküpte yakalandığı . rens orgı Izmır e 
den almak teşebbüsünde bulun • n3: c~air henüz bir haber ~~lme · niçin oturmadı 
duk Mihnanaat gösterince Yunüs mıştır. Abdullahın evvelk1 ıfarle · 8 . k l 1 . . t . ı · d T h l y f a· ır ·ac ay eı.:ı·c znure azıme hemen cebinden tabarırasmı çek · erın e ra uzon u usu ıye t · z • y 1- , t' ,. h · ~ · h d l l :.. e mıs o an unan ı•e ıa ı • prens 
ti Hüseyin Hüsnünün b:ıc.ına dog~ ba settıgı şa sın uy urma o c ugu y •. . At' d t t kt 

• ':< 1 d km t , orgının .r.l ınaya aı· e e me · e 
ru ateş etti. Veznedar Hüseyin c a mev ana çı ış ır. olduğunu rumca gazet<•lr.1 yazmak. 
Hüsnü he?len yere yuvarlanarak Naşit - Ertug"'rul Sadi ·tadır. "ıtinadan gelerı telgrafnanıe. 
öldü. BunClan sonra Yuniis cesedi de veliaht ordunun teftisini ikmal 
biaz ilerde bir yere sakladı. Üze- H A L I DE ettiğinden m·dct ctnwJ.:t~~ olduğu 
rine kopardığı otları örttü. As · Şelızadebaşı TURAN Tir1atr()fmnda bildirilmektedir. Halbul.i C'ı·ıelcc 
falt yola dkttk ve bir ctöbüsle eve Bu gece saat 20,ao r!·· 
döndük. -
Veznedarı öldürmeği Yunüsle 

lrararlaıtırdtk .. Yunüs askerden 
yeni terbii olunmuş, akrabasın • 

SUMER KIZI 

3 perde. 

dan olan amcam Ahçı Mehır.e:lin Her tarafa tramvay. 
eme misafir gel mitti. Üç gün i • Telefon: 22127 

prensin lzmirde daimi su1ettc ika. 
1 met edeceği ilcin edilmişti. Onlaşılan 

vaziyetin aldığı şekil üzerine Prens 
Yofni /znıirde dalıa ziyade ikamet 

"' etnıeğl mut'afık görmemi. tir. 

Fransız tigatrosu 
HALK OPERETi 

Bu akşam 
20.:30 da 

TELU TURNA 

Beklenen 
Büyük Operet 
Yazan: Mahmut 'ıt~:i. Müzik: 

Sezai ve Seyfettin Aı;:af. Gi~e gündii1? 
• 1 

:t<'ıktır. Telefon llSl!l. .
1 1"iatlar: jj.;;Q.G0.75.100 Loca 100-300 

Işık söndürme 
iki tayyaremiz vaziyeti 

tetkik edecek 
Cuma gecesi Beyr.ğlu cihetin ' 

de yapılacak ışrklarr ::-aklama teC' 
rübesi etrafındaki h~zırlıklar uı· 
ınamlanmıştır. 

Dün kaymakamlar vilayette 
toplanarak bu tecrübe etr:ıfınd3 
görüşmüşlerdir. O gece iki tayy3: 
renin dolaşarak ışıkların muvaf 
fakiyetle söndürülüp sönC:rürüln1e' 
diğini tetkik etmesi kaı arlaştınl ; 
mrşbr. 

Mahut yazı 

Fransız elçisi teesürlerinİ 
bildiriyor 

Ordre isimli bir Fransız gaze' 
tesinin memleketimiz hakkmds 
yazdığı yazı üzerine Fransız elçi' 
si Kamerer kendisile konuşan g8' 
zetecilere bu mesele hakkında ştJ 
sözleri söylemiştir: 

- Bu yazı beni ve arkadaıla ~ 
rımı müteessir etti. Yalnız ertell 
gün ayni gazete Fran11anm Ank•' 
ra sefareti katiplerir.den birine at 
fedilen bu yazının geçen yaz ı ' 
tanbuldan geçen bir fahri diplo J 
mat tarafından yazıldığını bildir
di. Bu cihetin Türk matbuatı ta • 
rafından kaydedild;ğini görme· 
diın. Fransa ile Türkiye araıınd•' 
ki münasebet bir kelime ile mii • 
kemmeldir. Rüştü Arasla Laval ~ 
sasen fevkalade dostturlar ve a • 
rada hiç bir ihtilaf yoktur. Ordrl 
gazetesinde çıkan yazıda benill' 
anlayıt ve malUınatrm haricinde 
bir manevra var. Bu manevra bel: 
ki de sefaretimize kP.rtıdır. Bel~ 
de Türkiyede tatmin edilmenıif 
.....-1: .... 1"1~Rtt..L1C:::ll "t-.... h~1""• '*" 
rafından bir hınç ifadesi veya bif 
maksada dayanarak yazılmış~·'' 

Müze için bir laburatvar 
yapılacak 

Müzeler direktörlüğü eski eser 
lerin daha ziyade ya.şamasrm te · 
min icin bir laburatuvar kunna~il - . 
karar venniştir. Bu laburatuvar , 
da toprak ortasına yazılmış tab 
Jetler ile madeni eserler ve yaznıs 
kitapları bir müddet daha yaşa : 
masrm temin icin kimvevi usul 
lerden istifade edilecektir. 

L:ıburaluvar Topkapı sarayınııt 
mfü;teınilatmdan olan ve hat:ıP 
bir .. vaziyette bulunan eski tu2'18. 
binasının yerinde tamir edileret; 
kurulacaktır. 

Binanın tamiri irin 2800 lira a~· 
rrlmıştrr. Laburatuvar tesisatı d9 
yavaş yavaş alınacaktır. 

L;man işfeıi 

Eekonomi bakanlığı, baş mü~~· 
viıi V on der Toı ten birkaç giltl 
c\--vel yaptığı incelemeler sonucıı11 

da liman işlerinin bir elden idntc 
sini zaruri görmüştü. 

Uzman raporunu bugünler~e 
hazırlıyacahir. Söylendiğine g~r~ 
liman işleri bir elden idare edil • 
meye başlanınca gümrü~ anb~r 
ları da liman ve rıhtım ıdaresı~~ 
bağlanacak, bu suretle bir çok fttl' 
lüklerin önü alınacaktır. . 

Dün liman genel direktörlü~i!l 
de saat 3,5 da başlıyan encünı~~ct' 
toplantısı geç vakta kadar sünrı~~. 
ve içtimada liman genel dirckt0, 

rü B. Raufi Manyas da bulunn1t1J. 
tur. Toplantrda yeni alınacak te , 
birler ve projelere üzerinde }{o 
nuşulmadığı sanılmaktadır. __./ 

İıtılnbul 8etediqui 

S2hir1l"yatrosu 

111111111111111 

11...111 

111111111 

Bu akşa.nı ~a3ı 
20 de 

HüLLECl 

Yazan: 

Re~at i\tıı·ı 
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( Dlkemlzde 

ftUntnn, nl~nır! Bir baba 
Fransızcadan 

, ~u 7,21 
1642 16 42 
6,J .5 6,16 

12.10 t 2 ı t 
14.30 l4,SI 
16,42 16,42 
1821 18,22 
5.S l 5 3:J 
35-f 8S5 

12 11 

.l<ADlNlN 
Yazan: A. C. 

ı ! 

GECESl 
Bölem: 8 

tılacak olursak etrafımızdaki in -
sanların buna ne diyeceğini ince : 
den inceye tartmamı!.. Halbuki 
bütün bu şeyleri bir süzgeçten ge
çirecek ol~k o süzgeç içinde tol"' 
tu namına hiç bir şey kalmaz, heP" 
si geçer, gjder. Hepsi boş düşün -
celerdir .... ,, 

Hulilsi böylece kr.rıuşup dunır 
ken Samime başını e~nıiş, onu din 
liyordu. O zamana kadar okuduğU 
romanları hatırlıyor ve böyle SÖZ" 
lere, ancak zomanlarda rastlanır 
diye düşünüyordu. Bt1 aralık bir • 

· dıen bire a~dına kocası geldi. Sa· 
dinin kendisine gayet fmin ve mü 
reffeh bir hayat temin ettiğini ha· 
tırladı. Kocasmı gözünün önüne 
getirmeğe çalıştı, buna mu\7aff ak 
olamayışına hayret etti. 

Çok uğraştı, bütün hafız:ı kuv· 
vetini bir araya topJadı, Sadiyi 
düşündüğü ·zaman onun eşkalini 
de görür gibi olması Jizım gelir • 
ken ancak bir iki çizgiden ibaret 
bir- hayat görebildi. Bütün Sadi 
gözlerind~n kaçıyor, kayıp gidi • 
yordu. 1 

İş bu kadarla da kalmadı. Ko
casının fena halde ~ptal ve idt 
ruhlu bir adam olduğunu hisseder 
gibi oldu. Bu duygm:unu derhal 
defetti. 

Bu aralık salon tango ışıklanna 
büründü. Bu ışık krrmızımtırak 
bir ağartıdan ibareti. Bu ağartı 
içinde dan!!eden çiftlerin hareket· 
lerile sigara dumanl:tnnm dalga• 
landığı seçile biliyord11. Saksafon· 
la keman ~henkdar bir mücadele
ye giri_şmi~Jerdi. Bu m~!Med• 
ikisi de nezaketi elden bırakmı • 
vor evvela biri söyliiyor, diğeri .. , 
dinliyor, keman parl.ak nağmeler
le ortaya atrlryor, fakat sakgaf o • 
nun aiaylr incelikleri kemanı bas • 
tınyordu. Sonra, ikisi de hayata 
lezzet veriC'i bir atmlY.'t!er yaratan 
melodilerde birleşiyordu. 

Hulusi pek ihtiya+h harekete
diyormuş gibi başını yavaş yavaş 
masaya eğdi ve dudaklarım Sami. 
menin eline kondurc.!u. Beyaz ka • 
dm eli birza ürkerek titredi. fakat 
Huh1sinin avuçlan içinden çıkma· 
ğa çalışmadı. Erkek ciudaklannın 
temasile uyanan ra~e, kadının 
omuzlarına kadar çıktr, oramıı da 
aşarak arknsındıa bir i!rpenne ha. 
sıl etti. Samime, ana şefkati gibi 
hir hisle Hulusinin saçJarmı sey • 
redivordu. Gözlerinddd derin hi~ 
Ii bakış o kadar kuvvet!i füi ki ka. 
dm bir saniye için gt?;Jerini kapa
mağa mecbur oldu. 

Samime ihtimal ki o aralık ba· 
şım biraz yana doğru ç~virdi. Fa
kat salonun kırmrzın:tırak ağa • 
nşmda bunu iyice farketmek müm 
kün değildi. 

-5-
Tango Eesi bermutıt ıtratsız ve 

ahenkle bitti. Yemek salonu tek
rar gündüz gibi aydınlandı; IŞik· 
lann artmasile beraber konuşma· 
lar, kahkahalar, güriiJtüler de ço· 
ğaldı. 

Semime ikinci defa olarak elini 
Hulilsinin avuçlan içinden çekip 
kurtardr. Hulfisi, eğilmiş vaziye • 
tini bir kaç saniye dP. h~ muhafa • 
za ettti. Tekrar başını kaldm:hfl 
zaman Samime onun yüzünde a· 
laylı bir gülümseme gördü. Ken • 
di kendine: Bu adam türlü tUrlü 
şekillerde gülümsüyor. rikkaUe, 
iyilikle, sevgiyle gülümsemekten 
tutunuz da en alaylı gülümsemeye 
kadar varabilivor, di~e düşündü. 

(Arkaaı &ıar). 



ı• 
Denizyolları 

iŞ LE TM ES i 
.\c ... teleri: Karuiy - &ilN'I~ 

fel. 4Z'M% • Sirkeci Mllllrdar ullt ISTANBUL - 18 hafi! musiki, ı~ 
tılu ı ·--• Han tef,.fnn: 2274n •--· la ekonomi ve artırma kurumu na. 
l!lına konferans, Bayan Safiye Hüseyin, 
19,30 Triyo (Keman, Viyolonsel, Piya
ııo), 20 orkestra musikisi, 20,30 radyo 
Clz •e tango orkestraları, 21 ,35 son ha
~ler, aaat 22 den son~a Anadolu A -
llnaının gazetelere mahsus havadis ser
"İsi verilecektir. 

80K.REŞ: 364 m. - 13 - 15 plak 
"e haberler serisi, 18 radya orkestrasr, 1 
20 haberler, 20,15 plk, 20,25 posta ku
tuıu, 21 ,15 Noel korosu, 2230 sözler: 
22,45 radyo salon orkc~trasr, 23,45 Al
l?ıan ve fransızca haberl~r. 23,55 ha -
htrter, 24 konser nakli. 
VARŞOYA: 1339 m. -- 17 sopran 

tlrafından şarkılar, 17 ,45 sözler, ı 8 kon 
fcrans, 18,20 plak, 18,50 mizah. l 9 kcn 
ttt konseri (Rimski • Kors:ıkov), 19,30 
•oıter, 19,45 plak, 20 sözler, 21 kar~ılı 
lı.nr müzik, 21,45 haberler. 21.55 söz
ler. 22 Şopen konseri. 22,35 şiirler. 22. 
so sözler, muhtelif postahırdan nakiller, 
~O İngilizce spor bah<;i. 

latanbul 7 nci icra memurluğun 
don: 

Bir borçtan dolayı mah<'uZ olup sa
trlrnasına karar verile!l ('ibali tütün 
fabrikasında mevcut l'e jnıal edilmiş 
0lan 2960 kutu sigara :ışağıdaki şart
lar dahilinde 2:"-12-93:> gününe rast 
lrran çarşamba .ı:;aat 14 den itibaren 
Cibali tütün f'<ıbrikasında a~ıl' art _ 
brrna ile satrlacaktır. 

1 - Beher kutunun ma lh·et fiyatı 
4 kuruş 10 paradır. . 
~ - Beher kutuda 20 adet sigara 

Mersin Yolu 
ANAFARTA vapuru 19 

birincikinun PERŞEMBE ıü· 
nü saat 11 de PAY ASA kadar· 

(7898) 

Ayvalık Yolu 
ANTALYA vapuru 18 birin· 

cikanun ÇARŞAMBA günü aa: 
at 19 da AYVALICA kadar. 

(7899) 

olup cem'an 2960 kutu ,.e üzerinde 66 
numara yaulıdır. 

3 - Türk!ye inhisarı:ıt· umum mü . 
dürlüğü ile mukaveles: olmıyan ma -
hallere ihraç edilmek ü1ere. 

4 - Bu husnsta müşter; tarafından 
gerek tnhis.ıra ve gerekse icra claire. ı 
sine tnahhütrıame vermek suretile. 

5 - Sigaraların ambalaj ve fabri -j 
ka kapısından itihnren nakil tahmil 
ve navlun ve sigorta Tt Nıir masraf -
ları müşteriye aittir. 
6- Dellaliye resmi nıüşterlye ait -j 

ti~ l Numuneler dairemizin 935162 sayılı 
dosyasında mevcut olu'9 müşteriler ta. 
rafından arzu edildiği takdirde satış 
gününe kadar gösteriltreği ve talip. 
lerin yukarıdaki şartlar dahiJinde mü 
zayedeye iştirak etmeltr! için mahal
linde bulunacak memuruna müracaat 
etmeleri ilin olunur. (17797) 

BANKACILAR, IŞY ARLAR ve öCRETMENLER 
istikbaldeki muvaffakiyetiniz için Türkiye 

B E R L ·• T z okulaları büyük 
fırsat veriyor 

Berlitz'in senelik seçme imtihaniyle Fransada üç sene yük· 
ıek tecim, yahut bir öğretmen okulaıında bedava okuyabilir

siniz. Kayıtlar açıktır. 
b stail.bul~ İstiklal caddesi, 373 • Anlcaraı Koa;ra cca~ıılıt4.lı14e••li-"i----·~~ • ..-ı 

tıılıi rıeıir~ııı111 ve liııııarı ııııtıı liııı i~nı illllırt 
20 - 12 - 935 Cuma günü Osmaneli köprüsünün Ripaj ameli 

hai yapılacağından mezkur tarihte 6, 7 ve 8 numaralı yolcu trenler: 
~aydarpaıa - Bilecik kısmın itle miyecektir. 

Bu sebeple 18 - 12 - 935 tarihinde Elizizden 19-12-93~ 
tihinde Feyzipaıadan çıkan 1007 ve 19 - 12 - 935 tarihinde Ada 
dan çıkan 407 ve Meninden çıkan 507 numaralı katarlarla deva 
ı olan 207 /7 katarlara ve 19 - 12 - 935 tarihinde lzmirden çıka1 

lto7 katara Bilecik - Haydarpafa "Bilecik hariç,, araaındaki iıtaı 
onlar için yolcu kabul edilmiyecektir. (3662) (7895) 

Muhammen beledi yerli old•ığu takdirde 67760 ve ecnebi oldu 
takdirde 36652 lira olan 700, 000 tane galvanize tirfon 30 ikinc; 

nun 1936 perıembe günü ıaat 15,30 da kapıalı zarfla Ankarad• 
dare binasında ıatın alınacaktır 

Bu ite girmek istiyenlerin y.erli olduğu takdirde 4638 ve ~ 
ebi olduğu takdirde de 2748,91) liralık muvakkat teminat ile ka· 

il.un tayin ettiii veıika1arı ve tekliflerini ayni ıün ıaat 14,30 a 
~-dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 180 kurut muk.ıbilinde Ankara ve Haydarpqa 
6anelerinde ıablmaktadır. (7804) 

ıstanbul Beledtyesı ııenıar• 

ayyare hücumlarına karşı yapılacak 
ışıkları maskeleme tecrübeleri 

hakkında 
Tayyare hücumlarına kar~ı •ııkları söndi:nne tecrübelerinin ya

•_ı~iı zamanlarda herkes bütün r,ıklarını ilin olunacak müddet 
•ıı tamamiyle söndürecek ve y:ı hut maskeliyecektir. Maskeleme 
11darın Üzerlerini harice ziya ak ıetmiyecek derecede siyah veya 
0h renkli bir kumaıla örtülmek ve hunların bulunduğu pencereleri 

a perde ile kapamak suretiyle de olabilir. Yukardaki tenbiblere 
kırı hareket edenler hakkında para cezası tertip olunur. 

(B.) (7943) 

Keıif bedeli 784 lira 38 kuruş o!an Düşkünler evinin çamatırha-
lcazan bacuı inp.ıı pazarlığa konulmuttur. Ketif evrakı ve ıart

!neti Levaz~ müdürlüğünde g3. ülür. Pazarlığa girmek iıtiyenle! 

,,.-- -
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Birinci Kin un 
Yarını Düşünen Bugünden Hazırlanmalıdır. 

F 
T 
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ARTDIRAN MUHT AC OLMAZ 
• • • Yurtdaş Sen de Biriktir • • • 

90 No.h arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ile 59 lirahk -------------------- ----- ------ ----------
'-l'&kkat temiual makbuz veya m ektubiyle beraber 19 - 12 - 935 
tr~aıbe günü saat 15 de Daimt Encümende bulunmalıdır. (7910) 

Sahibi: ASIM Uı - Vakıt Matbaası Neşriyat Dlı.cktörü : Rdik A. Scvcngil 



1 • 'ABONE ŞARTLARI: 
I • • 

rıllık o aylık ı a11ık Aylık 

Memleketimkde '760 uo 236 110 
YabaDcı yerlere 1360 7~ 400 160 
Posta btrllğtnt J 
gtrm17en yerlere 1800 950 ~00 uc 

l'Orklyenlıı ber posta merkezinde KUHUNı abone yazılır 

" 
Yerli malı 

Dünyanın en sağlam 
Lastikleri 

GISLAVED 
yerine başka marka 

Ytı:iyorlar . 

.. :.ı:-. aldanmayınız 
~.. ,. 

-~ :ı.~·µ -.:. i GISLAVED 
~~~~•' j Markasına dikkat 

ediniz. 

Sonmoda kadın - erkek - çocuk 

os N AR 1 

---- . -

Yerli Mallar Pazarlarında ve umum 
satan mağazalarda arayınız. 

Fazla itina ife bilenmiş 
ve yumuşaklığı sayesinde 
TRUFLEl<S biçakları en 
ince derinin üzerinde ka
tife gibi kayar. Bunlar iki 
taraflı her nevi tra§ ma· 
kinelerine uymaktadır. 

TRUFLEX 
REG U.S. PAT. OFF • 

• eıad 
--~ - - --

kundura 
,(795) 

PERLODENT, Diş macunu ilmin bulduğu en iyi for. 
mül ile ihzar edilmiştir. Ağzın a,qri 
sıhhat koruma ihtiyaçlarını temin e. 
der. 

PERLODENT, Diş macunu ağızdaki bütün mikrop
Jan öldürür ·re dişleri çürümekten 
muhaf a1..a eder. 

PERLODENT, Diş macunu günde iki defa munta • 

zaman kul1nnıldığı !akdirde dişlerin 
sarı kirlerini yok eder Ye dişlere par. 
lak bir beyazlık verir. 

PERLODENT, Diş macunu kullanıldığı takdirde 
Pyorrhea nam diş etleri hastalığrna 

karşı koymak için çok mües.~ir bir 
vasıtadır. 

PERLODENT, Di~macunu nef e.qi temizler "' ağzı se. 
rinletir. 

\)'1t.M MA...,..,._~~ 
.~1. @ ıo,• 

TüRı.<iYE YAG VE MAMULATt 
SANAYii LiMiTED ŞiRl(ETl 

1stanbul - lzmir 
Rff# - 5ee - - ---------------------- - -

lslanbul tapu müdürlüğünden: yasen muamele yapılaca610dan bu his
de ~rruf iddiasında bulunan meY. 

Yalnız iki gününüz 

KALDI 
acele ediniz 

Ankara - lzmir 
Samsun - Mersin 

YAZI VE YONETIM YERi: 

lat&Dbul. A.Dkara caddeııl, (VAIU1 yurdu) 

\lciare: HS70 
l'eleton {Yazı f§lcrl: 21'18 

Telgraf adresi: KURUN latL-ıbuJ 

Poeta kutusu Na. ~ 

ikramiyeli saf ışfartla 

Yüzde 100 
karınız v~rdır 

PAZARLARI 
Istanbul - Beyoğlu - Eminönü - Karaköy - Kadıköy - Beşiktaş 

mEmURLRg l'IODPERRTiF Sayın lstanbul Halkın 

o 

Ekonomi Bakanlığının müsaadesiyle getirmekte olduğumuz 

ALMAN KOKUNUN 
ilk partisi 

TONU 
geldi, satışa başlandı 
DEPODA T~SLİM 

I ira 
fsteoildlğl takdirde ağızları kurşun mühürlü çuvallarla 

ikametgahlara kadar gönderilir. 
Müracaat mahalli: Sirkeci Mühürdar zade han. 

Kooperatif irtibat memurluğu 1 el. 23074 
Deposu: Kuruçe~me Defterdar caddesi. 

Altın Çapa Kooperatif Mahrukat Deposu, Telefon: 4-0456 
.... ' .... . . .', ... . . ,. Balatta Tahtaminare mahalle Ye 

Ciaddesinde en eski: 101 ~ski, lt8, 173 
1eni 148 sayılı dükkanın yarı hissesi 
Todorl oğlu Nfkoladan metruk olarak 
gayrimübadiller komi.-ıyonunca satıl
mış ibu hissenin tapu kaydı buluna • 
madrğından scnet.siL tasarrufata kı • 

cutsa 1:i güne kadar tstanbul tapu ---------- ------------------ ------ -------
başmemurluğuna nyahuı 4-1-936 
cumarte i günU mahallinde t:ıhkikat 
yapacak tapu memururnna 93:1/3151 
muamele No. sile müraca:ıtlar! ilan O· 

lunur. (V. ~o. 11969) 

ZAYi - 335 senesind.- mülga iz • 
mit Sultanisinden aldığını şahadet -
nameyi kaybettim. Yeniıo:!ni çıkaraca-

ğımdan eskisinin hükmü ~·oktur . .Uclt
mct Nuri. 

SATILIK IKl EV 
Diyarbekirdc, 1madiyedc müftü çık 

mazında Arif YC hisscdu'i': üzerinde • 
ki (d No. lu iki bap ev tamamen sa
tılıktır. l~tiycnlerin en son teklifleri-

le adre.~ime müracaatlan. 
Adres: (V. No. 11961) 

lstanbul !Jakırküy, ml'klep ıok-' 
l\'o. 15 eı·dc 11ıerhum Arif zcvceıi fılt-
3İmc. 


