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Ceza l'eni ita/yan taburları Habeşistan yolunda kanunu 
Tadili değil baştan başa 

değiştirilmesi lcizım ! 

liabeş imparatoru, zora gelemem, 
korkutulmaktan da anlamam! diyor 
Lıgilterenin acun 1 Habeş hükUmeti seler

berliği protesto etti Bay Fuadın söz!~ri lstanbul Adliye· 
sinde büyük alaka uyandırdı sıyasası 

~~lerde İngiltere He Fransa 
~ adaınları ara mcla Londrada 

~ li konu~rnalar oldu 'c iki tıltli 
&n lııda ha, a antla~ma ı yapıldı. 

llılaşın .. . '1 ·ı ki 'e .. :ı; a uzerme · ngı tere es 
hlr':nüllü yalnızlık sıya asını artık 

Cc tı.,, diyenler görüldii. 
"8 tÇekten tngilterenin acun siya
Oı llıda bir deği~iklik olmuş mudur? 

ıtıuıı i e b • ı·~· d" ? it lı :ı: unun genış ıgı ne ır. ti); ~orağa şu yolda bir kat"§ılık \t! 

lar.n ılır: E, et, İngiltere lıau anı • 
tııı 

1 
ası ıle Fran aya knr§ı bağlan · 

ltı ! rr. Bu bağlılık güniin birinde Al 

d:~·a Yönünden kendi ine bir sat 

ile 1 olursa ı.~ransaya hava gü!;len 
tYardnn etmektir. 

fıı .~at burada unutmamalıdır ki, li: tere Lokamo antlaşma~ı ile es-
en h · F l A ~ erı ransanm sınır arını }. 

,.,. Yaya kal"§ı korumak için söz ver 
""'Ih 1 btı u ttnuyordtL Bu kez olan ~ey 

etki ··ı ·ı ] Ue • soz ~mey1 ıava ant aşması 
• dPt~§tinnektir. Buna ka~ı Fran 
dıtı ;ı gökten yapılacak her türlü sal· 

tt ~lltda İngiltereye yardım etmek· 
. t. ~ etmiştir. 
~y~it-Fran ız lıava antlaıma mm 
~ .. • llıhtirili§ biçimı gôz ônüne 
L .l'iltrse bu işin i~indeki incelik da 
"' ly' tı.1 l anla§ılır. Zira hu antla~mada 
~it:• İngiltereye karşı Fran a ile 
~ u tünlükte olmıyacaktır. İtalya 
ı..:!tada temeli kunı1an hava ant· 

1'gıı illa girerse gerekince kendisi 
ttl· tereye ) ardım edecek, yine ge· 

y.,.~llee fngiltereden süel (askeri) bir 

~1 ~ görecek değildir. Sözün kı • 
~ <'\. lalya ile Almanya arasmcla or· 
ltı, ltupada hir dala ma, bir çarpış· 

olursa İngiltere ilişikli olmıya • 

(' ASIM US 
~ 2 tneı sayıfann s llMD dtunandll 

.Habq reüleri Aduababa'cla bir m eraıim ~ıkqıncla 

Yeni Erzurum saylavı, Anka
ra müddeiumumisi Bay Fuad 
\nkara muhabirimize beyana • 
ında Ceza kanununun derhal ta. 
Jile muhtaç olduğunu fÖylemi§ 
ı. 

· Dünlc:ü sayımızda çıkan bu 
sözler İstanbul adliyesinde çok < 
'ika ile karıılanmıtllr. Dün ken 
disile görüttüğümüz hukukçu 
lanmızdan Bay Ali Ş~vket, çol 

1 
kayda değer sözler aöylemittir 
Eskiden müddeiumumi muavin 
liği, müstantiklik ve müfettişlik. 
te bulunmuf olan Bay Ali Şev • 
kete Bay Fuadm sözlerini ne 
suretle karııladığını sorduğumuz 

Napoli, 19 (A.A.) - Fa!İ•t) ti, ltalyarun iki frrke. askeri aefer-
M"lislerine menaub diğer iki tabur her etmea:ııti bu hük\ımet nezdin
da bugün Şarki Afrikaya hareket de protesto etmeye karar vermİf, 
etmit ve halk cotkun tezahüratla Devamı 9 uncu sayfanm 1 tııd .Utunund&J 

vakit, ilk cevab olarak tunu söy. 
lemittir: 

- Bu beyanatına göre kentli
.inin keıkin %ekG.ına hükmeJe-

J\vukat Bay Ali Şevket 

Bay Ali Şevketin ıözlenni ay .. 
nen yazıyoruz: 

rim. (Denau 7 tnd eayfanm 4 tıncn ..ntununda 

bu taburları selimlamıttır. ------------------------------
Habet h Ulc Om eti 

protesto etti 
Lö Jurnal gazetesinin Londra

dan 15 Şubat tarihiyle aldığı bir 
telgrafta den~ti or 

"Adiaababadan Londraya ge • 
len bir telgrafta, Habeı hük6me -

Atatürk 
Egeye binerek Antal

yadan ayrıldı 
Antalya, 19 ( A.A.) Atatürk 

Dahiliye Vekili ve beraberle
rincleki zevatla ıaat 19,30 ela 
Ege vapuruna binerek lıenti

mirclen ayrılmıtlarclır. 

Yeni kontenjan kararnamesi çıkb 

ökonomi bakanı Bay Celil Bayar ka
rarname etrafında beyanatta bulundu 
"Malımızı almak yönünden bizimle anlaşmayan mem

leketler, hergün daha ziyade piyasamızı 
kaybetmiye mahkumdurlar ,, 

Anliara, 19 (A.A.) - İktisad Ve
kiJi Celil Bayar, yeni kontenjan ka· 
ramanıesi rnünasehetile kenditiine 

müracaat eden nıulıarririmizc aşağı
daki beyanatta bulunmuştur:. 

'i an • E) lUI 1935 dencsine rnah 

nıuıtur. füteakihcn ha~ gösteren el· 
'erişli ökonomik şartlardan İı;tif a

de suretilc hu talıdiclat ya\ a~ ya' 8§ 

azaltıldı 'e halen tatbilC edilmeICte 
olan kontenjan kararnaıueiile 700 
DeY&mJ 8 lnct sayıtanm 4 Uncu .Utununao 

1 ramvay şirketi davası 

Yeni 
sus olan yeni kontenjan kararname i ou·· n D 1 ş A 

19 şubat tarihli resmi gazet~de çık· ev et urasında 
tı. Bu kararname 12 son teşrın 1931 

tarihindenberi nı>şrine başladığımız l •• h • d 
~o~t~njan kararnameleıinin 12· umu ım a vaya 

Saylavlarımız 
bakıldı Bayan Şekibe insel ile Bayan ıncısıdır. 

Bu 12 kararname lıükümleri yan· 
yana getirilirse, lıükfımetin gerek u

lusal gerek uluslar arası ökonomik 

~arılan ,·e icaplarını, nasıl dikkatle 
tiıkib etmi§ olduğu sarahatle görii • 

)ür: 

Tramvay şirketinin vekili Nafia Bakan
lığınca feshedilen mukavelenin 

iptalini istedi 

Ferruh 

l(Q'l> • ,•er, v l 
Qy QVI Bayan Ferruh 

, Gübgüb 
l •ııeRöl 
'~ ... ı_ , (kurun) • G ı· . . ı· . •co\l)da • • - enç ığını 

clltıi de ore,d reç~n;:ı•t ve orta tahsi
'tlı' l>ıaı\ltld • bıt nniıtir. lstanbuJ. 
tlc~bi~ llh zaman1ar Alman 

e de ok••~u;ı:...· • . • • 
.. " 5" ıçm 111 

Gübgüb 

Barsa .~ylavı Bayan Şekibe lruel 1 

1 - İlk de\ rede Tiirkiyeye sokula 

cak biitün mallar tahdide tabi tutul· 

KURUN 
Balosu 

Balomuz 21 martla Makt-inı :ı· 

lonlarmda ,·eriliyor. ·Kuponla • 
rın davetiyelerle ıleği~tirilmcsi İ!:İ 
ne mart ha~mdn ha§lıyarağız. 

Tafsil it hek leyin iz. 
Bay Mahmucl EsaJ, Bay 

Galatasaray lise- Ankara, 19 <Kurun) -Tram-
Aimanca bil"yor bir aralık oğlunu d b• vay tirketi brafından Nafia Ba-
okutmak için Almanyaya da gide SİD e lr saat kanlığı aleyhine açılan iki buçuk 
rek 'bir müddet kalmıftir. Bayan Yarın gazetemizin içinde çıkacak milyon liralık davaya bu sabah 
aaylav yirmi ıeneden beri de ka· "ı;enç kurun,, dn saat onda Devlet Şuriaı umumi 

"'• ..... u WIClU .aJ:&falua ı uncu autwıwııa \,~-----------lr heyetinde batlandı. Celseye Bay 

Rqaıl Bay Hamen 
Rep.d reislik ediyordu. ilk cel· 
se on bir buçuğa kadar ıürdü. Bu 
celsede iki tarafın dava ve mü -
dafaalannm ilk kısımları okun· 
du. Umumi heyette Şura daire 
tVeYaa.ı.a » wac·ı ea,yat&DJI t Ductt alltwııuacla) 
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Yüksek divanın 
Hususi mukavelelerde 1 

altın kaydı kaldırıldı 
Karar Üzerine Vaşington esham bor
sasında büyük bir yükselme olmuştur 

Vaşington, 19 (A.A.) -Yük· 
sek divan, kongrenin parayı tan • 
zim için kanun yapmaya salahi -
yeti olduöu lehine kar r vermiş • 
tir. 

Yükaek divanın kararı beyaz 
evde hükOmetin tam bir zaferi o
larak karşılanmıtlır. 

Bay Ruzvelt, Hull, Morgentav 
Kummingı ve ayandan Benıon i
le uzun uzun ıörilJtükten ıonra 
hiç bir idari ve kanuni tedbire ih
tiyaç o1madığına karar vermiştir. 

Vaıington, 19 (A.A.) - Yük -
sek mahkeme, mukavelelerde 
münderiç altın kaydımn nazarı i
tibare alınıp almmıyacağı hak • 
kındaki kararını vermiştir: 

Bu karar iki kısımdır: 

1 - Hususi senetlerde altın 
kaydının hiç bir hülmıü yoktur. 
Kararın bu kısmı hükUmetin ne§· 
rebnİ§ olduğu kanunu atsvip ma • 
hiyetindedir. 

· 2 - Federal hükumetin bono· 
larında, eğer mevcud iıe, albn 
kaydı muteberdir. Bu kıaım hükU
met aleyhinedir. 

Kara?"dan timdilik anlatıldığı· 
na göre, şirketler altın kaydiyle 
çıkarmı§ oldukları bonoları kağıt 

dolar olarak teaiye edebilecekler• 
se de federal hükUmetin bonoları, 
altın kaydını ihtiva ettikleri tak • 
dirde, gerek sermaye, gerek faiz 
itibariyle yüz dolara mukabil 169 

dolar üzerinden tediye edilecek • 
lerdir. 

Bu vaziyete karıı koyabilmek 
için hüldimetin derhal İcab eden 
tedbirleri ittihaz edeceği §Üphe • 
sizdir. 

Vaşington, 19 (A.A.) - Yük
sek divanın huauıi mukaveleler i
cin altın kaydını kaldıran kararı, 
Birleşik Amerikanın bütiln ticari 
ve mali piyasaları üzerinde kendi
ni hi11ettirmiştir. 

Vol • Stritde, Kambiyo boraa· 
sında dolar yükselmi§tir. 

Nevyork, 19 (A.A.) - A1tın 

kaydı hakkında yükıek divanda 
verilen karar esham borsaımda 

büyük bir yükselmeye aebeb ol • 
mu§, fakat satı§ yapılıp karlar el
de edildikten aonra borsa, bir do
lardan dört dolara kadar ıiden bir 
yükselme ile kapanmıttır. 

Buğday ve pamuk piyasaları 
yükselmiıtir. 

Vaşington, 19 (A.A.) - Dev· 
Jetle eşhası hususiye arasındaki 
mukavelenamelerde muhatter al • 
tın kaydının kaldırılmaams lc..o.nu-

nu esasiye muhaHf telakki ehnek
le beraber ali mahkeme, hamille
rin altın olarak tediyat icrası ne • 
ticesini olde edebilmek için elle • 
rinde hiç bir kanuni çare olmadı • 
ğını lan etmiştir. 

·Bu suretle verilen karar, hü -
l"'ilmet aleyhine bir harekette bu
lunm ya mani olmaktadır. 

Paris Universitesinde Türk tetkik 
merkezi kuruldu 

Paris, 19 (A.A.) - Türk dili· 
ne, Türk tarihine ve Türk mede -
niyetine dair tetkikatı telif, tan • 
zim ebnek te inkitaf ettirmek 
gayesiyle Paris Üniversitesinde 
bir Türk tetkik merkezi ihdas e • 
dilmiştir. 

Bu merkez, Paris Üniversitesi 
rektörünün, baıkanlığında edebi· 
yat fakültesi Duayen'i ile ayni 
fakülteden bir modem tarih pro • 
fes örü v~ bir san' at tarihi prof e • 
•Örü, Fransa koleji ve tedrisatı 
Türkiyeye dair tetkikata taalluk 
eden §ark dilleri mektebinden 
profesörler, latanbuldaki Fran -
aız Ergeoloji enstitüsü müdürü, lı
tanbul Üniversitesinin bu hususta 
Türkiye Kültür Bakanı tarafın • 
dan göıterileceık olan mümessili, 
Dıı itleri Bakanlığı nezdinde ec -
nebi memleketlerdeki Fransız e
serleri §ubesi müdürü ve Türkiye· 
nin PaTis büyük elçisinin bir mü • 
messilindcn müte§ekkil bir idare 
meclisi tarafından idare edilecek-
tir. 

Bundan ba§ka, bu tetkik mer· 
kezinde Türk medeniyetine aid 
bütün tezahürler hakkında tetki • 
kat yapılacaktır. Bu senenin pro
gramında, Köprülü zade Bay F u • 
adın orta zamanda Türk tarihi, 
Bay Teny'nin Halihazırda Türk 
dili ıslahatı, Bay Gabriel'in Ana -
dolu Argeolojisi ve Bay Şabud'un 
Anadolu jeolojisi meseleleri hak • 
kında konf eranıları mevcuttur. 

Türk tetkik merkezinin açıl • 
ma merasimi 25 Şubatta yapıla • 
caktır. 

Pariı Üniversitesinin Dıı İ§leri 
ve Ulusal Ter biye Bakanlariyle 
tamamen mutabık olarak yaptığı 

bu te§ebbüa, genel münaıebetler 
arasında bu kadar semereli bir 
doıtluğun haRladığı iki millet ara· 
sın.da daha geniş ve daha samimi 
bir fikir tefriki mesaisinin delili • 
dir. 

Pariıı, 19 (A.A.) - Şubatın 
27 sinden itibaren, Paris Üniver. 
ıinde, Türkiye büyük elçiıi Bay 

Suad'ın Başkanlığında ve mümtaz 
Türk tetkik merkezi her sene profesör ve bilginler tarafından 

Türkiye hakkında konferanslar 
tertib edecek ve bu konferanslar 
en ıaliihiyetli Fransız mütehassıs· 
lariyle Türkiye Külün Bak,ını ta· 
rafmdnn gösterilecek Türk profc· 
aörleri tarafından verilecektir. 

verilmek üzere Atatürkün muh • 
telif sahalarda ve hilhaaso. Türk 

dil, tarih ve medeniyeti sahaların

da yaptığı ıalahat hakkında kon • 
feranslar aeriıi tertib edilecektir. 

kararı 
Silahsızlanma 
Amerikan projesi 

kabul edildi 
Cenevre, 19 - (A.A.) - Si

lahsızlanma konferansının komi· 
lesi müzakerelerine esaı olmak 
üzere daimi silahsızlanma komiı· 
yonunun te§ekkülü, vazifesi ve iı
lemeaine dair olan Amerikan 
projesini kabul etmittir. 

Sovyet hükQmeti silihaızlan • 
makonf eranıının bir ıulh konfe· 
ransı haline aetirilmeıi hakkın -
daki fikrini teıbit eden projeyi 
henüz teblii etmemittir. 

Cenevre, 19 (A·A.) - Silah -
aızlanma konferansının ıilah i · 
mal ve ticareti komitesi, kontrola 
tabi tutulacak ıilih ve mühim
matın tasnifi itine aid Amerikan 
projesini müzakereye bat lamıt • 
tır. 

Cenevre, 19 (A.A.) - Silah
ların tahdidi konferansı, umumi 
ahkam komitesi, Amerika proje
sinin ıu üç maddesini kabul et -
miıtir. 

1- Uluslar Kurumu merke • 
zinde mukaveleye ittirak eden 
hükümetler nıümeaaillerinden mü· 
rekkeb bir daimi komisyon teşkil 
edilecektir. Bu komisyona hüku
metler birer mümessil ve müte • 
hassıs tayin edeceklerdir. 

2 - Komisyon, fazla olarak 
tnııtiab c..ı ••• 0: -.:{ ... L .... ,sıarı da 

alabilecektir. 
3 - Daimi komisyonun umu

mi katipliği, Uluslar Kurumu u
mumi katibi tarafından yapıla -
caktır. 

Romen hazinesini Sov
yetler iade ediyor 

Bükreş, 19 (A.A.) - 1917 se· 
nesinde Avusturya.- Macar liuv· 
vetleri ilerlerken Rusyada saklan· 
mıt olan Romanya hazinesinin i· 
adesi için Sovyetlerle yapılan mU
zakere, Romanyayı memnun ede • 
cek ıurette neticelenmittir. 

Bu hazine, Romaya ulusal ban· 
kaıının içinde altın bulunan 1000 
aded sandıkla, bir kaç büyük aile
nin elmaıları, meşhur U..tatlara a• 
id tablolar, kıymetli evrak ve ve· 
sikalardan ibarettir. 

Sovyet Rusya, bundan batka 
Çarlar tarafından yaptırılmıt olan 
Bükret kilisesini de Romanyaya 
bırakmaktadır. Dini mera5İm o • 
rada Romen lisanı ile yapılacak • 
tır. 

Ziraat müdürleri 
kursu açıldı 

Ankara, 19 (A.A.) - Buıün 
yükşek ziraat enstitüsünde saat 
9 da ziraat müdürleri kursu açıl -
mı!tır. 

Bu defa kursa 23 vilayetin z:ra 
at müdürü iştirak etmiştir. Diğer 
müdür ve memurlar için ikinci ve 
üçüncü Kurs bunu takip edecektir. 
Kursu Ziraat bankası Muhlis Ek 

rem bir söylev ile açmııtır. 

Viyana mahafili askeri 
hareketlerden habersiz 

Viyana, 19 (A.A.) - Salahiyet 
tar zevat, Avusturya • Almanya 
hududunda Bavyera kıtalarmm 
hareketleri için olduğu ıibi, hal -
ya kuvvetlerinin Brennerdeki se • 

Atina, 19 - On iki adadan ka
dın, erkek bir çok muhacir bura • 
ya gelmi§tİr. Bunlar, Kalimnos a· 
dası halkının vaziyetini feci gös -
teriyorlar. 

Kalimnoıda Rum kiliseleri 
palı duruyor. Kilise direkleri 
tem alameti olmak üzere 
bayraklar çekilmit bulunn'l 
dır. 

Muhacirlerin anlattığına göre 1 ttı Gelen muhacirlerin an a 
ltalyan donanması, on iki adadan ada•ı p" göre Kalimnos .. .. 
ayrılmııtır. Yalnız orada iki hal • 

Rum patrikanesine bir rıı • yan torpitosu kalmi,tır. Bunlar 
müsellah benzinlik motörler ile gön.:iererek on iki ada kilise 
On iki adanın kara suları dahilin· takib edeceği hattı hareketi 
de dolaşıb duruyorlar. bit etmesini istemişlerdir. 

ltalyan jandarmal rı, halkın Bunlar, Patrokanen~n ~ 
toplanma teıebbüslerini dnğıt • ada kilisesine istikl · 1 ver 

makta ve her gün ufak tefek ha • ceğini ummakta ve kilisc'leri ti 
diseler olmalttadrr. Bu hadiselc e mak için Patrikanenin cef 
kadınlar önayak oluyorlar. 1 beklemektedirler. 

Grip hakkında Sıhhat 
• 

müsteşarının sözleri 
Anl<ara, 19 (Kurun) - Sıhhat 

Müıteıarı Bay Hüıamett:n mem· 
lekette grip vaziyeti hakkında §U 

beyanatta bulundu: 
- Büyük bir ıstila ıeklinde ol· 

mamak üzere iTİP bazı yerlerde 
hafif olarak devam etmektedir. 

Yunan sefiri Atinaya 
çağırıldı 

Atina, 19 -Yunanistanın An
kara sefiri Bay Sakelaropuloı A • 
tinaya çağırılmıştır. 

ll!.b;\uhı vlf C.A~u lm.Uttt .. 
dan mak ad, )fürk~e 'le-~unanis-
tanı alakadar eden ve görüşülmek
te olan meseleler hakkında Yu • 
naniıatnın kati noktai nazarını 

kararl~tırmakatdır. 

Marmara fellketzedelerine 
•ardım 

Ankara, 19 (Kurun) - Maarif 
Cemiyeti Anka.ra mektebi tnlebe· 
leri Marmara felaketzedeleri i · 
çin aralarında 139 lira iane toplı· 
yarak Hilaliahmer merkezine 
verdiler. 

Filitre istas~onu 

Alınan te-f birler sayesinde ı.ı' 
rm önü tamamen lınmıştır. ~ 
yat hemen yok gibidir. 

Yüksek Sıhhat Ş\irasıntll 

ayın yirmi beıindc toplanacJI 
zalara bildirildi. 

Katil Yusuf idarn• 
mahkum edildi 

Giresun, 19 (Kurun) -
kitİYİ öldürüp bir ıkitiyi yatfl 
maktan suçlu Bulancığın 

öyünden__ArjJ o2lu Y. ~u?' • 
gün Agırcezada muhakemesı 
celendi. Yusuf ölüm cezasın& 
kUm edildi. 

BayMitatln tayini do§ru d 
Ankara, 19 (Kurun) - ~ 

rükler müsteşarı Bay Adil, İ f'. 
sarlar umum müdürlüğüne ti 
Mithatin tayin edildiği ~· ~ 
hakkında "Şimdilik böyle bır 
yoktur,, dedi. ı'_ 

Şark demiryolları halTlal,:_.ı 
Ankara, 19 (Kurun) - ~-. 

Demiryolla.rı hamallarının İt~ 
bul gümrüğünce idare edilece-:-.11 

Ankara, 19 (Kurun) - Sarı • haberi hakkındaki GunırO"" 
kıılada yapılacak filtre istasyonu müstefarı Bay Adil dedi ki: ~ 
için 450.000 lira tahsisat kabul e- - Mesele tetkik edilmcl(l 
dildi. Yakında bir karar verilec~ 

K:;;ıt;;,B;;ı;;:- --Tngü"t;;.;fn-;cull 
Antalyadan ayrıldı 
Antalya, 19 (A.A.) - Büyük 

Ulus Kurultayı Baıkanı Kazım 
Özalp üç ıünlük konukluktan 
sonra kentimizden ayrılmıttır. 

Sayın Batkan hududa kadar u• 
ğurlanmıf, kentten ayrılITken halk 
ve okulahlar taraf mdan selam • 
lanmıttır. 

Seyhan ve Ceyhan 
yükseldi 

Adana, 19 (A.A.) - Son gün
lerde yaian bol yağmurlardan ve 
d~ğlnrdaki karların erime.inden 
Seyhan ve Ceyhan ırmakları yük· 
ıelmiştir. 

Bu yüzden Seyhan üzerindeki 
bazı ıetler yarılmıt ve sular ce• 
nupta ovanın bazı köylerine yayıl- ! 
mıttır. 

Ceyhan ırmağı da taşarak Ak· 
göl ve boş tarlaluı doldurmuştur. 

O!ııt--llllf-ftılllttlllltlmıtlllntlllıııttnıınttPlllnf111ftO 

ferberliği için de hiç bir malum • 
ta ıahib olmadıklarını söylemi§ler 
dir. 

sıyasası 

· Ba~malwlcden Jcı~ 
caktır. Yine bunun sihi İngiltere ıatf' 
'a güçleri günün birinde A ,·ust f' 
işinden dolnyı keneli inden ud v 
lmri) bir yardım i tenir e butı• 
n mıyacaktır. JtK1 

f ~tc Londra antln:ı;ma ının b11 ~ 
mi İtnlynnm canını sıkmı§Uf· 00 a 
için İtalya Londrada ''e Pnr~st'bl( 
lonıatik çalı mnlar ile hn İ§J11 iCİ' 
mini kendi dileğine uydut111ak ,., 
uğrn mnktadır. İngiltere, Frııil~c • 
ltnl)Eı arasında yapılncak htı'~ı 
l:ı;mn mm hnk ve ) ükünı ( ~i 
birlisi temeline dayntılması se 
olduğunu ileriye ürmektedir. l bit 

İtalyanın bu çnh~mnları 11
1181tit' • 

ona 'nrır? Bunu imdiden k~S o1,,. 
meyiz. Ynlmz bugünden belh ~ 
~ey şudur ki, İııgiltcre b.:ırı~ı p bil • 
tirmck hnkm1mdan Auupanı;C('C .\ 
tiin piiriizlii işlerine değil? ·n·l"JiniJ 

.. l ]""'' . (ı tıl·" ... 'u:.ıuryanm ov. >ey ıgını .. 1rr 
k ]. · , er•· . 

koruma j~ine hile kene 1111 ci~' 
i temiyor. Demek ki. İnı;iiter~ d-" 
' cı gönUllii yalnızlık sı) nBtl fP 

]> k nz ayrılını§ hulunu)or. (Jf 
ASllTI 



•• 
0rünmiyen 
anı 

İıe bir lü d e· m en bametmiyo-
ır Ma • 

oer1 car aıansının habe-
Yoılım: 

~~~ela genç bir Macar mii-

Romanyaya· mal 
tacirlerimizin· 

gönderen 
şikiyeti 

S - ıtURUN 20 ŞUBAT 1935 

lf Kent Yazılan [ 

Lokanta mı )fpana
yır tiyatrosu mu? 

ı oır 'b 
1 btt cıcayı aydınlık keflet-
tora?'dınlığın tutulduğu yön. "Paramızı kurtaramıyoruz. l ekrar işe başlamak 

paramız o~madığından çalışamıyoruz,, 

• • 
ıçın 

Kahvede, gazinoda, biraha
nede, ıirahanede, haydi ne iae •• 
Gelgelelim bir lokantada bu den
lu (bu kadar) teklifsizlik, bu 
denlü bQ§ıbO§luk, bu denlii aoy
tarılık neden ~anki? 

• ftf ··~nler. görülmez oluyor • 
· " endıs uydurma bir ge-

f>erdelerı· • .. _, · • • ·· nı goZ&erın4zın o-

j &if'İ~~iYor. Gözkapaklannı. 
ı oırı ·· .• 

4o,ı "k Ustune kapatarak size 
d~ taklidi yapmıyor. Genç 

e, • 1ı1• 13 bir Hintli fakir değil
' o r .. 

Romanyaya ihracat yapan 1 İş yapmak güçleşmektedir. Biz pa-
tacirlerimiz, paralarının Ro - :·amrzı kaptırdıktan sonra kurta -
manyada bloke edilmeıi yüzün· ,·amıyoruz ve tekrar işe başlamak 
denşikayet etmektedirler. Son j için paramız olmadığından çalı -
günler zarfmda Romanya ile Tür· şamıyoruz. Eğer bankadaz:ı kredi 
kiye arum<:la yeni bir döviz an·la~ ile para alırsak hem bu parayı da 
muı yapılmak üzere konuflllalar kaptnınrş oluyoıuz, hem de üste -

Buna karşılık Romanyanın bi
ze ihraç ettiği mal miktarı bize 
bak.Ilırsa daha fazla olduğu halde 
hiç bir Romen tacirin, Türkiyede 
hlvke kalmrş parası Y<?ktur. 

Yemeğin gülerek aöyliyerelt, 
öterek ıalııyarak, hatta belki de 
çalarak oynıyarak yenmesini an
lanm. Anlarım amma, vabancı 
bir loflantada, bir çok yabancı 
kimselerin içinde panayır komik
liği yapmıya kalkqarak herkesi 
rahatsız etmeği anlamam! 1935 goz bağıcı asla! .• 

tll "C.Jz,.,kt k' . . . .. ... · a ının resmını ya-
Q i1>reb:ld · ... • • "b • i · ıgınız gr ı, ya-

• • Q, elleri. ellerinizde teni 
ııe d ' 

iY' t,ı; okunan bir insan me • 
~ Pcf~: Ctıgellerin sizden uzak-

01/1 bir §ey gibi gözlerini • 
l:inclen kaybolmuş sanıyor· 

' 41
'-Qfenin tahtından ind:ği, 

~ 111 anf,.,..,. b't" d'" · ,.,.:; ııe - .. ını ı ır rgr 5 .. n. 

be,.:i1Y?ruz. Fizik acununda 
er~ etlı bula§lar böyle siiriip 

011 b~ yirmi yıl aonra o 
bflı.:111 Yirmi ycqındaki adami-

Ql(11·· 
ı:l q,. kır saçlı insanları a-

~ 14 ~ ~lcırla filler katlar ay
C ctccdt. 
~;~erde bir yerde oTnrmuş

'tt'f 
2~~ Yine dahice bir ke,il 

~ı · ır makine ile insanların 
,ıQrıt 111 tutmak peynir ekmek 

'-tertd ll>l, • aha kolay oluyormuı! 
. Ao!~erse lizik insanlara aft. 

, • le, 1it edecek, bu acayib ke. 
·::ttıkra yalan •Öyliyemiye
~ ı. 

'- l. '"7A .. l.t. #--~. •'-
' ~bazı insanlann vücutla. 
il~ ~alannı bQ§ka aJamla. 
~~ tlcırına yedek malzeme 

, ~. tı. 4ttllanmak usulü bulan • ' cıır 
olQ "nq Çarpık olan, burnu 

~ltlt ~11 burnuna hemen satın 
A ı. ll~ı tjlne yapl§tıracak. ,. 91 u,.e". 

,; 4~ ,::- bozuk olan bfr zat, 
~~,,.,,,.;uf vererek sağram bir 

_.. QJ1,. •0breğini yedek uya sa-
ır h iıb· -

l cı~1 
1 tedarik edecek •• 

'1l>ı Qd ml . tibi a ar yedek qya am-a.. dola .. a ak 
~ 'fti; ~ c •• 
~ 11 btınl ol k F k 

1 ~ Q)' 1ılii ":. aca . .. a at 
1. ~lct ı hendısın bulu~ eğer 
'I~ 11.ep • 

~ 'le) ol •ınden daha yaman 
~ L Qcak. Askerlik işi bcq • 
"~f."'~Q de"· · 
'ı ı Qte, gı§ecek siper, maske, 
~ ""0c1 artık tarihe karl§acak 
~ e,.11 k 
~ ·rı~ cımulaj usulleri bal-
~ topf 
11~ b arına benzeyecek. 

to: So4Q~l kadar mı? 
··~~ ff ar k 4e/. llif ,.iin a ~.' tığınız zaman 
~~ ıilQ)'/Q kderı zıyade göriinmez 
t~:~i Bizi<lrfıl~acaksınız. Ken
tq; ·eri11i k emeclen insanlann 

' evle cırı1tıran clolanclıncı • te • 
gıren hırsızlar görün-

~ ad rl Ertem 
4 r. ıt ~ 

~ ---·· - -·- linci ııt>tınıunda 

yapıldığmı yazmı§hk. lik bankaya borçlu kalıyoruz. 

Bir Romen taciri memleketi. 
mize mal soktuktan sonra -Kambi
yo müdürlüğü tarafından derhal 
dövizleri verilmektedir. 

Dün öğle vakti bir lokanta
da, baktım, iiç dört genç •anki 
biribirlerüe peyke komikUği ya
fl§ına çılımq gibi hem de bağıra 
bağıra, boyana tuhaflık yapma
ya uğrCl§ıyorlar. 

Romanyada bloke ed·~en Türk ''"11111rmıuıwnıınmıırnMtUllJfJllllllftUtlftlll1l llllUlt11•1nlftltU~r ..... u•ı-111n 

döviz miktan lstanbul Kambiyo Y olsuzf uk 
müdürlüğü tarafından tesbit edil- Araştırma (arı 
miş ve Ökonomik Bakanlığına 

Tabii bu vaziyet karşrsında 
Romanyanm bize olan ihracı git -
tikçe aıtma~drr. Bizim ihracatı
mrz ise Romanyada. daima güçlük
lere tesadüf ettiğimiz için azal • 
maktadrr. 

bildiri1lmi§tİr. 
Bu hususta Romanyaya mal 

gönderen bir tacirle konuıtuk, bi· 
ze §U izahatı verdi: 

" - Romanya hiikOmeti, Ro
men tacirlerinin mallarımızın 
bedellerini Romanya Milli Ban -
kasma yatırdıkları halde, bize 
verilmesi hususunda uzun zaman
dan beri hiç bir tedbir almamak· 
tadır, ve bu yüzden Romanya ile 

-•nıımıııik-f'"~B~ıiÇiık;•ı~"mını•ı••• 

Tramvay, e eklrik işleri 
için geldiler 

Elektrik, Tünel Tramvay tir • 
ketlerinin Belçikadaki i<:lare mer • 
kezinden iki murahhu dünkü 
eksore&le sehrimize aelmişlerdir. 
Bay Ronje Mu:HI ve B~ RÖ!-
ne adlarında olan .bu Belçikalı 
murahhaslar geçen yıl da ıehTimi· 
ze gelmitler ve üç dört gün kadar 
kalmıtlardı. 

Bu defa fİ:r'ketle hükômetimiz 
arasında kalmıf bazı ihtilaflı me
aele!er üzerinde de görüşmek üze
re Ankaraya giedcekleri de aöy • 
lenmektedir. 

Bununla beraber, şirketten so
rup öğrendiğ!mize göre 
dun akşama kadar böyle bir dü -
tünce yoktu .• Murahaslar dün aa· 
bah öyleyedek şirket:n Metro ha· 
omdaki müdürlüğünde kalmıtlar 
ve Müdür Bay Hamla görüfDlÜt • 
ler, tetkikl~de bulunmuşlerdır. 

Gelen mümeşailler tirketin i • 
çeri itlerini de gözden geçirmek· 
tedir,er. 

Murahhularla birlikte Van 
Berger ad'h bir de Belçikalı katib 
geılmittir... Perapalis otelinde o

turma•ktadırlar. 

Diğer taraftan devlet ıurum
rla p:;rülmekte olan Tramvay tir· 
keti davaıiyle de alakadar olmak 
üzere murahhasların hemen An • 
karaya ·gidib gibnemeleri sorgu • 
suna karıı, ti:rketten biri: 

4
'Tram· 

Buğday kanununda yapıl· 
ması lazım ta~ılat 

Haydarpa§adaki ıilo ve am • 
barlarda bulunan buğdayların 

hesabını yapan Bay Talat ile buğ 
day işlerinin teknik ve besab it
lerini arqbran eksperler komis • 
yonu hazrrladıklan raporlarım 

dün akşam fevkalade salahiyet • 
tar komisyona vermiılerdir. 

Bay Atıf ve Bay Kemal bura
porların tetkikine dünden itiba. 
ren başlamışlardrr. 

Bay Abf ve Bay Kemal ban
kadaki idari ve hukuki işlerde 

yapılmış olan iıataların araştır • 
malanın ve dün verilen raporla
nrun tetkikini cuma gününe ka
dd.I" bit.irerek cuma günü akşamı 
Ankaraya döneceklerdir. Buğ -
day yolsuzluğu hakkındaki fez • 
leke Ankarada hazırlanarak Zi
raat Bakanlığına ve bankaya ve
rilecektir. 

Bay Atıf Ankaraya ilöndt.:kten 
ıonra, Ziraat Bakanlığı buğday 
komitesine, buğday kanununun 
tatbik teklinde yapılması lazım 

gelen tadilat hususunda dütün • 
düklerini söyliyecektir. 

Buğclay satış itleri de bund~n 
sonra yine Ziraat Bankasının İs
tanbul ıubesi tarafından idare e

dilecektir· 
Buğday satış işleri ~imdilik 

muvakkat bir kadro ile çevrilmek
tedir. Yalanda yeni ve geni, bir 
kadro yapılacaktır. Bu kadroda 
satış i~leri amirliğine, müdür mu
avini Bay Meh"1ed Alin!n geti
rileceği söylenilmektedir. 

1 Gelenler, gidtt nler 1 

Dloke paralarnmzı kurtannah 
için hükum.etiınize müracaat et • 

tik; bir hal çaresi bekliyoruz. Ge
çenlerde Ticaret odası, Romanya
da lıloke paralanmızın mikfa.nnı 

sormuştu. Bundan da hala bir şey 
çıkmadr.,, 
ıı·ı"*ttl""""""""*"'lülftll"'"""nllll"'•rttmıMFWWliilfiilff111'flWl __ .,. 

Mezbaha • 
resmı 

Meselenin yeniden tetkik 
edilmesı bild rıldi 

Şubat başından itibaren hay
van başına almmasma evvelce 
karar verilen mezbaha resmi ka
saplar cemiyetinin §İki.yeti üze
rine bir müddet a-eri bırakılmıt
tı. Ökonomi Bakanlığına da bu hu 
susta müracaat edildiği için ve
kiletten belediyeye bir tezkere 
gelmiş, kilo batma alınacak do-

kuz kuru§un yeniden tetkiki bildi
rilmiştir. 

Et meselesi şehir meclisinin 
bu ay zarfındaki toplantılarından 
birinde yeniden müzakere edile
ceJctir. 

'ı un ur ta ışıerı . 
latanbul limanından Avrupa • 

ya bu hafta b:n beş yüz sandık 
kadar yumurta gönderilecektir. 
Bu miktar geçen-kilerden çoktur. 

Martın on beşinden itibaren 
memleketimizde yumurta iıtihsa
latı en çok derecesini bulacaktır. 
Bu zaman 'arda latanbul limanın
dan harice gönderile::ek yumurta 
miktarı normal olarak yedi bin 
sandıktır. 

Ancak bu yıl Avrupa piyasala
rmda yumurta fiatieri geçen yıla 
bakılrrsa düşüktür. 

BAY GO - Fransanm Anka
ra konsolosu Bay Go şehrimize 
gelmi,, dün akşamki ekspresle 
Ankaraya gitnıiıtir. 

vay şirketinin davası orada vekil
ler tarafından takib olunuyor ... , 
demiştir .•. 

Şimdi Avrupaya gönderd"ğimiz 
yumurta san ::ıklarına_ altmıı yedi 
mark veri'mektedir. Halbuki bu 
san~ıklar üç dört ay evveli seksen 
marka kadar çıkmıştı. 

- Garson bana bir telkaJayılı! 
- Bana da denizkadayıfı! 
- Bana bir O§Ure amma, •ir-

kesi bol olsun! 

- Bana da bir kompo•to ... 
Sarmrsağı ,ok olsun! 

Arkadan bir aürü kahkaha ... 
Hem de nasıl kahkaha, koca lo
kantada bütün yemek yiyenlerin 
kula/Jarını patlatacak kadar yü/4 
sek kahkaha ••. Fakat, İ§İn soğuk
luğu nerede: Tuhallığı yapan. 
lar da kendileri, kahkahayı a • 
tanlar da ..•• 

• • • 
- Farkında mısın, karııki ma

ıaaan halkan herif tam yedi kab 
yemek yedi! 

- Çuu§! Allah manda §İlalığı 
versin/ 

- Soyıınırun da •ırtındaki •e· 
merini yeain! 

• 
-Ganıon bel(önündek: su fİ§e 

sini göstererek): Bu fitelerdcn 
ne kaiar şi§ebilirsin? 

- Patlayıncaya kadar! 
- Kutaneligeği mi bu be? 
- Hayır bayram topu! 

• 
Bereket verıin, ben brı so -

ğuklukların sonuna ra.atladım, 
maçabeyleri tam tatlılanm yer • 
ken girmi§ oldum. Onlar, çorba
dan ba.1layıp tatlılara gelinceye 
değin kim bilir, daha bö\•1e n:ce 
nice tuhallıklar yaparak herke
sin ba§ını ağrıtmıılardır. 

- Peki, tatlılar bitince bu ıo
ğukluklar da bitti mi? 

Diyecekıiniz. Kolay kolay bi
ter mi? Beyler, bu kez oldukla
rı yerde sigara/an tellendirdiler, 
etraflarında yemek yiyenleri lo
wr lomr sigara dumanlarına bo
ğarak ikinci /asla btıtlad1lar: 

- Canım bir hıyar •alotası i:ı
tiyor ki, yaz gelse de doya doya 

Osnıan C:.-m~ı Kaygısız 

~ (L•ıtten sayıfayı ~eDirınrz) 

Bay Gülüm - Ben bunda lev- / Bay Giiliim - Ev~t. llU1llma:,wm 
kaladelik örmü .. . g yorum. Bunlar • ma~ gunlen F enf'r stadının etraf m • 
dan bizde de var. da'·; a" '- ·· ·· b" bak' 

V 
, ,.., ga.çwruı ustune ır . 

- ar mı. _, 

••• insan meyvaıı CJeriyormu§·· 
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Görün mi yen 
adam 

!DIF" (BO§ tarafı 3. cü sayı/ada) 
metlen neler, neler yapmıyacak • 
lm? 

Bu ela bir ıey değil, lakat ya 
evlerde kuıkanç kocal.ar, ne ya
pacaklar. nasıl hareket eJecek -
ler? 

ltıin sade bu taralı sanıyorum 
ki bir güzel roman konum ola. 
cak kadar kuvvetlidir. 

F ayclalı taralı da olacak. Ha
ni kavga ht:ıyalın tuzu biberi cli
yen lakat biribirini aeven çiltler 
vardır. Bunlar kavgasız dura • 
mazlar. Kavga ederler. Sonra bir 
yaz yafmuru gibi kaoga sağana
ğı ge~tikten şonra tekrar yeni bir 
kaıJgaya hazırlanırlar. Birlbirle
rini söverler, sayarlar, bcuan ba
ğırırlar: 

"- Delol karı ... Gözüm gör .. 
mesin. De/ol heril .•• Gözlim gör
mesin, derler. Hangi taraf buna 
söylerae derhal genç mühendisin 
icadı bunların imtlatlınt:ı yetiıe

ceh hemen qık açılacak. 

l ki taraf tan biri ötekini göre
miyecek· Galiba bu icadın lay • 
cl<nı da bu katlarla kalacak. 

Sadri Ertem 

Sıhhat şurası Pazartesi 
günü toplanıyor 

Ankarada Sağlık ha.kanı Bay 
Dr. Refikin baıkanbğı altında 
toplanacak olan doktorlar da ça· 
ğrrdmıftır. 

Doktor ve profesörler Cumar -
teıi günü An.karaya doğru yola 
çıkacaklardır. Sıhhat Şuraıı da 
Pazarteıi günü toplanacak ve 
me:nleketin Sıhhat itleri götütü -

lecekit?. , 
Şehrimizden bu Şuraya Gene • 

ral Besim Ömer, General Tevfik 
Salim, Buna •aylavı Bay Refik 
Bay Akıl Muhtar, Bay Murad lb
rahim, Bar Mazhar Oıman ittirak 
edecektir. 

Soyo.;lı alanlar 
Mudanya güınrük müdür veki

li ve meıul muhasibi Bay Cemalet• 
tin ve aileıi "Gürakanua,, Fethiye 
gümrük merkez memuru Bay lı • 
mail Hakkı ve ailesi "Oral,, aoya
dını almıtlardw. 

yesek! 

- Mademki öyle, bizim Sıt • 
kıyı ye be! 

- Ôyle ya! Ondan cila hıyar 
mı olur? 

- Hamdiyi unutma/ 
- Onu bırak, o hali• muhlis 

amıcıkabağı• •• 
- Avel, dün gece yine karı .. 

elan daya'/r. ycmif olmalı ki ba aa
bah yazıltaneye bitkin geldi. 

-Enayi, dayağın ü•tüne biraz 
karbonat alsa idi bir ı~yn kal. 
maz.dı! 

Haydi 6iirekli bir kahkaha da· 
ha •.• Arka.sından üçüncü fasıl ..• 

Ayasofya 
Müzesinde 
Yer araştnma!an daha 

iki ay sürecek 
Yirmi gündenberi ziyaret~ilere a· 

çık bulunan Ayasofya müzesini giin 
de en az üç yüz ki~i gezmektedir. 

Müzenin içinde ve kuhhenin etrn· 

fmda hu~unan sekiz levha eYYe1ki 
gün indirilmiştir. Bu levhalar pek 
büyük \'e her birinin boyu yedi met· 

re uzunluğundadır. Bunun için ha~· 

ka yere kaldırılması pek müşkül o· 
lan bu l~vhalar müzenin içinde "a· 
sari atika,. olarak saklanacaktır. 

Şehrimizde bulunan hattatlar hu 
yazıların nasıl yazıldığını yakından 

tetkik edebileceklerdir. 

Müzenin yukarısına kubbe kmm . 
na kadar uzanan yuyarlak \'e iç krs • 
ına bakan ~alon parmaklıkları tah • 

tadan yapıldığından kaldırı1ııcaktrr. 
Türk motifile yapılan mihrap, min 

her ,.e iki yandaki müezinlikler ,.e 
diğer tarafta birinci Sultan Mahmu· 
da ait bir kütüpl1ane oldnğu gibi i· 
~indeki eserlerile kalacaktır. 

Mfü~nin orta kapısında iki yana 
giden arzani Yaziyete göre ayrılan 

hu ~nnlarm dı~ Narteks dıvarları· 
na Bizansa ait kabartma ~ckiller ya· 
pılarak güzelleştirilecektir. 

l\füıenin iç kumma hit dokunul· 
mryacaktır. İlk tamir edilecek ve Ü· 

zerinde İ§lenecek kısmı Nartes1erdir. 

Bu kısımların sıYa1an da tamir cdi· 
lecektir. Müzenin içine konacak eş -
yalar e~ ela avluya yerle~tirilecek 

orada ÜZP,rinde icab eden degı§ll'' kr 
veya tamirler yapıldıktan sonra hi • 

rer birer içeriye alınacaktır. 
Müzenin dış kısmmm şimdilik 

yalnız 11vaları sl\"anacak bu sıva iş • 

]eri bir ihtisas dahilinde olacak • 

tır. 

BahCjede hafriyat ve bahCje· 
nin alacağı şekil 

Ayasof ya hahçesincle yapılan ara~ 
tırma isine de devam edilmektedir. 

" Bu ara§ttmıalar iki Alman ve hir 
Macar Arkalogunun nezareti altında 
yapılmaktadır. Şimdiye kadar yapı· 
lan araştırmalar neticesinde evvelki 
gün üç sütun dün ele biiyiik bir siitun 

ha§hb'I ~ıkarılmı§tır. 
Şimdiye kadar kazılan yerlerden 

ba§ka biri müzenin son kısmında, di 
ğeri de kapıya yakm bulunan kıs • 
mmda olmak üzere iki yeni hafriyat 

daha yapılacaktır. Ilafriyat ancak iki 

ay sonra taroamlanacaktıi. 

T evkifanedeki 
·vak'a 

Arama yapıldı ve 
bıçaklar bulundu! 

Evvelki gün öğleden sonra İs· 
atnbul tevkifhanesin.in ikinci ko
ğuşunda. kanlı bir kavğa olmu§, 
Hacı ile F eriköylü lbrahim ağır 
surette, lbrahimin kardeşi Paşa, 
kunduracı Kemal, Köprülü Salim 
h3fif surette yaralanmışlardır. 

Kavga ölüm~ mahkUm Hacı· 
nm İ!gal etmek istediıği bir.yemek 
masaeı yüzünden çıkmıf, F e:riköy
lü lbrahimle atışmışlardır. 

Neticede lbrahim sustalı çakı 
ile Hacıyı yaralamış, hidiseye gi· 
ren Y afarla Salim de yaralallJill§· 
latdır. Hacmm yarası kalbi üze
rinden ve ağrrca olduğundan has· 
tahaneyE kaldırılmıştır. 

Vakadan sonra tevkifhanede 
yapılan ar~brmada, iki bıçakla 
bir kaç tıraş bıçağı ele geçmiJtir. 
Gerek bunların, gerek vakada kul
lanılan suatah çakmın tevkifha • 
neye ne suretle ı<>kulduğu teıbit 

edilmi!tir. 
Mücldeiumumt muavini Bay 

Hikmet, dün vakanın tahkikatiy
ı~ me!ğul olmuştur. 

Polis haberleri : 

Bıçaklı kadın 
Bir kadın kocasını ekmek 

bıçağile yaraladı 
Evvelki aece Ayy~--;,Ja 

bir kadın kocasmı ekmek brçağiy· 
le yaralamqbr. Yaka f(>yle olmuı
tur: 

Ayvanıarayda Atik Mi Pata 
mahallesinde oturan F ahrettin. ka
rıaı Emin.e ile hisaedar bulunduk· 
ları evi satmak istemektedir. 

F nhrettin iki gün evvel eve iyi 
bir mü§teri bulunca kanama gene 
evi &atmak teklifinde bulunmu§ -
tur. Bunun üzerine evvelki gece 
karı koca arasında kavsa başla· 
mıştır. Bayan Emine. bir aralık 
evi satmakta ısrar eden kocasına 
fena halde kızmış, eline geçirdiii 
ekmek bıçağını kocaaımn sağ ko· 
luna aaplamı~tır. Fahrettin kolun
dan yaralanınca feryad etmiş, ıe
sine polisler yetişmiştir. 

Emine, yakalanmıf, F ahrettin 
bir otomobille Baiat Yahudi hu· 
tahanesine götürülerek tedavi al • 
tına aloımı!hr. Emine aorğusu ya
pıldıktan sonra dün serbest hıra • 
kılmıştır. 

Eu da sustalı ile •• 

Hani, dün ortula j'cmek mi yc-j 
dim, dayak mı? Belli Jeğil! Eğr. 

Bahçeye konacak eserler i~in bir 

proğraın hazırlanacaktır. Yer altın • 
dan çıkarılan Biznns lahid ve sütun 
ha§lıklan ile Bizans imparatorları • 
nm Lalıidleri de bahçeye yerleştiri • 
lecektir. l\Iüzenin nrka tarafında ve 

eıski A<lliyeye bakan yüzündeki dük· 
kanlar boşaltılarak müzeye verilecek 

Ye a,·)unnn içindeki birinci Malı • 

mudnıı yaptımn: olduğu Türk mima 
rsi §eklintle <ılau oknl binası mükcm 

nlclcn t:ı.:nir ettil'ilccektir. 

Bundan ba~ka dün Fenerde 
başka bir yaralama vakası daha 
olmu~tur. Niyazi isminde bir mo -
törcü Fenerde oturan Rizeli Ah -
medle alacak yüzünden kavga et· 
mittir. Rizeli Ahmed dayak yiye
ceğini anlayınca sustalı çakısını 
çekmi,, Niyaziyi sol bacağından 

ve elinden yaralamııtır. Suçlu ya
kalanmış, yaralı hastahaneye kal• 
dırilmıştır. 

bu lokanta, kiilüıtitr bfr 'ıf'' daft. 
kanı ve bu anlattılım mtr~abt!Y• 
leri, göğür bafır ~tlı, ayaklar • 
da ııpıtık birer maholla külhanı 
olsalardı içimden: 

- Eh, dımlim1 ne yapalım? 
ltk~mbecinin kacnından HinJ 
kumaıı çıkmOJ; ya! 

F akal o!Juh~a t~mis, i/hgiln 
bir lokantada bu kaclar ıattrlaf -
1ı giyinmlf genglerin b11 .olnlt 
zipırlıklanna ne Jfl1'nell bllm11tn~ 

Oeman Cemal Ka.,vgıanı 

Ingiliz Ticaret ataşesi 
Ankatada 

Ankuadı;ı. bulunan İngiliz elçi· Konsolide edilmiş olan 
liği tiearet at~csi Kolonel Vuds pozisyonlar 
derhal Ankaraya citmi~tir. Fransa ile aramızda mevcud 

Kol.one~ Vudı bundau be~ on Modüs ahkamına tevfikan konao
:ıiln önce Ankaracfa inkitaa uğra· lide edilmiş olan gümrük poziı -

' yan Türk - hgiliz yeni ticaret yonlarmdan 106 a, 106 b. 107 a, 
anlaıma.aı konuşmala.rında İngiliz 107 b, 378 c, 378 d, 380 b, 381, ve 
mw-ahhaaı ola1ak bulunuyordu• 390 a, ve 390 b pozisyonları 12 -

Kouil§ın{'.fo.r yeniden başlıY:a • 2 - 1935 tarihinden itibaren 15 
ca.ğt umul~biiir. ı g_ün içinde de konsolide edi1lecek· 

tır. . 

1 Küçükpazar cina
yeti muhakemesi 

Kısa 
u N Şehir 
--.--Haberı 

AFYON İŞLERi - Türk ""' 
afyon anla§maın konu§rnaJa11 
mektedir. 

Uyuşturucu maddeler inhi-" 
yasadan afyon sabn aJmağa de 
mehtedir, inhisar aon günler , 

Y 'd l h Amerikaya oldukça mühin:ı bit 
eni en yapı an mu a- sahtı yapmı§tır. 

h.eme dün bitir.ildi ESNAF BANKASINDA"'. 

Kiiçükp~zaı·da Ayazma kapı - B nknsı umum h~ycti bugiin ~ 
ımda Hüsnünün kahvesinde bat- lantmr.t banka b"nasında yaP' 
byan bir kavga, sokakta cinayetle Tasfiye kararı verileceği ıöY 
neticelenmi!ti. Bu davanın suçlu • tedir. f 
ları Arab Ahmedle Kürd Hasan, BALIKÇILAR CEMIYE'ft~P 
on dokuz yatında Ta'litı öldür .. Balrkçılaı·, dün balıkçılar c 
mekten on heter seneye mahkum toplanarak balıkçılığın inki~ f 
edilmitlerdi. Temyizin bazı nok • da bir konu!ma yapacaklardı~ 

çokluk olrcadığmdan toplanb 
talardan karan bozması üzerine güne kaldı. 
İstanbul Ağırceza mahkemesinde ~ 
yeniden yapılan muhakeme, dün KONFERANS - Oniversi ,il 

feranı salonunda bugün prc>I ,.Ji 
bitmi~tir. neral Mazlum tarafından ":ı:eh;dı 

Davaya iÖre, vakanın cereyanı lardan korunma çareleri,, üııeril' 
§Öyledir: rilecek konferans yarma bJr 

hl', 

Arab Ahmedle Kürd Hatan, r----------~ 
kahveye girmitier. On dokuz ya· 
§ıncla Talat, ora.da oturuyor:muf. 
Arab Ahmed, bu gencin yanma 
gitmiş. eliyle yanağını aıkmış. Ço
cuk, bu harekete kartı ayağa kalk. 
mış, Ahmedin elini itmiıı. Ahmed, 
kızmış, kavga baılamıı, araya 
girınitler, ayırmışlar. 

Arab Ahmedle arkadaşı Kürd 
Hasan, biraz sonra aokakta Talat· 
la karşı1&Jmışlar. Talat, kahve • 
den çıkmış, evine gidiyormuş. Ah
med, bu kendi halinde yc1una gi· 
den çocuğun üzerine atılmış. göğ
süne kafa vurup tekmelemiş, yere 

düşürmüt, kollariyle sımsıkı tut· 
mut ve Kürd Hua.na Arapça ola· 
Tak "Vur!,, demiş. Haıan da ıua-
taıa ~ıunıccocu2uft bir kac :veri· 
ne .aplaıtıış. Kurk üzerindeki ya· 
ra, ölüme sebeb olmuf. 

Mahkeme, bozma kararının A
rab Ahmede aid kısmına uyma • 
mıştı. KÜrd Ha5an hakkındaki 
bozmaya uyarak, yeniden muha -
keme sonunda gene eski kararı 
verm!ttir. Bu itibarla, şir.ıdi ikisi 
de eskisi gib on beşer seneye mah
kUm edilmif bulunuyorlar. Karar 

ittifakla dır. 

Şoför Rıfat ağır hapse 
mahkum edildi 

Kadıköyünde ıaraon Sadıkı 
öldürmek kasdiyle yaralamaktan 
ıuçlu 'oför Rif atın muhakemesi. 
İstanbul Ağırceza mahkemesinde 
dün net:celenmittir. 

Mahkeme, ,of ör Rifatın gar -
son Sadıkı, istediği parayı verme-

yince, bıçak çekip bir kaç yerin -
den yara.ladığm1 ve bu suretle öl· 
dürmeğe tam teşebbüste bulun • 
duğunu sabit görmüttür. 

Bu esastan on heı ıene ağır 
hapse mahktim edilen Rifatm cc-

zuı, yaralama ölümle neticelen • 
mediği için on sene ağır hapse in· 1 

dirilmittir. Rifat, amme hizmetle

rinden müebbeden mahrum kala -
ca.ktır. 

Bir Transatlantik geliyor 
Bu yıl şehrimize gelecek seyyah 

vapurlannm en büyüğü olan Aki
tanya Tranıatlan~iği Cuma günü 
timannnıza girecektir. 

Akitanya vapuru o gece lima -

Kültür işleri 

Üniversitede veriıt' 
Alakadarların verdikleri . 

mata göre Üniversitenin ye~'~ 
kuk fakültesi talimatnal11~.t 
rupa Üniversitelerinin bul"" 
külteleri talimatnamelerin~ 
bilhassa laviçre Üniveraitel1 

matnamesinden cok daha 
li olarak tatbik ~ilmektedit• 

,v 
Bilhassa doktora smıf~~~. 

şans kısmına fakültece bııY". 
ehemmiyet verildiği içiıı 
tarafından da !fOk rağbet 68 
tedir. 

Bu sınıfın mevcudu eski . 
• 

~~u:-~-e~i ~a~eh:;ı: ~~;-~J' 
tur. 

Üniversite yeni talim~t ..J 
nin verimi bu yılki imtibV 

belli olacaktır. 

gcm:::mm Bu gece 
H Nöbetçi eczaneler. 
•• de· S! Samatyada : Rfdvan, Fener 
ii rif, Şehzadebaşında: Harndl, ~· 
iS mininde : Nazım, Karagüınr\1 ~ 
EE Kemal, Ak sarayda: Şeref, Ç • 
ii taşta: Sırn Rasim. Sirkec:id"~ 
S$ Riza, Be§iktaşta: SilleyınaJ1 'b/ 
~E Gedikpaşada: Asadoryan, ~ ~ 
;; Necati, Karaköyde: Hüseyııt j~ 
:: nü, Beyoğlunda: Dallasuda. f 
ii rol, Yenişehirde : BaronakJa11'J ~ 
g kad.a: Feyzi, Kasrmpaşada: ";/ 
ii ran, Halicioğl unda: Y cnı 1' .. 
:i cczaneai. 
:: ....................................... ::::::S: ......................................... 
llllfllllM'"--ltlltlltt ......... lllııllllll_ ... 

Geçmiş Kurunar: 
1 

20 Şubat 

HARB MÜCRIMLEld 
.ıs 

Loirt Corc Avam Kamaras: ~~ 
nı1an bir suale ceYaben t=ab1 ıil" 

ttfr 
serin Felemenk taraf ındaıı ·ııetl 
dilmemesindc Fransa \ ' C f zıgı ıe 1 

k~ 1 . k~ 1 "'' ·ôıtıe .ı: umet erınce mez ·ur ıu~ tıJfY 

şı düşmanca bir luırckette ~~eııt 
masmı istilzam e<lecek ınab1~ f 

·-ur· 
Jnkki edilmediğini söylero1s . 111 

·0 ııı 
nız diğer lıarh mücrinıferı ·iil 

•· 0,e~ 
keme edileceklerini roı\ıer~ 
Lon<lraya geldikleri rnütte_f '·rft i 
hususta israr edeceklerin• 1 s 

nımızda kalacak ve ertesi gün öğ- !tım _______ ,,_.--
leden M>nra gidecektir. nııztl 

Okuyucuları 
içerisinde muhtelif kumpnıı - hizmet 

yaların getirdiği 300 kadar lngi - K U p O N V _.. 
liz ve daha çok Amerikan 5eyya • r~ 

ı: 1 ··" ıı1' hı vardrr. ! Bn ltupocu ku P ..-
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1 BtJYOK DENiZ ROMANI _l~!'f Afganistan J.tıektupları 

Endülüste Kemal Reis -~ As yanın · isviçresi 
Tefrika No: 21 Yazan: lıhak FERDi 

( Arkaaı var) 

Afganistan hem Jatif bir yurd, 
bir maden yatağıdır hem de zengin 

Kabilde Dıı itleri Bakanlığı bina•t 

Kfilıil. (Kumıı - Hu 11 i) -1r:ııı 
y~ylasıııın §iınal doğu u kıı.ıınnı teş· 
kıl eden 'e Pamir ) aylaı;nıa koılar 
ılaynnan \f gan lilke i . air kıtalardn 
ki ülkelerle rniika~·e ,. t"<lerst"nİ:r. h. 

nqı:?da "1 viçreyc 'c Afrikadu Halıe 
~i lana., ııi~hct edilehilir. 

Meınleketin cenup J,,; 1~1111 Rcgi . 

lon gi>lii 'c tuzlu !;Ölle garbı Hanıuıı 
hataklrğr 'c de ti na, 1·.ı 1·ı... .1 . 

, .., S ' , , ÇI'\ rt llllf 

tır. }•ak at hıı çi;Jler aşılarak H İrıdu • 

ke.. il ile inin bo)dan hova kateui. 
ği dağlık mıntnkaya geliııc; f ganis • 

tanm olaıı<'a glizelliğile klU'~rla:.ılır. 
füılıara ilr \f ganistaıı ara mda ll· 

zıın hir mesafe lıuduıluk 'azifo ini 

göı·eıı Üııınıfüler) anın hir çok kolla
rı I:ündukeş il ilesilc on:ı rnerhut 0 

bn Sefi<lkıılı 'e Siyankuhdan kopaıı 
nclıider tnraf ırnlan te~kil edilmekte 
ılir. Şinıııtde Pamir °'asma dayanan 

BeıfalıfMn yaylım e.ki uman !ardını· 
heri kı) nıetli la§lari)e lıütiln ıtl'UJI • 

ılıı ün alnu~tır. 

J\fganistıcn ;ıon a ra k:ıılar eırafrnr 
çe' in•n ç\illrrin ort:ısıııda iıı:r.İ\ a lı.ı 
linde 'e nıt:d~rıi~ etten ur.ak .kalını~ 
l•,ıhıntı) ordu. feııılekcttr. ;ıon a•tı' 
21trfında hii) tık hir faaliyet giirlil • 

mUf \C fgaıı ulusu nıedcııiHtin lıP 
liin eserl~rine kar~ı hU) iik l;ir al!il\~ 
ri;uerrneğc hn~laııı ı~tır. 

Afganlılarda gUrUleıı llll'deııi f a:ı· 
liyet iktiı1tıd !Rhasrnclı:t ıla hitvUk a • 

rlımlur atnıalatnı:ı yol aı.:nıak.t:ıılır 
Ti<'aret giiııdcıı güne nıemlckctin 

lehine inkişaf ediyor. ] 9:!2 istath.tik 
leriııdf>. ithalliı 2.7M.ooo lııgiliz lira 

ı, ilırııc·ııt i e 2.280.000 f ııgiliz liru-
ı olarak g(i tcriliyorclu. Btı ıııiktl:ır 

lıer · t>ne milli ikıi al f Plıine ıe,•aıiin 
clııırk şartilı· ~oğalıııaktadır. 

Hiikiiıııeı rıııılıtt'lif ıııaıleıılrriıı iş
lt.ıilmesi i!;İıt hii) iik gayret sarft'l· 

nıekıetlir. Ru ) adan. f ngilteredl'n gt> 
tirilmiş olan maden mütehası;ı !arı 
J}ıaiyf"tlcrirıılt- 'eni 'eti~eıı ( · .; ~ gım ına 

clcıı ırılilıenı1i leri olduğu lıalde J lın 
ıliikı·:.iıı c. rurını lllC) ılarıa çıkıırıı.:ı~a 
~ah,ı) orlut. Gö terilen lıimrııl!t o La 
ılnr hliyiiktüt ki, pek kısa hir tniiıl • 
flt-t zadııııln 571 matlen ocağı il·•~ ik 
rdihniş 'c hunlnrdıın 299 u r.uıclı • 
nıanları :i~letnıeğe Ula~arifiıı le ·t kat 
kap:ıtncağı cihetle İ?letilıııeğe ııçd • 
rıır~tır. 

oıı yapılan hir l"tati ti~ı ~:.1 ~ 
Afgarıi•t:ıntla iJlyen maddeler ara • 
nıcln 24 kötnUr madeni 'Ot<ht. s~. 

fitknJnm ~iınalindeki petrol ıııadeni 
K:ıf'kn~ petrol nıadenler dere<'e .. iıule 
kı)mctli \·c zcııgin hir nıaden ani· 
maktadır. Kafiriı.tan tnıntahu~dı\ 
iki altın ıııadeni 'e iki giiıııiiş m:ule 
ni 'arclır. Bunlardan ha:ka 46 de • 

mir, 63 bakır madeni ıniilıirıı r·a 1111ı. 
ıumı 'ermekle mnrnftnrlar. \) rr<'ıı 
oıı kurşun \C on kala) lnAdeni \ar. 
,fır. 

Hinduke:.lerin eteklerind.- sekiı 
granit, ilç zift, l 6 kiikUrt ve J 2 mika 

uıatleni nıevcnttur. Hu 88) ıhğınıız tsl"r 
'el meııılutlarına 15 ozhC!t dört Ao· 

uıak-i ta~r. l 2 mermer 6 alçı, 2 çinko, 

6 ~aı>, 3 ni adır. 1 alnmiııyUm mü .. 
rekkchaıı, lıir nikl"1, hir ırıaııganı-7., 
lıir ıserparıtin, <liirt yakut. l•ir IApi 

lazıılit - laı·İ\crt ta~ "e yirrni alt1 

çnkmuk tnşı mmfonini ilih·e etmek Jıi 
znn gclİ) or. 

Af gı:tnİ<ıtaıı kn) ıt ttmı itiharil~ de 

zengindir. Şiıııııl dn~larında 8 ka) 11 

tmm tnndeııi merıılcketiıı tu~ ilıtiya

mıı tatınin etıııektf'flir. 

Afgnıı de\ l~t aılııınlrm ıııadeıılerin 

lıakkilc rtııııhmnn 'rrmrsi ''e ınem· 
leketirı en tliiz triynli~c olnıaeı için 

ınııf n:, nl lıir pro~rıım lıazırlnııHfl:tr· 
tlır. Bu proğrıunın tathikatı ilerledik 

ı:e f gan İAtan A11) anın gi.ib~ğinde en 

zeııgiu "'en faal hir falırika )Urdu 
halini alacaklır. 

Madenci 

Afgaııi taıım eıı lıii) iik itlınliit , c 

ilıruı·tıt ıııolıulli Hiııdi .. taııılır. IJiııdi 
taıulıııı ı:ıoııra blra:-İlt• Hu ) a 'c lraıı 
gelir. llıracaı. he~gir, yün. deri, ipek 

m~~' ahır, nelıati kuıııaşhır, ıiitiin , 1, 

t'lll ali §eylerılir. .,.oıı zaıııanlımlu 
mrm lı•ketin eıı ıııiilı im er' t•t ıııeııı. 
har olan nıacleıılcr işlctilıııeğe lıa,.la
ıın~lır. Madenlerden bilınkkin i tifa 

de ohıııchığu umarı bıınlarm Af ga • 
ni~tan itin en miihiın hir er\ et n1t•ın 
haı ol:ll'ıığı nıulı:ıkkak giirürıiiyor. 

Hiııcli'ıkf';:irı lıeııiiz işlenmemiş 0 • 

lan yapaçlıtrrrıda a ırların Je, 8111111 • 

ra gizleıınıi3 kalıııı. olan hinlerC'e 
ıııaden tl:mıarı \f guııjl'larıa yakm hiı· 
İıstikhalıJe lıir ı.ıına) j rııenılekeıi da

' l't ediyor. Hu ııınden leri miitcne', i 
'c !:Ok zengindir. Becl:ılı~anın liil'i , a 
umdu. Kfıfiri,.,ıaıım \ ,.ı:erıı , c · 

Bay l"lehmed Arif öldU 
Memleketimizin maruf tüccarlann • 

dan Madenci Bay Mehmed Arif'in bir 
senedenberi müptela oldufu hastalık • 
tan kurtulamıyarak vefat ettiiini bü • 
yük bir t .. 11ürle haber aldık. Memle. 
kete, bllhaHa kua-tuluı aanıında bü • 

yük hiametleri ıörülmüı olan Bay Ari 
fin ölümünün, kendiıini mümtaz n iyi 
kalbli bir insan veya bir arkadaı olarak 
tanıyan herkesçe elemle karıılan<ıcaiı 

-:. erpen 
ıiııi 'c Yakut-Huhi~i efitkulıuıı ııı•t 
rol kıı) u ları ıııukahiliıuf e Hindukc

şiıı rnaden ki)ınür orakları giiriiliir. 
Denilebilir ki, kıtamm her karış lop 

rağı hirer altın definedir. 

muhakkaktır. 

Merhumun cenazeıi bugün saat on 
buçukta Takıimde cümhuriyet apart• 
manınclan kaldırılarak medfeni ebedi • 
sine tevdi edilecektir. 

Kederdide aile.ine 1amiıni taziyetle
rimizi beyan eyleriz. 
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Inkılab Dersleri Kok fiatlan 
indiriliyor 

Kok kömürü fiatlan hakkında 
Ökonomi Bakanlığından vilayete ge 
len bir emre göre, yerli kokların 
f ahrika le.alimi toptan tonu en ~ok 
16,5, perakende 18,5, Alman kokla· 
rmmda antrepo teslimi 21,5 lira • 
dan fa.da satılmama"ı bildirilmİ§lİr. 

Tanzimat devri - Sevr -Yeni Türkiye 
~~~~~~-------------------~~~~~-·~ 

Sinob Saylavı Bay Yusuf Kemalin dün verdiği ders 

Bakanlık, hu tebliğde ak i surette 
hareket edenler hakkmda cezai hük 
rnün tatbik edileceğini, yerli kok 
ü:ıı:crindeki himayenin de kaldırıla • 
cağını bildirmiştir. 

Vilayetçe hu hu u ta tetkikat ya • 
pılınaktadır. Bu emir bugünlerde a· 
Jnkadar ~irkctlcre tebliğ edilecektir. 

Halıcılar ve Nıhtım 
antrepo ücretleri 

Halıcılar kendilerinden alınan 
nhtım antrepo ücretinin çok ol
duğunu ve bunun indirilmesi lü • 
zumunu bildirmiılerdi. Bu vazi. 
yet gerek liman umum müdür • 
lüğü ve gerek İstanbul ticaret o • 
dası tarafından tetkik edilmekte 
idi. 

Halıcılar geçen yıl ücretlerde 
yan yarıya bir indirme y:ıpılma
sını istemiılerdi. Ve odaca da bu 
tenzilat lüzumlu görülmüttü. Fa • 
kat ancak yüzde on bet tenzilat 
yapılabilmiıti. 

Halıcılar, antrepoların milli İ· 
dareye geçmesi üzerine müraca
atlannı tekrarlamıtlar ve geçen 
yıl yapılan tenzilihn tamamlan
masını istemitlerdir. Ticaret oda
ıı tetkikini bitirmit ve yine es
ki kararında ısrar etmittir. 

Liman umum müdürlüğü de tet
kikatma devam etmektedir. Bu 
vaziyette liman umum müdürü 
Bay Ali Rıza Çevik arkadaımıı -

· za fUnlan aöylemiıtir: 
"-Vaziyeti tetkik ediyonız. 

Sonra ise tabii tenzilat yapaca -
jız." 

Sinop saylavı Bay Yusuf Ke • 
mal, Üniversite inkılap tarihi kür
.süıündeki derslerine dün de de • 
vam etti. Bay Yusuf Kemal, bun· 
dan evvelki derste, Osmanlı im • 
paratorluğunu inkiraza kadar aü· 
rükliyen kapitüli.ayonlaTı ele al • 
mış, imparatorluğun mali yıkılıtı· 
nı anlatmıf tı. Bay Yusuf Kemal, 
dünkü konferansına baflarken 
T anzimatı anlatmayı fay dalı bul· 
du. Zira, Osmanlıların diğer ulus· 
!arla münasebetleri tetkik edilir -
ken, mutlaka bu bahsin de gözden 
geçirilmesi lazımdır. 

Bay Yusuf Kemal, Engelhart'
ın Taznimat hakkında yürüttüğü 

mütaleaları tekrarladı ve Tanzi • 
matın ökonomik sahadaki netice
sin~n, Oomanlı devletini, baıka 
devletlerin menfaatlerine alet et -
mek olduğunu kaydetti: 

" - Tazminata başka bir na· 
zarla bJlkarlar ise tanzimatm ka· 
pitaHzmin, daha iyi i!liyebilmesi 
için kurulmuş br düzen olduğunu 
ileri ıürerler. 

T anzimatın memlekette ikili -
ği doğurduğu muhakkaktır. Mek· 
tebin yanmda medreseyi, mahke -
menin yanında kadıyı, müftüyü, 
metrepolidi bırakmıştır.,, 

Bay Yusuf Kemal, tanzimatta 
yürümenin radikal olmadığını söz
lerine ekledikten sonra Meşruti • 
yet devrine geçti: 

"- Bu devirde ökonomik sa • 
hada düzelmteler yapılmadı de • 
ğil, fakat borçlanmaya devam e • 
dildi ve yeni Türkiyenin siriıtiği 
fedakarlıklardan bir. ta \ bH~ 

yapılamadı. 
Büyük Harp Metrutiyete bir 

Haziranda bir itfaiye fırsat vermiıti. Kapitüli.ayonların 
ilgasına girişildi. Ecnebi poıtaha -

mektebi açılacak neler kapatıldı, yeni gümrük tari-
Belediyenin 935 bütçeanideki fesi yapıldı. 

itfaiye tahıisatı ziyadeleştirilmiş • Kapitülasyonların menşei unu· 
tir. Bu sene yeniden bir kaç maki- tulduğu için, bunlar iki taraflı 
ne alınacaktrr. Haziranda bir de bağlanmalar !eklinde telakki edi· 
itfaiye mektebi açılacaktır. ltf ai- liyordu. Diğer devletler im para• 
yenin tam ve muntazam bir hale torluğun bunu yalnız başına kal· 
gelmesi için bir milyon liradan dırmağa salahiyeti olmadığını ile
fazla paraya ihtiyaç hasıl olduğu ri sürdüler. Osmanlılığın Büyük 
le.ahit edilmittir. harpte mağlUp olması ise Meşru· 

Bu ihtiyaçlar bir kaç. ıene zaT- tiyetin aldığı bu tedbirleı; tabii 
fmda klll'!ılanacaktır. a1stüst etti.,~ 

· t Bay Yusuf Kemal, bundan son· 
Sinemada çocuk ra "SevT,, den bahsederek, bir 

Sinema ve tiyatrolara küçük 1 milleti öldürmek için bütün ted • 
çocukların götürülmesi yasak ol • j birleri ihtiva edc:.n bu muahedenin 
maıma rağmen ucuz ıinemalara 1 mali ve iktisadi hükünılerini ~n • 
küçük çocuklann alındığı ıon l lattı. Sevr'in kurmak istediği ma· 
günlerc!e yaprlan koııtroHet'de nn· 1 1i ko"llisyonlorı, Osmanlı mur:ıh • 
laf!lmıitrr. Üç sinemn hakkında 1 hasmın bu komisyonlarda yalmz ı 
'!.tıbıt tut~hrı.u!tur. ! i.stişari mahiyette bulunabileceği· 

ni, bu komiayonlarm meclis kara· 
nnı bozacak salahiyetle olduğu • 
nu, bütçenin de komisyonun mü -
rakabesine verileceğini, komisyo • 
nun izni alınmadan imtiyaz veri • 
lemiyeceğini söyledi ve Sevr'in 
tabiiyetine aid hükümlerini de sı· 
raladı. 

Bay Y uauf Kemal bu sırada, 
fu veya bu devletin mandası için 
koparılan feryatları, belki bu su • 
retle bir parça merhamet ve yar .. 
dım edileceğini umanlar olduğu
nu hahrlatarak, dedi ki: 

u -Atatürk bütün bunlara: 
"Hayır, hayır!,, diyOTdu, hiç biri! 
Türke, yalnız Türk acıyabilir, 
Türkü yalnız Türk koruyacaktır!,, 

Bay Yusuf Kemal, dersin bu 
kısmında, kapitalist milletlerin 
kapitalist olmıyan milletlerle mü· 
nasebetlerinin ne tekilde olabile· 
ceğini gösteren misaller verdi. Bu 
arada Frederik Listin kitabından 
mühim gördüğü parçaları okudu. 

Harpten galib çıkmış o1saydrk 

Bası' acunu 

9 yazı 
Doktor Cevdet Sanan ( e:.ki adı 

Ce,·det Nusnhi), kooperatif!)ilik, kol 
lektif çilik, de' )etçilik üzerine yazdı 

ğr dokuz yazıyı orilzcl hir cilıl halin· 

de toplayıp baııtırnu~tır. Kredi koo· 

peratifleri! Jıakkın<la kooperatif ~ilik 

ilk iki yazının konu udur. Üçüncüde 
ta arruf, iç pazar, dış pazar, konu-.u 

luyor. Dördünçii nıüte.§ebbis w• •• 

~ebliü zcrflicrnr. urlı:iyedc koopc 
ratifçilik hc~inci yazıyı doldurmuş • 

tur. 6 mcı yazıda Bay doktor kendi 

dü,.üncelerinin dayandığı noktaları 

anlatıyor. '·Bizim milletimiz Avrupa 

milletleri gibi sağlı, so1ln bir millet 

değildir. Şimcliye kadar değildi; bu 
huhmmayı zoraki daHl etmenin mn 

na ı olur mu? Böyle bir bulunma Ö· 

zentisi ç,ok hir ~eydir., Yedinci, seki· 

zinci yazılar idealizm, materyalizm, 
marksizm için ) apıhm~ tetkiklerdir. 

Son ya:r.ı hizinı devletçiliğimizi anla· 

tıyor. 

· Eserin çıkı::mı okuyucularımıza 
se~ inerek bildiririz. 

KONGRELER 
İ&tanbul erkek lisesi mezunlan cemi· 

yetinden: 

15/2/935 tarihinde açılmaaı karar • 
laıtmlan yıllık kong'ttmiz çokluk olma 
dığından 22/2/!>~5 Cuml\ günü onn 
brra:Cılmı§ttr. Arkada§larm gösterilen 
;:üncfo mehtepte bulunm:ıl::ın ehemmi
yetle tebliğ olunur. 

KURUn'un Mlllt Romaıu: 37 ' yordu ... 

YAZAN : Kadircan Kaf lı 
- Seni isterdim!. madım ... 
Dedi... Onunla hayntta yalnız kalma · 
- F l\kat, senin baban olmak y1, hu yaştan başlı yarak bana: 

için pek gene değil miyim?. - Baba! ... 
-- A, neden gene olasın?. Nec· Dedirtmeyi, ben de onu sahiden 

lanın da, Nerimanın da, Nevinin bir öz çocuğum gibi kucaklama • 
de babalan hep senin gibi.. j yı, ~iç aynlmamayı ne kadar is • 

On.u bağrıma bastım .. O ıuada I terdım. 
yaıadı~ım hisler, öz bir babanın Bu minimini yavru, zaten bütün 
yiircğinden doğan hislerdi: sözelriyle, bana bir evlad kadar 

- Ah, ketki sen de benim yav· yakın olduğunu gösteriyor; beni 
nmı olaydın!... bir baba gibi seviyordu. 

Diye inlemekten kendimi ala.· Lakin bu, işte bu kadarla kalı· 

Solmazın benim öz kızım olma
dığını düşünmek bnna Selmanın 
ölümünü halırlamalttan daha acı 
geliyordu. 

B" r gün odamdaki toz1u kema· 
m gösterdi: 

- Keman çalmasmı biliyor mu· 
sun sen? .... dedi. 

- Biliyordum ... F al<:at .. Unut • 
tum ..... 

- Neden unuttun san~<i .. Ş"mdi 
çalardın da dinlerdik... Neclanm 
dayısı her akşam ona n~nni çalı • 
yormuş ... 

Bahsettiği kemancı, on üç yaş· 
larında bir mekteb çocuğuydu. 

Notaların seslerini ıspazmoza uğ· 
ramış insanlar gibi titrettiğini ben 
de birkaç defa evlerinin önünden 
geçerken duymu§, acnnııtım •••• 

bile, ne halde bulunacağımızı, bu 
kitaptan alman parçalar göstere • 
bilirdi . 

Bay Yusuf Kemal, lzmir ve la
tanbu!un işğal:ni, Mütarekenin a· 
cı günlerini kısaca kaydettikten 
sonra, imparatorluğun artık yıkı
lıb çöktüğünü, bu yıkılmanın ga -
yet tabii olduğunu sözlerine ekle
di ve Atatürkün nutkundan, bu 
perişanlığı tasvir eden satırları 

tekrarladı. 

Rüyük Önderin 19 Mayıs 1919 
da Samsuna çıkıb, kararlarını tat· 
b'ke, icraya baş1 adığım söyliyen 
Bay Yusuf Kemal: 

" - Yeni Türkiye kuruluyor -
du, dedi. Bunu kurarken ya!nız 

bir azim, bir ülkü vardı; o da 
Türk milletini modern teknikli, i· 
leri teknikli bir millet yapmak. 
M"lletin bütün makasadında mad
di ve hak:ki düşünmek.,, 

Bay Yufus Kemal, görülen iyi
lilder:n etüdlerin iyiliğ"nden hasıl 
olduğunu, realist olarak düşünme· 
nin ve rasyonel çalışmanın ve • 
rimlerini izah eUikten sonra, Mi· 
sakı Millinin maddelerini kısaca 

izaha geçti, meclisin açılışını ve 
bundan sonraki vakayii hulasa et· 
ti, bilhel$sa ökonomik kısımların -
da ayrı ayrı durdu. h-mir iktısad 
konferansının kurulutuna gelerek, 
Atatürkün bu kongrede verdiği 

nutku okuyarak dedi ki: 
- Düşmanı denize döken bü

yük başkumandan, bun:lan altı 
ay sonra iktisad için, devlet itleri 
icin bakınız neler söylüyor: 

"D YletiQ, ı. ... ,."'h' n .. ~ ..... Jı , ... !41'. 

madan ibare:tir,, diyor. "Bütün 
tarihin oluşları ökonomik hare • 
ketlerle izah edilir, itila ökonomik 
sebeplerle, inhitat ökonomik ae -
beplerle olmuştur,,diyor. "İstiklali 
tam iç:n şu düstur var: Milli ha • 
kimiyet, iktısadi hjkimiyetle tar • 
sın edilmelidir,, diyor. 

Bay Yusuf Kemal, Alemdarın 
vezaret fermanından parçalar o • 
kumak suretiyle imparatorluk zih
niyetinden örnekler verdi. Zama
nın paaişahı: "Malum ola ki, ted· 
biri suphaniyle cülusu humayun 
vaki olmuştur. Sen şeriate dikkat 
et, narha dikkat et, sen sabah1arı 

İstanbul halkını, sabah namazla • 
rını kendi mahallelerindeki cami
lerde kılmaya ve duayı devletimi 
etmeye mecbur et!', 

Bu gibi fermanlar ve gülünç 
programlarla yeni Türkiyenin git· 
tiği yol arasın da kısa karşılaıtır • 
malar yapan Yusuf Kemal dersini 
alkış1 ar arasında bitirdi. 

Kemanı almak ihtiyacını duy • 
madım değ] ... Belki Solmazın ho
şuna giden sesler de çıkar abile • 
cektim. Fakat bir tüılü elim u -
zanamatlı. Onu böyJe, telleri kı -
rık ve toz içinde bıraktım ... 

- Uzun zaman çalınmazsa da· 
rılır da böyle telleri kırılır ve ses 
çıkarmaz! ... 

- Yazık! .. Ne diye böyle yap
tın? ... 

Ne:!en böyle yaptı3rmı acaba 
bu sevimli yavruya bir gün anlat· 
sam acaba ne diyecekti. Annesi· 
ne hak mı verecekti? .... 

Bunu merak ediyordum. 
Ne caveb vereceğini an!amak 

istiyordum. 
Fakat henüz küçüktü. 
B~n onu üvey annesine ısm.lır

mağa çalı§ırken dayım da evlen• 

1 
Bu hafta yapılacB 

futbol maç'arı 
1 tanhul futbol Jıc) eti Bıı· 

ğnıdan: 

.. ' 22 Şubat 935 cuma giinU • 
cak nımtaka hiniciJik uıaçlatl 

1 - Tak ... im alanında: AlaJI 
ii Basri Biitün ant 13.30 da 
pa~a - 1':) tip hakemi, Kemal 
ant 15,]5 de Be~iktaş - Süit 

ye L\ takımı hakemi, İzzet ~I 
•lin Apak ) mı lıakcınlcri A 
Riza. Taliit Delidağ. 

11 - Be~iktas alanında: \lı# 
. cü ii \ Ji Rrclrnn aa t 10, ı5 de 
- İ tanlmlııpor genç takıınlııtl 
ıni, \li füd, an. nat 12 de '~ 
t tnnbul ... por n takımlnrı b 
Mehnıcd Ali. ant 13,45 de fi 
He) lerhc) i A tnkmıları JıaktJlll' 
di Karsan, aat 15.30 da Yef• 

tımhulı::por \ takımları lınkeJ!ll' 
lıi. ) an hakemleri. Zarif. ~it 
\li. 

111 - Fenerbahçe alanınd•' 
gözcü ü Halid İbrahim, eaııl 
de Topkapı - Anadolu A l 
lıakeıni, Halid Calib Ezgii· 

de Galata aray - Beykoz il 
rı lınkeıni, Halid lhralıim, ali~ 
de Galaıa~aray - Be)koz lı. 1 

rı hakemi aim Turgucl, yarı h 
leri, Ekrem l:rso), amiın 'f•1~ 

Voleybol 
Volevhol, Bn kctlıol 'e te111' 

tinden: 

22 2 935 cuma giinü Gııl•\ 
lekalinıle ) apıJ ncak resmi ' 0 

maçı: 

Galata nray - İı:;tanbul:ıF°r 
17 ,30 hakem Talat. 

' Gaı.r_r · miib..::adiJl ... rA d-' 
tı'acak otuz bin Jiı& 
Gayri mübadillere dağı ti 

üz0 re muhtelit mübadele ~ 
yonundan geçen otuz bin l 
lirasının gayri mübadil i~~ 
uğraıan komisyonun maır' 1 
na kartılık konulacağı ri"'1 
zerine yaptığımız tahkik•t 

cesinde böyle bir fey ohıı•d 
nı öğrendik. 

Esasen dağıtılacak p•~, 
kadar da tutmamaktadır· 
paranın dağıtılması üzeriııe J 
çe Bakanlığınca bir karar 1 

mit değildir. 

Diğer taraftan, dosyalırfl' 
bütün yeni komisyona de 
duğu hakkında bir haber ~ 

sa da, henüz bu işin de 
!anmadığı anlaşılmıştır. 

Müzayedeye daha faıl' 
çıkarmak için tedbirlere bJf 

rulmaktadır. 

me hazırlıkları yapıyordu. 
Bu sıra:la cihan harbi 

patlak verdi. d 
Heyecanlı günler, birer yıl Q 

hız~yle geçti. Tam dört ,eaıe~ 
nakkale, Romanya, Ga 'içY• 1.-ı 
sonra Suriyede bulundudl• 
re hiç gidemedim. 

Son bozgunda İngTzlet'e 
olarak Mısıra götürüldük· 

Mütarekeden ıonra l~ ıl 
gel:liğimiz zaman lznıi~e ~ 
lıların çıktığını öğrendık· h,ı 
doluya geçtik. lst:klal 
karıftrk. 

d• Bazan orduda, b:ızan de 
he geriıinde ve hastaneler 

h§hk. .. 
Bütün bu kavga, giirültı.Jı 1 

·: ... e 
luk yıl'arrn-"a Sohnn-ın B 

zü, derinden gülümsiyen .,e 
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Ceza kanunu 
-- (Baş taralı 1 inci sahifede) ı •aia ve sola gidemiyecek kadar 
- Ceza kanunumuz eski ltal· sarih bulunmalı, bilhaua usul 

ya Ceza kanunudur· Bay Mah noktasından merasim gayet baıit 
mud E.ad bunu yeni kanun diye bir §ekle irca edilmelidir. En 
tercüme ettirirken ltalya hüku • mükemmel kanun, en kolay tat
meti bu kanunu Üga etmİ§, yeni bik edilecek kanundur.,, 

Niyaz; Ahmed Okan Tefrika No. -82-

Arap Camiini kim kurdu? bir kanun yapmıftır. - Kanunda iyi anla,ılmıyan 
Ceza kanunu, yazılq itibari • noktaların bulunduğunu söylemit-

katıl ~7,0 •enes:nde de Midillide 
,_ e den Sadrazam Mustafa pa• 

le kanıık mana fıkabüecek fe - tiniz. Bu hususta biraz daha malu-
lı.ildedir. Bir fok indirme ve bin- mat verir mişiniz? 

, lba.hzenı'n .. d'.... b"" tiitı ve camım ıger u• 
;oksanlarmı ikmal ettirdi. 

l'oph urşunlu mahzen 1223 büyük 
l'Qiyl ane Yangınından sonra tama-

dirme hesapları vardır ki en ba- - Mesela üçte bire indirüir, 
sit bir hadisede saatlerce bir mü.. üçte ikisi tenzil olunur gibi lıkra-
telı.aısısa hesab yaphrmak lazım lar ek.eriya iki manaya gelecek 
gelir. gibidir. Bu yüzden tam teşebbü. 

ltalyada bu kanunun tatbikat- sün cezası, nakıs teıebbüs ceza • oe .~rihe karıştı .. 
çun ·· 1111~ en yangın, Ayazmakapı -

d a. çıktı. Bu yanaında 1000 
~n f ""' 

ta iyi, netice vermemesile deii§· :ıından Jaha fazla olacağı g:bi 
tirilmesi de gösterir ki Türk Ce-- mcina çıkardır. Fakat daha mü. 

Çıka a.zla ev yandı. Arka arkaya za kanuna muhtacı tadil- him mesele, kanunların tanzimi 

kork: bu Yangınlar halkı müthiş 
hlr hnuştu. Bu yıla "Yangın 
l'ııildddenınek adet oldu. Hatta bir 
''lki :t "Bir :nci yangın yılı,, ve 

dir. Değişmesi lazım gelen bir değil, tasfiyesi meselesidir. Ge • 
kanundur. Yani baıtanbaıa ye- çen sene Baıvekô.let müdevvenat' 
niden değifmeıi lazım gelen bir müdüriyetinden cumhuriyet dev
kanundur. • rinde çıkmı§ olan kanunlan ihti-

• di, ncı Yangm yılı,, bile denilir .. Bundan baıka ceza usulü mu- va eJen son tertip düstur aldım. 
ltakemeleri gene Bay Mahmud Bu kanun mecmualarını tQfıya· 

A. ARAPCAMll Esad zamanında Almanyadan bilmek için bir hamal kifayet et-
~ind rapcaınii, eski bir kiEse ye - alınmqtır. Lüzummz ve fazla medi. Bir ikincisini tutmak mec-
ltpı e Yapılrnıı camidir. Bazı ki • merasimle doludur. Bir misal söy- buriyeti hasıl oldu. Bu kadar çok 
1.t~~~' "R~nisi dev!eti emeviyeden liyeyim; lstanbul birinci müılan- kanunları okumuı~ anlamı§ ta. 
)\ıtn•rrıe bini Abdülrneliktir,, diye Galata lröprüsüniin eski hali '(Yazısı yann) tiği iken, Bakırköyiinde övey val- mamen ihata etmq Türkiyed~ 
l?ıtı akta iseler de, bu kayıd yan· . .d de•ini öldüren bir katilin cürmü bir lerd aöıterilemez. 
ı B Ki krldı müslinıei namdan ser- Bıra eti ki Süleyman olub Ha- 0 

da {' u kayıd, Emeviye kurunun· asker lifei Şam mqhud evrakı bana verildiği Eıaıen bu kanunlann çoğunun 
~bd~~nbu!a gelen Araplardan Biı' gün eyledi Müslime Kemali adliyle Islama verdi is- gün tahkikatı ikmal ederek müd- hükmü kalmamlf, bir çoğu diğer 
C&.nı·ulnıelikin bu kilise yerinde hutbe tihkam deiumumiliğe iade etmi§tim. Ev- kanunlarla değİ§mqtir. Bütün ka-

~ Y~Phrmasıdır. Divarr Rnme azimetle aluruz Ki kıldr Müslinıeyi kendi yam- rak ayni günde ağır ce.za mahke- nunları gözden geçirerek hükmü 
tıt hu caıniin ne şekilde kuruldu- " rütbe na dvet mesine gönderilerek üç gün ıon- kalmıyanları ortadan kaldırmak. 
bld ·akkı:nda camiin içinde yazılı Bu feyzi rahmetirahınanm Bin altın ile suvar olub eyledi ra bu suçun muhakemeıi yapıldı. ve YQ§ıyan kanunların biribirine 
~d tlttan uzun bir tarih anlatmak- halka arz edeyüz avdet Ayni İJİ bugünkü unılü muhake· uymıyan noktalarını düzeltmek, 
lt 

1
;· Bu tarihin mesela altmış al· Kabul etmiyen Ademle cenği Kuswu askere de düştü hasta- me ile yapmak lazım gelir•e bir okunup içinden çıkılabilecek ıe-

ıo~ olarak kaydettiği günlemeç farz edeyüz hk vafir buçuk ay zaman lazımdır. lıte kilde yeni bir düstur vücude ge-
tUtııi d~ doksan altı diye değiıti· Bu va'zr gıiş eden elli bina_ Amanı ahdi bozuk förce buldu bu kanunun da tatbikatta iyi, ne- tirmek lazımdır. 

ttır. Tarih şudur: dem ol kafir tice vermediği Almanyada anla. Dahiliye hukuk müıaviri iken 
Btt mabedin sana ahvalin ey- b'' .1 Zuhuı· vermeyı·b ol ceyşı· kıldı tılarak biz eıki kanunu tercüme bir vilayetten poliı nizamnamesi· Taahhfü eylediler ta ım 1 e .. 

l{· leyim ilam ol dem azerde ettiğimiz esnada onlar da yeni nin bir maddesi mer'i olub ol-
ı kadrin anla bu beyti atika Sahabeden nice kimse de kıldı Bu gamla her biri tekrar uğra- kanun layihasını ihmal efmİf bu- madığı sorulmu§tu. Buna cevab 

'ti· kıl ikram })ile sefeı· yıbderde lunuyorlardı. verebilmek için on be§ gün mü. 1~ nice seneler zülmet içire l 
Cenabı Hakka tevek1<ülle ol. Tasavvur eylediler sulli berka- Biri talyaJan, Jiğeri Alman- temaJiyen uiraımak lOzım Bel• 

l{i sonra ana ker~':nkti ~~~~ dular rehber rar olmaz yadan alınan bu iki kanan ara • Ji. Çiinkii ba nizamnameleri ta-
Hazreti Mevla Diyan Rwne gelib evvel bu Ki b3.;,c:ısız askere hiç kimse pa- •ında Ja e•aslı imtizaç edemiyen dil eJen bir çok kanunu muvak• 

AJıa şehıi fethetti yidar olmaz noktalar varJır· Bunun için lıem katler, muhtelif kanunlar olduğu 
göre ~desin şanına anın Ne ,.are anladılar zaaf geldi Ceza kanununa, laem ceza ıı•ulii gibi diğer yeni çıkan kanrınlann 

tazim İçinde bulduğu emvali ceyşe ~ 
!{· bahsettı" İslama malıakeme kanunlannı Jeğiftir- bazı maddeleri bu nizamname 1 dergehlnac Hüda sana da .. Bakiye asker ile gı"ttiler Şama mek liizımdır. hükümlerini gö•terir vaziyette ;. d tek · Bu beytülmali ganimetle ey le-'l' e e rım Tekuranı isidib geldi şehri sey- Bu yeni yapdacak kanun, di. 

azarruiyle salatü selama ka- yib mamur .. -
Ki namr oldu ARABCAMU retti fok açık bir üslübla yazılmalı, Tapu nizamname.inin mülga 

Ce im ol ile me..
5
hur Nizamı minberu mihra hı boz • ............................................. veya mer'i olduğu me6eleıi bile 

nabr Hazreti bariye maksa- - belli olmryan kumbaralar bir gün 
Teku·ı·u·· Ruın gelı"b gelib derge· du dir (Kilise) etti b d kat'iyyetle bugün bile halledilmif 

l{ dm iı::.e yol u civar a. patlamıf bir rok kimse- J 

b .... · d"" Ki bunda çok seneler kefereyn :r ııeg .. ildir. Benim reyime go··re, y--a ul ed'b ·· ·· ·· ·· hine yüz sür u ı · f l"k f beh ı ... -ı umaıız curmumuzu - eyleyib icra erın e a e ıne ıe o muştu. ni kanunların tan.zı"mı· ne k-~ar 
d ğf Haracı vermeg~ e deruhde eyle· B ti d k "" 

h e ema ur Bı·ıw· ..,....,. kenai bih1r hikmetin u pa ama sonun a çı an ··h· • k'l · ı· · 
flll hake yüz sürenin der,gehin- yib durdu ·-=- yangın bütün o civar halkım ca· mu ım ııe es 1 erın ta• ıyesı on .. 

anın Mevla dan Jaha çok mühimdir." 
l{i den etme dur Ricasin etti kabul ana verdi Ki yani Hazreti Sultan Meh • miye sürüklemiş, cami, aylarca •1111 , •wı1111111111 ... 111111111 ___ ""'"'""""'"''•' __ _ 

doksan altı sene geçmiş idi peyınam metli sani ev vazifesi görmüştür. Numerotaj i~leri 
Hl·cretten • • • • Galata camiler1°nı'n en bu""yu··g"'u·· N t · f ı· · b lI Cihanı eyle abad şevketU şani umero aJ aa ıyetı u aym 

eni.iz bu dine reha gelmiş idi Yedi sene bu şehirde ikamet d b K ta ta · idi. Onun için Arapcamiine ayni sonunda bitecekti. Bütün gayretle-Müyesser ol u u os n nıye ç fitretten eylediler fethi ana zamanda "Camii Kebir,, de der • re rağmen bitirilemiyeceği anla .. 
lln oldu Velidibni Abdül - Bu barıgahr hudada ibadet ey- Ebülfeth demek ol padişaha )erdi. şılmıştır. lstanbul cihetinin nu .. 

y . melik Halifeidin 1ediler oldu seza MeşhurGalata mahkemesi bu merotaji bitmiıtir. Beyoğlu cihe. 
ezıdin eylediği fitneler bulub O demde oldu Deınşrk içre camiin karşısında bulunduğu için tinde çalışılmaktadır. 
~ teskin fitneler peyda Arabcamiinin tarihte büyük camiin ziyaretçileri de her cami • Bütün İstanbul numerotajmın 

Utad edüb fethi Kostantini - Kim etti alemi lerzanu dilleri rolleri vardır. Fetihten çok sonra- den fazla idi. ancak iki ay sonra bitebileceği 
"--..., yeye o sefer şeyda ları kimin tarafından saklandığı "(Arkası var) anlaşılmaktadır. 

)lJtlQ .. 1 --------------------------------------~~-:ı:-~------------------~--1111111~~-:---~:--~~~--------......................... ________ __ ~i. l!.i&?zleri haya:imden gitme • istiyor... çiçek gibi... mu§. Görenler öyle diyorlarmı§ 
~aliçy ~ Çana.kkaJede, ikincisi ikincisinde şunları okudum: Ondan ıonra lzmir önünde dü§· ki, eğer annesi timdi dirilse ve on 
ıltj llıcktu a olmak üzere dayımdan _ Çanakkaleden birdenbire da. man donanmaıınm demirlediğini, bir yaşına döıue, ikisini birbirin ~ 
bt~ .. b almııtım. Bunlarda ha uzaklara gidişin bizi büsbü • korkulu günler geçtiğini itittik. den ayırmak mümkün olmazmış .• 
'-ttt),. ıdçın okunrnağa değer olan tu··n üzdü. Bo• bulunduk da bunu Fakat dayımdan hiç bir mektuba• Kend kendime: 
• -.ray I ~ 1 d A b b ~den} a nız Solmazdan bah • nasılsa Solmaz da duydu .. "Ne ka· ama ım. - ca a eni unuttu mu? .. 
Q• • erdi. H lb · o· d 'tine· · a ukı pek azdı. dar uzak? Oraya neyle gidil~r? Ancak Anadolu harbinde iken, ıye sor um. 

ıa.rıde .. l 
......., · foy e Yazıyordu: Kaç günde gidHir? Biz gidemez lzmriden Ankaraya gelen lzmirli Daymıla yeniden mektublaş. 

"•t? ~..-I·nazın aana çok selamı miy:z? .. ,, diye bir sürü şeyler sor- birkaç genç adam bana dayımla a- tım. Sansör olduğu için. bana hep 
h

1 

ksıt er eün anıyor ... "Fı!-fış ka- mag~a başJadı. Resmini koynuna ilesi hakkında bildiklerini .söyle· kısa cevablar veriyor, Solmaz hak. 
e k .,, filtkts ·· ı· · d'l k d d d "1 ·d· il -ra.

1 
, __ t ını so .. J- ıyerek se:::ıin- alarak uyuyor ve hemen hemen 1 er: rn a a ıa ece yı ır, e erin-

~ ~ ~ ' kü d .. ' d" d -,,.Q~dı" ıya, rek çeker gibi her sabah seni rüyada gördüğünü, İtgal esnasında dayunın tica- en oper .,, ıyor u. 
~ gınız z 1 H lb k b 'llltııl> aınan_arı ıtnmaktan beraberce deniz kenarlarına, hah- rethanesi yağmaya uğramıt, ken- a u i en onun günü günü_ 
l>G...... ...or... Bu b . 1 ll ı. b"" .. h ..-rnah. d oyunu emme çelere g:ttiğini, ona masa ar söy· disi biraz zaman sonra ~apaedil • ne ulun ayatını öğrenmek ihti· 

•·se a ra:zı:ı olmuyor ve: led! ğini, denizde sahiden kürek mİ§. Fakat şimdi serbeatmit, za - yacını duyuyordum. Yavrusunu u· 
:~1\ d: Ya~a;nazıın onu, hem yap- çekt:ğinizi anlatıyor .•. Ona kendi· rarı çok değilmiı. Fakat bunlar zaklarda bırakarak, yıllarca on • 
d!:7G-ı .. , -t;Y etneaini bilmezsin!,, ni çok sevdirmekle bilmem ki, iyi ona dokur.muş ve fena halde sar- dan ayrı kalan bir babadan fark-
lllt, ı,-. it er ben askere gitsey • mi yaptın, yoksa fena mı? insan sılmıf. Kırk beşini ancak geçtiği ıızdmı. Onun hasreti, bir avuç 

l\~ eltlin· •dar taıa çekmiyeceği • böyle ansızın ayrılacağını da ümid halde elli beıinde, altmışında gG • kor gibi kalbimin iç.inde büyüyor, 
tiirıu,.or lfft •• k.Seni o kadar çok dü • etmezdi ya ... Eski tombul ve pem• rünüyormuı. Solmaz, timdi on artıyordu. 

• Çv anıyor ve dönmeni be Solmaz, timdi ince, solgun bir bir yatında, çok güzel bir kız oi • Buna rağm.en hiılerimi daymıa 

yazamryor, bir kabahatmış 
çekiniyordum. 

:r. :(. I{. 

gibi 

Kurtuluş savaşı biter b:tmez 
soluğu 1zmirde aldım. Evin kapı• 
sından girdiğim zaman onun ge .. 

ne kol!arını açarak bana ko§aca • 
ğını, boynuma dolanacağını, ben· 
den ayrılmıyacağını zannediyor • 
dum. 

Ah, onu ne büyük bir arzu ile 
kucakhyacaktım. Onun varlığın • 
da. Selmanın ruhunu sinmit bula -
caktım. Her zaman ince bir gönül 
bağlantısı halinde kalan eski aşk, 
kurumuf topraklara. sızan serin 
ıular gibi içimde uyanacaktı. Ar • 
tık eskişi gibi yalnız onu sevecek, 
onu dütünecek, onunla gezecek 
ve avunacaktım. 

(Arkası var). 



-~ tı.- KURUN ZO ŞUBAT 1935 

!Kontenjan 
Çarşamba , Pcrşcmtic 1 · 
~o Şubat ; 2 ( Şubat -- (Baı tarafı 1 inci sayıfada} 

iti Zllkade ı:- Zilkade : hin liralık bir itlıalatımrza münha· 
GUo doğu~u 6·49 647 srr kalan talıdit meumu bu. clefa da 
Gilo batışı 17.'48 17,50 

1 TAKViM 

• 
~ 

lHIUtlAYE 
• 

• Sabah namuı 6 6 50(),000 liraya indirildi. 
· Oğle namızı 12.<J.8 JU8 2 - Diğer taraftan kleririg veya 

ltındl nımaıı IU7 ı:ı.~s 
Akşam namaıı l7.4! 17,~ t tcdiyat müvazenesi prensiplerimize 
Yacsı namazı 19.18 19.~{() uygunolarak muhtelifmemleketler 

1 ecrübesiz artist kız 
Çeviren: Arif Cemil 

Yılın gtçcn günleri 50 ., 
imsak 

5
· 
11 

;"
1
•
0

J 

1 
le yapılmt§ anla§malar sayesinde, bu 

Rövü tiyatrosunda bir dinlen- şıkla~tırmak ve yenilemek ınüm • Yılın kılan günlcrı 316 :us · memleketlere ithal. imkanı genişletil 
me esnasında rövü kızları garde- kün olamıyordu. di. Ve 1933 . rakamına nazaran 934 
rob' da toplanmışlardı. İçlerinde Bu üç l<avalye içinde hangisi 

1

11 RAD y O jl yılında yekfm ithalatnmz yiizde 16 
Marion şehrin en methur terzisi· kendisine hakiki dost olabilirdi 1 - ~ nisbetinde arttı. 
ne diktirdiği bir elbiseyi ve Dita işte Keteyi düşündüren ve zihnini BUQUN 3 - Aralarında ahenk ve irtibat 
da bir iki gün evvel aldığ1 kıy L yoran mesele bu idi. Hangisinde ISTANBUL tesis edilen kontenjan kararnamele-
metli bir küı·k mantoyu gösteri • karar kılacağını bir türlü kestire • 18,00 - Fransızca derı, 18,30 - rimiz ve anla§rİla politikamız, hu ka 
"·ordu. Zavallı Kete, bu kızların miyordu. Jimnutik Bayan Azade, lS,SO - l\li.· rarnameleri bir tahdid sil~ln olmak 

h b. ka d. •İk 11,1usiki. Plik, 19,30 - Haberler, k d k "'~.,,cı~ kırk bet lira aldıklan bal- Kete ni ayet ır rar ver ı, tan rıkardı, bir milli i tisa ve o • 
"'·' ,... 19,40 - Bayan Halide monoloğ, 20,00 " 
ele nasıl olup da böyle kıymetli dedi ki: Doğduğum giln hangisi - Maarif bakanlığı namma konferans, runma vasıtası haline yükseltti. Bir 
elbiseler giyebildiklerini anlıya- bana en güzel hediyeyi getirirse lstanbul erkek lisesi felıele muallimi taraftan milli sanayi ve istihsali hi · 
mıyordu. Çünkü o, tiyatroya da- onu dost olarak kabul edeceğim Nimetullah Oztürk, 20,30 - Balalay. maye diğer taraftan ticari miibndele 
ha yeni atılmıştı. Her artist kızın ve .diğer ikisine yol vereceğim. kan orkestrası; Kurt, 21,20 - Son ha· leri tevsi rolü ele bu kararnamelere 

b. d ld ğu b"I Onun için, doğduğu gün tiyat· herler, 21,30- Radyo orkutra11, 22,00 verildi. 
zengin ır ostu o u nu ı • d ki d b d b. k t - Radyo tango ve caz orkeatraıı. 
mı.yordu. ro a gar ero un a ır pa e Halen umumi ithalatımız yüz -228 lilız. VARŞOVA, m. 

Merakını gidermek için kızlara gördüğü zaman hayrete düşmÜ§ • 18,S:S: Şarlwar. 18,50: Spor. 19: Sözler. 19, de 83 ü kliring veya tediyat mü -
1 d lb. tü. Kete o paketi açarken Dita ile 111: Oda mualkUıı. 19,46: Kon.fen.na. 20: orı; vazenesi esaslı anlaşma yaptığı -

mese eyi sor uğu zaman e ıse- M . d 1 d l d muslklsl. 20,ıo: Sözler. 20,ıo: Şarlolıı.r. %1: 
lerin ve kürklerin nereden geldi- arıon a yanınaa uruyor ar 1• Ha.fit mıuiJd. 21,sa: Haberler. 21,fS: Sözler. mrz memleketlerden gelmektedir. 
ğini a;,"ladı. Tabiat Kete'yi diğer Hatta .garderob muhafızı Olan 21,so: Choptn konseri. 23,15: Konfer:ınıı. lhracatımızın yüzde 84 Ü bu mem 

'ht' M dam Şvı'beke de bera - (fransızca). 2S,%5: ReklAmlar. 28,40: Dans. • k a· 
kızlardan daha güzel yaratmı§· 1 ıyar a bo :u: Sözler. :u,oıı: Dans. leketlere gıtme te ır. 
tı. ·Onun için kızcağız düşündü: her seyrediyordu. Paket orta y· 114 Khz. MOSKOVA, 11H m. Müzakere halinde olduğumuz 
Neden ben de ke ... ·dime bir dost da bir bonboniyerdi. Zarif kurde- . ıı,so: Fırka ne"rlyatı. 18,80: Krz.ılordu için bir iki memleketle de uzlaşılabilir 

~'· l · Al d l k eöz ve mmlkL 19,80: Kolkozlara oilrler. 21: 
edinmiyeyim; dedi. Karnaval za- lelerle ıüs en,miştı. tın a yaz 1 

Senfonik konııu naidJ. 22: Çekçe n~rıyat. se Türkiye ithalatının yüzde 95 i 
manı olduğu için eğlence yerleri- elbise için bir kumaş vardı. Bu 2s,os: tnı;nzıce neırıyat. 24,05: Almanca neo- anlaşma yapılmış memleketler _ 

b b. d 1 kumaş, arkadaşlarmm giydikleri rJyM;. den O'Plmeye başlıyacaktır. ni irer ırer o aıtı. 882 .Khz. MôSKOVA, (Stalln) ss1 m. o~ 
tik gittiği yer, artistlerin mas· elbise kumaşları kadar güze1 de • 17: Fransız operalarından parçalar. 18,20: Bizim değişmiyecek .Politika -

ğildi amma ona fena da denile - Bir opera tcmsWnJn nakli. 22,so: Jfarıııık ıntz ·. "malımrz;ı alanın malım al -
keli balosuydu. Oradaki kalaba • mezdi. Paketin içinde bil- mektup kol18er ve dans muslklsl. 
hk, neş'e ve keyif o kadar fazla ~ Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. maldır.,, Bunun tatbik v~ temi~ 
d k. K . . . ak d ta vardı. Fakat bu mektupta imza 1s,so: Piyano konseri. 19,10: Sözler. 19,4.0: şeklı" uluslar arası .. münasebetleri 

i i ı ete zıyaretımn m sa I• • "N N ltvdı Macar prı..-ııan. 20,50: Sttidyo tcmsnı. 22,50: 
S b h k yerme · .,, yazı •J • ve ulusal evı·enseJ konJ'onktu··r i -nı Unuttu. a a a arJl saat Üçte Haberler. 28,10: Cazband. 28,50: Opera or- _ 

Kovboy kıyafetine girmiş olan Kete hediyeyi gönderen.in kim kestrası. caplarma göre değişebilir. Fakat 
oldug"'unu bir türlü tayin edemedi. 904 Khz. HAMBURG, 882 m. d .... 

bir gencin dizinde yatmakta ol- 18 oo K .. m kıl 19 ıo c:"'zI 19 80 ruhu egişemez. Film artistinin bir mektubunu çı· ,.. : oy oar arL • : >.:iV er. • : 
duğunu gördü. Kendi kendine: Pi.Ak. 19,45: Sözler. ıtt,5ı5: Haberler. 20: Bu politikamızın şimdiye kadar 

' 1 1 1 karıp kartrlaştrrdı. Yazıda bir de- Straauııswı eserlerinden (Viyana muslklsl). temı·n· ettig~ i netiC€ler şunlardır: 
- 'Ne güze göz eri, ne tat ı k d b . d A 21: Haberler. 21,llS; Konser. (Berlinden na-

seıi var!,, dedi. Ortahk ağanr • · receye a ar ~nzeyı§ val' ı. ca- kil). 21,411: Yeni ve eski org mll!likı111. 22: 1 - Memleketin ~ayileşmcsi 
ken evine döndüğü zaman aarhot- ha hediyeyi film artisti mi gönder• "Der Holzdleb" adJı Marşnerln e1erlerinde~. Ye miUi..iktisa<i efu~~laFRU tamam 

mişti? Zaten bütün. ümidini ona.,_ 1 ,,0pe...., ,,;-~ ..... , ' -

luğu gitmif, onun yerine kendi • b ... 
1 

· · el? K . ak1 t~o Khz. BRESLAU, sıe m.. lama sa.v~majçal}..ettirdiği, faz-
sinde i•ikane denilecek bir his ag amamış mıy 1 

• ızm ma 17,so: Radyo orkestrasL 19: Sözler. ıD,OtS: la ithalat meml~ketti:!n döviz ç* -
:s- bir aıralrk ressam Hanı da geldi DUet ve şarkılar. 19,40: Sözler. 20: Şen pl!'ı.k-
t Elh " K t b' do t maksıızın malla ödenmiştir. uyanmış ı. asrı, e e ır s amma onun fakir olduğunu bildi· . ıar. 20,40: Baftanm haber lemalt, 21: GUnlln 

tedarik etmek için takib ettiği ' . . · kısa haberlerL 21,ış: musaı neşriyat (musl· 2 - Anlaşma memleketlerinin 
d ği için kendisine böyle hır hedıye kll1 skeç). 22,so: çıte mualkı.t. ıs: Haber· memleketı'mı'ze fazla ı'thala"t yap. gayeye bu ilk teşebbüsün e mu • d 

gönderemiyeceğini düşün ü. ler, 23,80: Dans. k b 
vaffak olamadı. Tanıdığı kovboy --•ıınnıı""'' ___ nıın111mH1111umnl11tt1Hl1Ullllllllllll mak için uğarşmaları; bilmu a C· 

kıyafetli genç, sivil kıyafette fa- Tiyatrodan çıktığı zaman ka • ıekkür etti ve o hediyeye aid olan le Türk mah arayıp almak netice-
• pımn önün.de avukat kendisini hiıkiyeyi batından sonuna kadar sın· ı· beraber su··r..;;kıı·yerek, ı"hracat kir bir ressamdı. Onun için artıst ..... 

bekliyordu. Acaba hediye ondan anlattı. mallarımrza talebı" artmış ve fiyat-kız gezintilerine devama karar 
verdi. mıydı? .. Hayır, Kete bu muamma· Fakat birde~ bire ne olduğunu " !arını normal yıllar fiyatlarına 

yı kendi kendine halıledemiyecek· , anlıyamadı: Hanı-derhal kolunu yaklaştırmıştır. 
Kete'nin ikinci karnaval fü ~ -11d · · .. 

ti. Hava yağmınlu 0
• uğu ıçın kızın Kolundan çekti. Tramvay 8 - Memlekette eski senelere 

tuhatı Bili isminde bir film artia- b 1 K 
avuıkat bir otomo i tutmuştu. ız caddesine doğru yürüdüler. Du • nisbeten mühim denecek hiçbir ti oldu. Bu adam, istikbali par -

)ak, fakat halen üçüncü derecede 
bir film artisti idi. Bili, kıza yaz· 
dığı bir mektubunda biraz sab
retmesini, yakında en büyük rol-

uzum müddet sabredemedi. Mese - rak ye'rinae Hans ona dedi ki: ihraç malının piyasa üzerinde taz
leyi avukata açtı. Avukat hediye - "İtte senin tramvay~ geJl~yoı·.. yiki kalmamıştır. Fazla olarak, ye 
hikayesini dinledikten sonra dü • Adiyo ?,, niden Türk piyasasından Türk 
şünceli bir tavırla: Kete ne olduğunu bilm~z bir malı almaya haZlr anlaşma mem

- "Ya öyle mi? Her halde o halde fafırıp kaldı, Hans'ın cad • Ieketlerinin 24 milyon liralık bir 
leri oynıyacağmı .ve kendisine e- hediye benden deği1l !,; cevabını deyi tutup gittiğini ve orada kay· karşıltğı merkez bankamızda bu -
hediyyen sadık bır doat kalacağı 

1 

verdi. bolduğunu gördü. Artık her şey Iunmaktadır. · 
nı bildiriyordu. Ayrıldıkları zaman Kete artık geçmi~ti ! .. Her ~Y eskisi gibiydi. 4 - İthalatın artması, anlaşma 

Bu seferki fütuflatmdan Kete bir daha t-.vuka.tla buluşmıyacağı· Oyun bittikten sonra Kete yalnız memleketlerinden kayıtsrz. ithal 
bir dereceye kadar memnun gibi ! na ve öyle nefis yemekltt yiyemi· başına evine dönüyordu. kolaylığı, karşılığı olarak Türk 
gC.\ründü. Are.dığı dostu bulduğu- ! yeccğir.e kanaat getirmi~ti. Ay ıonunda revü numaralan malr mübayaasr iki başlı faaliyet 
nu zannetti· Fakat üçüncü bir cğ-1 Avukat da olmayınca hediye değiştirildi. Tabii Ketenin vazife- ı temin ederek iş hacmini arttırmış 
lence )'erini ziyaretten vaz geç • ~halde Biılldı!nı gdmi§ olmalıydı. sine de nihayet verildi. Kız, tee$.. tır, ithalat mallannm mühim kıs
medi.. Burada.:n, :>abaha karşı ha- Krz, o sabah Billin sevdiği aiğaıra- aür içinde prlısını, pırtısını topla· mına aid piyasamrzda istoklar te
fifçe sarho~ olduğu ve kucağın- !ardan bir paket satın aldı, küçük malda metğuldü. Dita ile Marion e&Süsünü temin etmiştir. Ticari 
da. kocaman bir çiçek büketi tut- bir çiçek demetiyle beı·aber onu çoktan beri çekilip gitmiılerdi. kredinin yeniden viicude gelmesi
tuğu halde evine döndü. Orada la·· biHe gönderdi. Fakat bütün gün Garderob muhafı~ı olan ihtiyar ni kolaylaştırmıştır. 

kararname 
Çif çiye ve tüccara düş_en ,. 

fe: 

Hüktımet, Türk malının 1~ 
reçlerini genişletmek, Türk 1 

m almamak esas pre1ısibinde 
tııl 

vam edecektir. Bu esasın ~! 
ve temin şekli değişebilir. Şe 
hemmiyet vermiyonız. Biıinı 
nomik duııım ve icaplarıınızı 

1
° 

ğu kadar, karşımızdaki ıneJll .. ~ 
lerin vaziyetlerini ve dünya 0 

nomisinin gidişi icaplarını ~ıı 
önünde tutuyoruz. Gayeınizı ·~e 
sum tutacak ticari itllfıf şe~ı;b 
ne icabetti~i anda ve tnın lC'i 

1 deceği zamanda geçmek .b&Ş 
kuvvetimizdir. Yani klirIPg 
tediyat müvazenesi prensip! 

1 
miz dünya ökonornik vaziyet 
düz~ldikçe değişebilir, fakat 1~ 
lrmrzr almıyanm malmı alın~ 
karanmrz değişmez. Bizimle 
yönde anlaşmıyan memJeJ\C 

1 
her gün daha ziyade piyasıı11 

kaybetmeye ınahkumdürlar. 
Memleketimiz her sahası itibl 

rile bir ökonomik kalkınmasıJll 
vaşı içindedir. Tüccarımız ve .. 
tahsilimi.ze hükumetin politik11, 

nı anlamak ve onun icapların:ı. 
mak için düşen milli büyük vıı 
Ier vardır . .Müstahsil daima d 

1 ih· 
ucuza mal etmeğe çalışına .ı' ·ı1 
catçr müstahsilin alm ter.inı }. ~ 
yacak ve onu yolunda ileriet~t 
fiyatı temine uğraşmalr, ithslıı s 
Türkiye malını almıyan yeya ~ 
·derecede almak istomiyen ın.~,{tll 
ketten mal almamayı milli d\l
edinmelidir. 

Yeni listelel'in esaslan ştıll 
lardır: · ~ 

1 - s yani her hangi mcnıl~~ 
;ten şerbestÇ~ gelecek mallar , 
si. Bu liste bu defa kliring nıeıı1ji: 
ketlerinden gelecek mallar ~l ~ 
tesine alınmak suretile daraıtıl 
b~ ~ 

2 - kl yani anlaşma me"~· 
veya umumi prensiplerimizi. ~ 
min eder miibadele vaziyetı 111 

cud memleketlerden serbestçe· 
lebilecek şya listsi. 

Bu list de çok küçültiil111 

tilmiştir. (3 

3 - k vani kontenJ·ante oltı 
~ ·~ 

her hangi memleketten geleb1 

cek esva. 
w~ J 1 

Bu liste de çok küçült ii 11 

it' 
4 - v listesi yani vekalet. 

dn müsaadesiyle girebilecek e;. 

bulunmaktadır. 

Bu liste aynen kalmıştır. oi 
Kararname metninde esaslı~· 

ğişiklikler yoktur. Tüccarla1111
, ' 

zın müstahsillerimiz, bu karıı!,~ 
menin de tatbikatına aid ~~ıet' 
ve temennileri olursa, veJ\tl 
bildirmelidir. it 

eJll 
Bu fü:!vre tatbikatını da 111 ·ce · 

ket menf aatlcrine uygun netl 
ler vermesini dileyonım.,,,_ 

. . . • • : , , f<, • ·-~.._ ~ ·· :. 
nıdığı avukat Stcinfeld göbekli ve ertesi günü Billden hiç ses çık- Madam Ş\?ibeke de odaları kapa~ • 
bir zattı, iyi yemek yemeğe çok madı. Bu ne demekti? Her halde mak için sabn·sızlrkla bekliyordu. 
hcveskardı. hediye, tamdığı üç ada111:dan biri· Bir aralık Keteye doğru yaklata • 

B~reket versin kP.rnaval h!Ui. si tarafından gönderilmişti. Avu• raık dedi ki: 
Günün Fotografları. 

Muhtelif gaıetelerde çıkan günUtı badiseluine ait fo. 
tograflar~a ıpor mecmualarında gördüğünüz ıpor b:J

1
r Şirndi Ketc'nin kalbl dilcmci va- katla Bili aradan çıkınca hediye - "Nasıl Matmazel, hep bil' a

ptı.:u r;lbi iskeleden iskeleye uğ- sahibi olarak rescam Hamdan rada hoı vakit geçirdik, değil mi 1 
r11yor'Ju. Tiyatrcdnki rövü biter başka. kimse kalmıyordu. Onun İ· epeyce de şakalaştık, gülüştük.,, .ı --~ 
b1!-me-;ı, yeni tamc!ığı o üç erkek çin Kete, o hediyeden dolayı bir - "Evet öyle oldu.,, ~~ 

bnfm&n~~~~~i!ehlry~~~bm~~nclk -~w~~ili~~~u~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

kellerine ait fo· oıraflar yalnız lstanbulda VAr. 
kUtliphaoesinCle satılmaktadır. 

ci.ı;P.t oll:nııyorclu. Resı:ıarn Hans Hana ertesi günü gelip onu ti- nuz gün aldığmız hediye ile yapı• 
i!e s;,~tk.rcn şokaklarda, park- yatrodan aldı. Hava ılık idi. Tam la11ı oyun çdk tuhaftı! O paketin 
larcia do!aşıyordu. lkinci kaval· sokaklarda, parklard:ı dolaşılacak burada çalışan Dite ite Marion ta
yc oll'·n film ·artisti Bill ise onu bir hava idi. ikisi de kol kola gi • rafından Garderobunuza hırakıl • 
il:inci smıf ça!gılı kahvehanelere rerek yürüdüleT. Ah bu Hans ne dığmın farkına varaınamamza o 
eötürüyoı-~tı. iyi yemekten botla· mükemmel bir gerı~ti! Konu§U - kadar guldük, o kadar rüldü~ 1 

n;m :ıvu!cat iJt': ona birinci sınıf yor1ar, konuşuyorlar, gittikçe ke· ki .... ,, 
lokad~t.~.rrla yemek yediriyoı·uu. yifleniyorlo.rdı. Kete, kenduini Madam Şvibeke bunları ıöyıler-
f;J<~t iş hu dnvctle1·t: münlıasır çok mesud e.ayıyordu. Artiet kız ken tekrar kahkahalarla gülüyor· I · 

Kiralık Daireler 
Posta ve Adliye binasına en yakın yerde Ankara cadde5~; 

de Orhanbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulunduğu kat ~ _ 
oda dahi kiraya '!erilecek,t~r. Cemiyetlere, avukatlara, hekiJP 
lere, gazete, ~ecmua idarelerine mükemmel daireler • • • 

VAKiT. idaı:e evine müracaat •. 



alyan taburlari ıfubeŞi;t;~yolu~da = .. fr-~~vay 
9 - KURUN 20 ŞUBAT 1935 .._ 

şirketi davası 
"-~ BGf tarafı birinci aay:/ada hararete maruz bıralanak budala- mi hikim olaca.ğı sorulabilir. 
~"IQQıı -- (Bat tarafı ı fncj aayıfada) 
· d et arasında müzakere. hk olurdu.,, '"llransızca lstanbu'un fikri reisleri, bir çok üyeler hazır bu-

ı 
kundu. Celse, saat on beşte ü • 
çüncü celae yapılmak üzere ıaat 
yarımda talik edildi. 

~&nı 't"ğ· b" t 1 ? · do"'e. ı ı1 ır sırada asker T•n gaze e• ne ya21vor Fransızç:a stanbul gazete - lunuyordu. Nafia Bakanlığını aa-
"b· aru o mamakla bera • Tan gazetesinin Romadaki hu- sinde baş yazıcı Piyer Le Gof, bık Adliye Bakanı Bay Mahmud 
Pto~ Dıütkülıit ihdu edece. susi muhabirinin gazeresine tele- son yazısında Habeşistan He İt.al- Esad, bakanlık hukuk mütaviri 
L ..; kararının ittihazına fonla verdiği bir yazıyı kısmen a- ya arasında ba.şlıyan müzakere - Bay Avni, Bay Namık Cemal 

Şurada aaat on bette batlıyan 
üçüncü celae iki buçuk aaat ıi.:r
dü. Bu müddet zarfında Bay Ab
durrahman Münib şirketin hak-

lt,b 
0 

ak göatennittir.,, lıyonız: lerin iyi bir neticeye varmasını te- bakanlık tirketler müdürü Bay ıh. 
Ad·'' Krahnın beyanatı "Vaziyette bir deiitiklik yok. menni ile beraber bu hususta rahim Etem, Tramvay tirketini 
o:ba~adan bildirildiğine tur. Adisababada müzkereler ıü - Fransız smmndaki son hadise de latanbul avukatlarından Bay 
A. ~d Press Amerikan tel • rüb gid:yona da bir çıkmaza rir- karşısında Fransanm gösterdiği Abdurrahman Müniple Eakiteh:r 
t~~~~ ~~usi muhabiri mit gibi görünüyor. Habeı hükO· soğukkanlılrğın bir örnek olarak avukatlarından Bay lamail Hak-

Parato n dor_dunde Habeşistan meti üzerine hiç bir ıuç almıyor. alınmasını söyHyor ve Habeşis - kı temail ediyordu. Şirket mah

larının müdaf aaaını yaptı. Bay 
Abdurrahman Münib, mukavele
yi f esh itinin uaulsüzlüğünü ileri 
sürerek Ticaret Kanunlan ahka
mına riayet edilmediğini. tebli • 
ğat yapılmadığını borcun muac
cel olmamasından bunda temer· 
rüd aranamryacağını, muku·e • 
leler mucibince hatların intaıı İ· 
çin belediyenin iatimlik. teaviyei 
türabiye, diğer hazırlıklar yapıl
madığını, mühlet verilmediğini 

Yannı. ru IIaıie Selassi tarafın - ltalya hükUmeti ise hem tazminat- tındaki hükumet tarzını izah ede- kemeden evvel beynelmilel töh. 
İllt a kabul edilmiştir. ta hem de ge!ecek için teminat ai- rck diyor ki: retli hukukçulardan mevzu hak-
~daraı. tor,_ son Habeş - ttal- makta ayak direyor. Hatti. iki hü· "İtalyanın aldığı ihtiyat ted • kında ankete ettiği mütaleaları 
~ se~e~. hakkında muhabi- kCimetin tınırları araaında bir bi • birleri füphesiz ki, va2iyetin gös • ve müdafaalarını ekaeri ıerma • 
~~-daki sozleri söylemiştir: taraf mmtakanm aynlmaamdan terdiği güç!üklerden doğmu~tıır. yedarları Belçikalı bulunan tirke-
~ ... l d b L--d·ı· J ı · eki · Bu tedbirler ulualar aruı meauli • t" F B 1 İtij-.., erde Cenevrede aktolu- a anae ı ıyor. ta ya ıat enn • ın ransız ve e çika medeni 

afllaıneyi ·· kün olan de ısrar edecektir. Çünkü Afr:ka· yeti doğrudan doğruya ltalya Ü • kanunlarından mülhem eaasları 
e. t.tbik etme::.ı bütün da bir gevteklik göıtermenin va - zerine yükılemektedir. Romada matbu olarak alakadarlara gön

etııııi aarfediyorum. Benim him neticelere •ebeb olacağını bi- Fransız - ltalyan anlatmal~n denniıtir. Nafia Bakanlığının mü-
da. b · ı· A keri t db. ı · beb. d yapılırken ortaya çrkan §&yialara d f · 

f eaih kararında gerek hiaae ıe : 
netlerinin lıviçre frangile altın 
farkların dan mütevellid mükte • 
aeb haklar hakkında gerekse bu 
mukavele ahkamına göre yapıJ. 

" u ıtilifnameden mak· ıyor. ı e ır erın ıe ı e a aa nameaıne göre 2 - 24 tem-
' 10irud budur. rağmen ne Frama, ne de lngiltere 926 'hl' e r· . an doğruya müzake • mu:z tarı ı munzam muka • 

ıtı•·ı ltalyayı böyle karı~ık itlere aürük- ı ı · 1 V k 
d T · erek gerek ıon Uolual Bu had·•enin ltafya ahaliai Ü· ve e enn cra e illeri heyeti ka-

elll • lemİf değillerdir. Franaa, İtalya, ·ı ı eıınden çıkan ihtilifm, zerin:le olan teairi ı)ek tabii bir rarı e yapı mıt fesihleri kanunen 
Lr J..__ Habeşiatandaki aiyaaal duruma haki d B f h .L~a~:ıtan ile Somali a· haldedir. ı ır. u eai ten doğan ihti-

Tı.! "'lltl hudutların hal ve teavı· - dokunacak h:ç bir aöz vermem it· lafın halline Şura aalihiyettar-
mıt olan Fatih - Edirnekapı batı 
bndan ötürü mevcud mükteaeb 
haklara dair bir kayıd bulunma
dığını, tirket kendisine düıen va· 
zifenin mukavelenin tahmin et
tiği itlerden ötürü yeniden yapi· 
lacak hatların yapılma hazırlık. 
lanna baılandığını, kredi aran • 
dığmı, kısmen bulunduğunu, hat 
ti planların yaptmldığım söy
ledikten ıonra esasa geçerek de
mittir ki: 

-•ıı M Hiç bir taraftan fazla heyecan f 
"- illetler Cemiyeti tara - _ 0o-ııten"lmı·yor. Vakıa h• .. b tehı.·ı- ır. dır. Şirket 926 mukavelesi muci-
"'4lll re L • .... ~ Vakıa Habeı f:mendiferleri ea- b. 
lttı re4 Habeıia~ana ve ge - ıinin ufukta dol••maı heyecan ınce yapmuınr taahhüt eyledi-

Se 
Ya.ya. tavsiye etmektir. -T hammdan bazılan b:r ltalyan tir- ği hatlan yapmamı•, fakat yük. 

vermez bir -y d....Oilıe de ahali k t• ·ı · · d b"" ··k T 
~an fJa.· k r - e ıne verı mıt ıae e en uyu ıek tarife ile sekiz ıene halktan 

llıd 1 ıme alırsa Cenevre ıoğukkanlıhimı muhafaza edi • kısmı gene Franaızların ellerinde fu 
1 "'e.._1 an Yapı!an bu tavaiy:elerin yor. Hükllmet halkı b:thaaıa genç· bulmımaktadır. Çünkü C'.butinin be~ ! para almıttır· Borcun veci-

h.. ""d.ı ta..rtı tarafeyn ukerlerı· lig .. i hey-•na cretirebilirdi. ıının ifasında tirket temer-,"... b __.. • elde b,!l!undurulmaaı Çin Hindia • d 
tt..._~.a. ıtaraf b:r mıntaka tes;• 1896 Adna muharebe.indeki rü gösterdiğinden mukavele --cq~Q - tanı için pek ehemmiyetlidir. B 1 
, .... .1 rhö. Cerlogubi ile Ualual a· mag .. lubiyefn intikammı u D f k F orç ar kanununa ve Bakanlık 
ıl. ...... • iğer tara tan Oba raıuız k I 
~t..l ._.Yle bitaraf bı'r m~.a.-1-- yandırmak kabı'ldı". Gazete. t tef i at kanunlanna dayanılarak .._ t "llULAA müıtemlekeainin timalinde tal -
........ eaıa edilseydi, l".nk - • ler buna daı"r b1°r -y töylemi. feahedilmittir. 
""il " '-'d T"' • ...._.. r- yan1ara bir parça toprak vennİf y 
~. unı. vorlaraa da b..-.. dütünmiyen bir eni hat İçin ıermayesini art-QI "''-ın J ...... olmak ta ne F ranıız - Habe§, ne 

L.~"~ •fih, Ualual:n kime aid tek İtalyan yoktur. Çünkü bu ltalyan _ Habet aınırlarm:la bir bran tirket taahhüdünü yapma. 
~ Jr...~11 tayin edecek hakemlerin harb milletin vicdanında mülhit kl.k mıf, imme hukukunun korunma-i~ değişi 1 yapmıt değ"ldir. Zira 

' ~ . dan evvel fikir beyan bir yara açmlfbr. bu toprak parçası yafnız bir ucuy- 11 Bakanlığa dütmüıtür. Şarta 

- Bu mukavele ile tirket borç 
lanmııtır. itler bir değildir Çek. 
tur. Bunlardan çoğu yapılmıtlır, 
yapılmak üzeredir. Mun7.am ta • 

de Li ... !l\Jıyetinde değilim. Her hal- ltalyan'.ar bu m--L--ebede Tı·g- I H b d k b müteallik mukavele esaslannın 
\t.... ~ aJ WMU" a a eş sınırına o unan ir mü· 
·q!ti ual mıntakaamm Habe§ re dağJannda 254 ü zabit olmak ıellesten ibarettir. Daima alice • tahakkuk etmemesi yüzünden hü-
ll.ti,~aaındanı sayıyoruz. üzere 5500 ölü ve 2500 eair bırak- nah olan Fransa dcst!larır..m sır • kümsüz kalacaklan tabii görülo-

rif eyi yalnız yeni hatlar i~in kar 
§ılık tanımak doğru değildir. On
da diğer itlerin de hissesi vardır. 

'~fların zuhurundan beri mı,Jarclı. Ka?clefi-Ornaldonun ha- tm:la ıiyual ôjUnlar oynamaz.,, rek ıirketin İY&zaız elde ettiji 
,t~, ~ve icraatımın vaziyeti tıraaı için yazdığı bir kitapta Du- ltalvada 1811 efradı da menfaatlerin iadesi lizım selir-

lıtimJikten sonra müyeJcJciJimin 
borçlan muacceliyet keabeder. 
Böyle bir borcun ödenmesini ve
cibelerin ifasından önce iııtemek 
hakkı vekalette yoktur. Beledi
yenin mukavelede imzaarnın ol • 
mamaaı kanuni ehliyetinin nok • 
ıanlığındandır. Bakanlık beledi
ye aalahiyetine taallUk eden bu 
İfte onun namına mukaveleyi im
zalamıt sayılır. Vecibeler;n ta -
mamlanması da Bakanlı;?a di;t • 
müıtür. Paralarını almı~trr. Bu 
suretle belediye mukavele hüküm
lerini kabul etmiıtir. Fakat va • 
zifelerini yapmamııtır. Mukave. 
lede onun aalih'yetini temıil e • 
den Bakanlık da ona vazifeleri
ni yapbrmamııtır. Binaenaleyh 
Bakanlığın mukaveleyi feah ka • 
rarı uaulaüzdür. Kanunauzdur. 
Şirket mukavele ahkimmda hi1o 
sesine dütenleri her zaman yap. 
mııtır. Feah kararının İptalini di. 
Ierim" 

;~ ted~tı~emeai için lazım ge- çe bundan bahsediyor ve ölen • ' llh alhna ~a§ntldı di. Şirketçe gösterilen temerrü-
~Qaıİıl ;;ren aldım. Bütün aaker- yükaek zabitlerin adlarmm çocuk- Roma, 19 (Alqam) _ Hüku· de İf&J'etleyen bakanlık şırketin 
~~- •lual:!an geri çekilmele- luk habruma bailı olarak katdı· met evvelce yalnız 19 ve 2lnci kol müdafaaımdaki manayı yavuz 
,, 

1

de ~· Verdim. Yalnız Gerlogu- ğını ıöyliyor. Hatta o zaman ar • ordulara menaub 1911 ıınıfına ka· hıraız ev sahibini bastırır darbı 
'-e il.. ~ut vazife~erini görmek kadatlariyle beraber töylediği bir dar efradı ıilıih altına almaya ka· meaeli ile tavsif etmekte, hatların 
~~Yüz kitilik bir kuvvet bı· f&J'kıyı da ilave ediyor: "Ey Me • rar vermiıti. Dün nqred:len bir dötenmeainde tirketin emanet 
L.~d Ulldan bqka bu kuvvetin nelik, kurıunlarmnz karamela de- emirname ile bütün 1911 sınıfı ıi- hatların geçeceği yerleri İstim • 
"Qi'etr &nına mevkiinden üç yüz ğildir.,, li.h altına çağırılmıttır. Bu çağı - lak etmediği müdafaası redde • 
'ela eden fazla uzak!&f!Dama- Bundan anlatılıyor ki, İtalya rılıtın diğer bazı ıınıflann da ıi· dilmekte, belediyeler hükmü tah· 
~& it~rettim, HükUnıetim Ce- hükUmeti reiai bu eski Habe§ mu- lih altına çağırı!mau için hazrr'lı· ıiyeti haiz bulunduklanndan ba-
• :, haf~eai mucibince ihti- harebeaioden pek müteessir ol • ğı İcab ettireceği söyleniyor. Fa - kanlığın nüfuz ve emri altında 
'~· e..llınden bafka bir feY muftur. Bugünkü hadiselerde bu kat hükfunet mehafili bq•ka bir bulunmadıklanndan kuaurlarmda 
~ ~~IYor. Fakat zora gelemem teesıürii de hesaba katmak lizım· sınıfın ailah altına çağırılacağmın Bakanlığın mea'ul olamıyacağı 
~d'lll hıhııaktan da bir §ey an- dır. Bu tahaa aid ruhi bir hadise- dütünülmediğini bild"rmektedir. izah edilmektedir. On ikiye yir. 
~ )',,· Müzakereye giri~eaı dir. Bütün 1911 sınıfı mühim bir mi kala yapılan ikinci celaede 
J• ."ııeı: son huducl hadiseleri· Fakat Duçenin arzusu da belli yeküıı tutmaktadır. Faıist Milide· !,:'1'anlığın ikinci müdafaası o • 
' -k nıa.kaadiyle yapabi • değ::ldir. Acaha Bcıy Muuolini rine mensub bir tabur dahA dün geçmiyor değil.. Mesel~ y:rmi şu 
"1 J~lYarı, .

1 
• müüemleke tarilıine büyük bir Napoliden Somahya hareket et • kanar senelik uzun bir müddet 

,,, 'ko n 1M fırkoyı seferber uyıfa mı yazmak iıtiyoT? Yoksa miı, coşkun tez1:thüratl3 te§yİ edil- .köylüler arasındayım onların ikti-
lif.. .>"blaaına. pe'- • d t b .. &.. d "" . 1 J • t•r .J" • t' " w. ~'lll11t. 8 .~zıya e eeı • ULun unyaya yc!nı ta yanın m~.1 • ~•Jl ve ıç ımaı dertlerine yakın-
d~ ~a. u tedbır, her iki mem· kuvvetini mi göstermek fikrin.de - y . \.:. J J dan vakıfım. Devletim "zin temeli 
~ l'\l.:~~daki itimac!ı takviyee- dir? enı ..:Jay av ~rımızı oıan köylünün her alanındaki au. 
~ hı.ı ı~f ıyette değildir. Hatla Elinde her türlü harekete ,....- IJaş tarafı 'l'-i1iııci sayı/ar•.. rumu kıvanç verecek derecede dü-
lf ı ihl~I c,;crli~in l.:-ad,ki iti - teşebbüs etm~ğe hazır bir gençlik, zanu2ın Jsa viran köyündeki ara- zelıniştir. ,Fakat biz inkılapçı u • 
>ı:~ktt ele b c .. ~cegı fikrindeyim. yarı11> adada yeni bir askeri fi • ziaini iJare etmekle mcu~uld~r.A l~ıs her yeni ~nde yeni bir iyi _ 
!"il fıl~Jc,:ı:'-=zc!cn tebaamın ltal· J kir, yeni bir müıtcm1eke duygusu raııra lıtanbu1da bulunan oglu - lık yaratmak azmindeyiz onun i
~~ ':"\cli~e da:ına b_r§ı d~yduk -

1 
yok mudur? ~arabJuagarbı~ ~ap_- nun yanına gider. Köylüler kendi- çin çiftç"lerin daha fazla kazan-

.. ~... kuvve~!eıunıı ola • lı, Kuf ra ıevkıynlı çok ıyı bır sh1i çok aeverler da'ma gö&terdiği masını temin edecek (mlieyyide-
Jı~~~l'l'~n tarzda idare eciilmenıi1 midir? 1 • r.ıiışfi:, haıeketler onlar üzerinde lcr) laznnrlır. ve öteki alanlardaki 
~~d:."'-1İtta I~ acferberliği ü~erin~ dare eJccck olanlar mevcud: hal· derin s<:.ygı hisleri uyandmnı;tır. duııııular na huna bağlıaır. 
~ h:ı-lcre 11

'
11 da. mukll.biJ askeri yanın e!inde Af rikllda yaptı~ı elli Bu itibarla Say!avhğı köylület1i Saygı de;;er Bayan Sayl~~a t • 

~~bir baı vırrub vurmadığı aenelik bir te'1~be de va.r. Buıı • p..:k sevin.:lirmiıtir. r'!kkürJ,.rimi nrzederek avnld:. 
1ıt·"lll""-aı .~rafından imparatora dan ba,ka flalya.n yarım adMında "KURUN,, namına ziyaretimi H. Uğurlu 
~~irk:: U4:er:nc iınp::.•ator de • bir çok iıa:zler yok mu? Sonra büyük b"r nezaketle kabul eden l'avan Ferruh 

hlll" lf",.~r l:qka meınlel..et.lcr, puld.mento • Bayan Şekibe lnae!e &ordum: Kayseri Saylavı Bayan Ferruh 
ltr tl.~'1 ~ "e E:ı.ıri · eyaletlt'rİ!:de hır ve halli milletin 11r:usuna -- Mecliste hangi sahada çairı- Gübgüb Kayseride Gübgüb oğlu 
~ !~t~i 1n ·~\'t.~zd ordmnu2 dev. müracaat etmeden, bir takım müa· , mak ve nelere ait kanun teklifleri c.lemekle tar..ınmıı bir ai'edend' 
-·~ \öe331r b' . 1· ? k . . d .. ? y . ır. "i )'<l ~- • lr ıı:rct!o mü • temlekeler elde etme.mitler mı• ıı·. yapma nıyetın· esınız. en: aay· 1307 a~in:le Kayaeride doğ • 

,\t~~ kıta,l\tı-:uı:.1Yle kaf:di:-; tal: • Bunlar böyle olmakla bcrAber, lavnnız hemen cevap ~erdi: mu,tur. 
ci} }'cl:lll ok~ luzurn gön:ıiyorum. ya Avrupadaki beliniz vaziyet! -- "SaylaYlığnn yem olduğun. Gümü§ar..ede muatsarrıfl·gyı _ 
'~· Uyı:ct• h0 .;ı ,..,, ı· · l · b" •t • · A k n ~i ~ fe\Pk 1 .. · nıa ıyct verile. J..f4 be§iatana sevkiyat yapmakta ııan J.nec iS ış erme ham n a. cian mütekaid merhum Bay Mit • 

tle,r; tır •eh bQ il.de tedbirler için ne teknik ma~külat! Aıazinin, ik- raya gittikten sonra esaslı bfr su- hatın kızdır. 
rıh e rorın.. ~ ··k f d h .l ... 1 "''el 8 !l:l\ _ uyorwn. Bun • İil?'in pek "1ühim olan engel'P.ri ! rette \1.t u pey a ı:'ı;ecegım o- ı•anbuld11 ve lzmirde uzun 
• tll' ·w~n:lek r . d h . . . er rt • l 

tir~ .:_~i fir.tdi 
0
e ı::;z .c ara • itte bunJ"rt dü,ü:oerrk nihayet 

1 

nun ıç nkşımb 1 .ehn tkızun .. !~~ ı:c ~e- müddet bt•J,.,. .. ,1uf, Kayser: de be • 
llQ\tı1arı • ar yüksek- bir gün tatyan idare edenleı in :-ememe te em a l! gorursı.muz. lediye ve Halk F ırkaaı idare heye-

. • · ·· · • • ida4in Maamaf.h hatırımdan b:-ızt şeyler ti azahklannda çahtmıttır. 

Bay A~>durrahman Münib bu 
yolda iki buçuk aaat mütaleatını 
aöyledi. 

Müdafaa avukatının müdafaa 

•özlerini dikkatle dinliyen Bakan

lık mümeasillerile fay Mahmud 

Es11dın vakit, vakit not tutarak 
gülümaedikleri görülüyordu. 

Yarın onda Bakanlık \•ekille
ri dinlenecektir. Karann yann
dan aonra verilmeai muhtemel • 
dir. 

Kendinin ve çocuğunun sağlam ve 
kuvvetli olmanızı, evir.e ilaır girmeden 
Y•tamanızı istiyorsan bol bol incir, ü • 
züm.. badem, ceviz, fındık. lıat:k ); ve 
yidir. Bunlar aenb büvük yurdun, kuv· 
vetli, şifıılı verr.iş!eridir. · 
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TEPEBA'I 
ŞEHiR TlY ATROSU 

TEMSiLLERi 
Bu ceu saat 20 de 

Unutulan 
adam 
6 Tal>lo 

Yazan: 
Nazmı Hikmet 

kt.wlcl .. ~i 
~rhirTiyatrosu 

mH,111 

L~ 
Hını il 

Yakında: Müfettiş 

Eaki Fransız Tiyatrosunda 
Bu cec:e saat 20 de 

Delidolu 
1\1~,.•ut Btltl~i 

~rhirTUJaİNsa 
Operet: 3 perde 

1 111111m111111 Yazan: 
Elaem Retit 

.8eıteJiye11: Cemal uı Rept 

Son haftuı 111m111 

Yeni çıktı ---ltllııııı. 
Hayali Sosyalizm 

ilmi Sosyalizm 
Bu balıle dair en. mükemmel uerdir 

Engels 

Haydar Rifat 
50 kurut 

~BORSA~ 
I Hıı1l~nnda yıldız carcıi '>lanlar üze· 
rinde J 9 2 de muamele ,ı;örcnler 

dir.1 R~:ımJ.a r k ı~nış Haı lannı ~österir 

• Lond11 ~it. - • Vhaıuı 

* l'\ tT)"OI \ 1'25 - * ~hıirlı 
.. rır1s lf>C). - * Bn lln 
• Mlla•o zt7. - • Varşcva 
• flrük ~ e 111\. - • Budıpeşıt-

• At lna '14. - • Bü krt$ 
• C'"erıevı • "16, . - • Rel~aı 

~ S Of)• Y4, - • )"0Lohın11 85. -

ı · Amsterda ı 8~. - •Altın 94~. -

• Praıı 100, - * ~1 eddl)e 4!1, -

• C:ınlılın' "' ~ .... - • f\ ı nknnı 940.-=-

Çekler (kap. sa. 18) 

• toudra oı 4.~!I • Stokhl nı 3.16-
• l'\evyork 0.7977 - • Vlyıua • .24•;-
• Pır ls ı 2.tı4 • Madnr 5.805 
• Mlltno 9.3761'l • Rerllo 1,98-

1 * F.rfihe B.<10 - • Varşovıı 4,905 
• AtlDi. S.1.901' • Rudıpe$tr 4,<I!!-
• leııevu: ?.4~2' • Rfikre$ 79.0l!17 
• 5ofyı tıt'ı,7980 • re1ı:rıı :ıs o sı 
• Amıtcrdın. l.IT4 • Yolı:ohanıı 'l.7870 
• Prıı 18,98 • l\loskovı I089 t s 

ESHAM 
1 iş Bınhs• ıo.- r ramvay 
1 Anadolu 2~.9.; • Çimento as 

R ejı 2 9i Cnyon ne~ 
~lr. Haph-e ı ~.:;o ~ar\: Oel. 

•Merkez flıtıhsı r s.•et Halyı 
lJ. Sl;:ortıı -,00 ark m. ccz.ı 
Jlomontl U,95 l'ele!on 

~ı. ·o 

1345 

- ,-· 
-.-
-.--.-

1 Jİ Z i 
ihriyarh~tan 
KOQ U Q l 

Yeni lcad 

VenOs Kremi 
Meflıar Fran1a ve Amerika cild a· 

)imlerinin en 10n fenni tetkikat ve ih
tiralarma tevfikan imal edilmittir. Cilt 

hıfzıuıhhaaı noktai nazarından en mü· 

Kara Gölge 
üçüncCı kltab 

ASILMIŞ KADl 
Fiyatı 5 Kuruştur 

Ba meraklı Ye heyecanlı romanlar •eriı.nden 

gtınde bir kitap neıro'unur. 

Her kitab batlı batına bir romandır. 

Şimdiye Kadar Çıkanlar : 
Numara 1 Bir Mühim Cinayet 

,. 2 Sarı Saçh Adam 

" 

Gelecek Sayı: 
4 Mavi Po~takal 

Tevzi Yeri : Yakıt Matbaası - Ankara Cad. : l•fa 

500 Metre mikabı ceviz tomrd 
him esasab ihtiva eden (maddei baya. A k " F b • k J u •• d •• ı ·· •• 
tiyeler) Venüs kremi terkibinde mev· S erJ a f} a af • mu Ur uğun 
cud olmasmdan bu kremin birkaç haf. 
ta istimali ineanı ıayanı hayret bir ıu· Muhammen bedeli "27500" lira olan yukarıda miktan 
rotte genç yapar•• Venüs kadar si. ı viz tomruk 7/Mart/ 935 tarihinde perıembe ıünü saat 15 te 
zelleıtirir. Fabrikalar ıabnalma komiayonund a kapalı zarfla aabn al 

Umumi ~poıu: Bahç~kapı, Hamidi· Şartname bedeli 137,5 kurut olup komisyondan verilir. 1~ _.ı 
ye Tiirbesı No. 28 (Evlayıı.zade) Nu· muvakkat teminat olan 2062 5 liralık teminatı muvakkateyİ lllJ': 

1 
rettin Eru ecza, alit ve ıtriyat depo- I 1-A- ,.n d t On d' .• d k d k · ,. -,..&"İ 

ratikrazlar tahvlUer d an meZKur awn e aaa or e a ar omısyona .,errıs"' 
==============! { _•u ur. 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vuaikle ..-l Ol 
İ • t013Tllrk Bor. 1 80.!~ Elekırlt - . -
ı* • . • 11 28,u Tramvay 3 l ,7S te komiıyonda bulunmalan. (867) 
• • .. _ m 29.15 Rıhtım ı:r.~ Göz Hekimi 

lstlkrmDahllt 1 94,t~ • Anadolu 47 7s D <:. k .. E 
l• lrıHl lstftruı 97.- • An1dolu il 4T,TS t • ~ U fU rtan 

1
9!1 A M -.oo Anadolu 111 •&.- Babıali, Ankara caddesi No. 80 

Rddar. -.cıo • \11Jnı tS&ll /1 !13.ço Telelon: 22568 

Sah rünleri meccanendir •• 

1 Devlet Demir yolları llanıar-1 ---------
Muhammen bedelleri ile mikdar.,e vuıflan qafıda yazılı 

ler 4.3.1935 günü ayn ayn ve ikigrup halinde kapalı zarf 
rinci grup aaat 15.30 da ve ikinciıi de ıs da Ankarada idare 
da malzeme daireıinde aatm alma caktır. 

Bu iıe girmek iatiyenlerin birinci gruptaki çam kereıte içi• 
liralık ve ikinci grupu tetkil eden diğer keresteler için de 1021 
muvakkat teminat ve kanunun tay in ettiği veıikalar ve kanu.,
düneü maddesi mucibince ite ıirm eğe manileri bulunmadı.-': 
beyanname ve tekliflerini ayni günde birinci grup için 14.30 •fi 
ci grup için saat ıs e kadar komiı yon reiıliğine vermeleri ı:_ ~ 

Bi 1 aut ~ Anh•a. E.Jcitelair, Hayd.Tpa,-, s-ır- ~ 

A:Clana eznelerile İzmit, Adapazarı, Geyve ve Doğançay i -""" 
nndan çam kere.le prtnameai 440 kurut mukabili, diğeri part"" 
rak dalıtılmaktadır. 

Cimi 

ı - Çıralı çam ' 
Gfırıen dilme 
Gürren kalu 
2-Metedilme 
Mete Kalaı 
Karaağaç 

Beyaz ıhlamur 

Sel inik 

MikdanM3. 

3408 
22 
52 

187 
118 
29 
70 

M3.mub 
be~li )cuıd 

2600 
1825 
1975 
2850 
3125 
3275 
3300 

m 
Bankası 

Tesis tarihi: 1H8H 
[dare merkezi: IS1 AN BUL (GalailJ 

TDrklyedekl Şubeler: 

lstanbul, ( Ga1ata-Yeni Cami ) 
lzmlr, Mersin 

Yunanlstandakl Şubeleri ı 
SelAnlk. Atine. Pire 

Her nevi Banka muamelatı. 

3000 ton çelik Demiri 
AskeriF abrikalar U. Müdürlüğünde 
Tahmini bedeli (78000) lira olan yukanda miktarı yazılı çeli1'. 

miri Askeri fabrikalar aabn alma k omiıyonunda 3 mart 193S 

de pazar günü saat ıs de pazarlıkla aabn almacaktır. şarınaıoe 
li 390 kuruttur. Ve komiıyondan verilir. Taliplerin muvakka~ 
olan 5150 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3- maddeleriDd 
ilde mezkUr sün ve saatte komiıyona müracaatları (789) 
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I / öks~~;~··;~~ubu 
1
! D __ Ün ve Yarın Kı·tapları 

1 - lıtanbul kumandanlığı 

1

, Oksürük ve nele~ darlı~ı bo~mıca 
ve ltızamık oksürükkri için pek te O k 

kıtaatı ihtiyacı için 45 büyük 45 1 ~irli ilAçtır. Her eczanede \C ı-cza 1 un yanın en ço tanınmış ve beğenilmiş eser Ieri 

IJmiı Kumandanıııı 8atınıımn Komısyonu ııınıarı 
tıt'at 'hı· . . . 
il 

ı ıyacı ıçın beher kılo-
11 tah . 
(4Q nıın bedeli 10 kurut o· 

.• '-'o\ı ~ . • .J ....... ' ... · : .. " 

~ ) ton nohut açık ekailtme-
;ınuthır · lhaleıi 9 - Mart -

küçük kazan, soo karavana ve .__ ıfrpoıarında bulunur. 16-162'_.. Yurdumuzun en salahiyetli bilginleri eiile 
500 kapaklı bakraç kapalı zarfla 

td uınarteıi ıünü saat 14,30 
dıld ~ latekliler tartnamesini Fın-

ekıiltmeye konmuıtur. Tahmin gü2e dilimi2e çevrilmektedir. 
beledi 6167 lira 50 kurut olup Deniz y o il arı Yirmi kitabı birden edinmek ve .:jOk det erli bir kü-

tı ı a.ki ko • d .. b·1· "'ICailtın mııyon a gore ı ır. 

M ~ t .eye Iİl'eceklerin 300 lira -
dte:•na.t makbuz ve Ticaret o
~-' kayıtlı olduklarına dair ve· 

muvakkat teminatı 462 lira 75 I i ş L E T M E s i tUphaneye s.ahip olmak fstiıorsanız 

kur2u-tturlh. aleıı' 21tubat1935 per- 1 Acentclcrı lüraltOy - l\öprüb.ı.~ı Dün ve Yarın Tercüme Külliyatı, na 
rel.4-2362 - Sirke.:ı Mühür.i:ıı ı;ı.d: 

-~lr' 1 
ııı~ il' e vaktinden evve'l ko -

şcmbe günü ıaat 16 dadır. ilan Teleton 'i274(ı Abone olunuz . 
3 - Şartname ve nümaeaini 1 rabzon Yolu 

)'ond h ( 
408

1. azır bulunmaları. 
) (877) 

httr gün öileden evvel Fı:ndıklı .. 
daki komisyonda görülebilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 
teminat makbuzları veya para 
mektupları ve arttırma eksiltme 
kanununun 2, 3 cü maddelerin -
deki veıikalarla birlikte teklif 
mektuplarını ihale günü saat 15 e 
kadar komisyona vermeleri. 

ERZURUM Vapuru 21 Şu
bat PERŞEMBE günü saat 20 

Bu külliyata abone olmak için müracaat etmekte olan oku· 
yucularımıza bir kolaylık olmak üzere abone şartlarını yaııyoruz. 

Abone şartları: o k't ık 1 . . .. f .. 
.y. .y. .y. 

~ l(ıt'at ihtiyacı için beher kilo -
l11p Un tahnıin bedeli 30 kuruf o • 

de Hopa'ya kadar. (843) 
nar ı ap ı ıncı serının ıatı 

JMROZ YOLIJ "636", ikinci ıerininki ''504., kuru ~tur. 

11 ~ltı:rı22 ton sabun kapalı zarfla ek
~e. eye konmuştur. ihalesi 9 -

k 15 ~ - 935 Cumartesi günü saat 
b& edir. İstekliler şartnamesini 

d 
ki~ a~n öğleden evvel Fındıklıda
bili '

1 
~•na.lnıa komisyonunda göre-

r er Ek ·ı · ki · 4Qs 
1
. · aı tmeye gırece erın 

llıe.k~~lık teminat mektubu veya 
llıtd uıları ve kanunun 2, 3 üncü 
lilt\e delerindeki veıikalariyle bir
' .~eklif mektuplarını belli gün 
~~ı· le saatinden en az bir ıaat 
~· ıne kadar komisyona verme· 

(392) (630) 
• 

1 - 3 cü kolordu kıt'atr ihti
yacı için 40 büyük 1 O küçük ka -
zan 2000 kara vana ve 500 kapak
lı bakraç kapalı zarfla eksiltme
ye konmuıtur. Tahmin bedeli 9489 
lira olup muvakkat teminatı 712 
liradır. 

KOCAELl Vapuru 21 Şubat 
PERŞEMBE günü saat 14 de 
Tophane rıhtımından kalkacak 
ve gidişte Tekirdağ, Geliboluı 

Lapseki, Çanakkale, 1mroza. 
Dönüşte bunlara ilaveten Şar -
köye uğrayacak ve T ekirdağına 

ödeme şartları: Birinci seri için "236", ikinci seri 
için "204,, kuru§ peşin alınır. Kalan kısımlar her ay bir lira ve
rilmek üzere taksite bağlanır. 

- Hangi seriye abone ol ursamz olunuz, peıin alınacak pa. 
rayı gönderir göndermez on ki tabı birden alırsınız. Kitaplar taf
radaki okuyucularımızın adlarına yollanır. Posta parası alın-
maz. -

1, 
(409) (878) 

~ ~ ~ 

2 - lhaleıi 21 tubat 1935 
perıembe günü saat 15 dedir. 

uğramıyacaktır. (887) 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehassısı 

Abonelerin - taksitleri gününde ödiyeceklerine dair _ 
memursa daire müdürüne im"-a ettirecekleri bir taahhüd mektu
bu göndermeleri lazımdır. Memur olnuyanlar bu mektubu bir 
esnaf veya tüccara imza ettirebilir. 

Bu çok değerli külliyata abone olmakta ac9le ediniz. 

Müracaat yeri - Yakıt Matbaası ·Ankara caddesi. - İstanbul 

•ıın l\ıt' at ihtiyacı için beher kilo· 
'~ un lahnıin bedeli 20 kurut o • 

rı 11 to k: d ld' k ·· ·· 

3 - Şartname ve numunesini 
hergün öğleden evvel Fmdıkh • 

daki komisyonda görülebilir. 

Cumadan batka günlerde saat 
(2,5 dan 6) ya kadar İstanbul Di

vanyolundaki (118) numaralı hu
susi kabineainde hastalarını kabul 
eder. 

Muayenehane ve ev telefonu 
22398 Kışlık telefonu 21044. 

lstanbul Posta T. T. Başmüdürlüğünden 
Saygılı h~lkımıza yeni bir kolaylık olmak üzere memleketimiz i -

çindeki tehirler ve ecnebi memleketler arası telefon konuımaları için 
İstanbul, Byoğlu ve Kadıköy cihet lerinde huıusi muhavere odaları 
hazırlanarak 15.2.1935 tarihinden itibaren emre amade bulunmuıtur. 
İsteklilerin lstanbul, Beyoğlu ve Kadıköy posta T. T. merkezleri tel. 
graf ai,elerine müracaatları (798) 

'çrk n çe ır e ı uru uzum 
aj 

9 
t-kailtnıeye konmuıtur. 1hale-

tiit1··- Mart - 935 Cumartesi 
~ tt •&at 16 dadır. istekliler ıart-
-~ . . ttııd •ını her gü11 öğleden evvel 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 
.,.ntun ........ tuu•OtlMIHftllNl"'UlllllumTI•lllltlllllllllll1UllUIUHIHlllH.UA"M'IHlllH ..... 

ll\l!\drlc.lr~aki satınalma komiıyo· 
~~ l~rebiliTler. Ekarltmeye ıi· 
~'b ~ın 159 liralık teminat 
it o}d \lz ve Ticaret odasına kayrt· 
OİJ-J~lda.nna dair vesikalariyle 
)~ e :valçtjnden evve1 komiı • 

teminat mektupları veya para 
makbuzları ve arttırma eksiltme 
kanununun 2, 3 cü madd~lerin • 
deki vesikalarla birlikte teklif 
mektuplarını ihale günü saat 14 
de kadar komisyona vermeleri. 

(391) (631) 
• .y. • . 

50 kuru§ olup muvakkat teminat 
14 liradır. Eıkiltmeıi 2/ Mart 935 

cumartesi günü saat 16,30 dadır. 

Şartnamesini her gün öğleden ev • 

vel ve isteklilerin teminat makbuz , 

ları ve ticaret odaıına kayıtlı ol -

duklarına dair vesikalarile birlikte 

vaktinden evvel Fındıklıdaki Sa -

Yeni Kitaplar 

Hayali sosyalizm - ilmi sosyalizm 
İstanbul Kumandanlığı Leva • 

'( a hazır bulunmaları. 
zım amiri emrindeki yiyecek am· 
barınm tamiri açık eksiltmeye 
konmuştur. Keşif bedeli 183 lira 

tınalma Komisyonuna müracaat -

Meşhur Engels'in bu evrensel ustaörgütü Haydar Rifat tarafından 
dilimize püyük bir muvaffakiyetle çevrilmiş bugün yayılmıştır. 

Özenle tavsiye ederiz. Fiatı 50 krf. 
'-lO) (879) )arı. (398) (757) 

(il ikinci Tepin 1 OSl &a.) ıoıucbn beri ılkbJ or.) ~~!!!!!!!!~~!!!!!!'!~!!!!!!!!l!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!l!!l!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:.!!!!!!!!~!!!!!!! 

--- ----- Öz Türltçe J<artılıklaT' 

:icı;ınek, 10. İlitmek, 11. Irikmek, Tecrim (etmek), 1. Suçlamak, 
12 İrkilmek, 13. trkişmek, 14. Oğ- 2. Yazgnmak, 3:Yolsuz etmek. 
11~tı)ınek, 15. Toplanmak, toplaş - Tecirt (etmek), 1. Ayırmak, 2. 
nıak, 16. Umaklannıak, 17. Uğme- Soymak, 3. Usmak. 
~eşmek, 18. UşmeJ.i, 19. Yrğrlmak, Tecrit edilmif, 1. Ayı"Uk, 2. Ya-
20. Yığnak olmak, 21. Yumuşmak. lmkat. 
. Tecenımügah, ı. Bulcar, 2. De- Tecrübe, 1. Çeneme!, 2. Denek, 
tım evi, 3. Eğrek, eyrik, 4. Kön- 3. Deneme, 4. Görgü, 5. Kimap 
llek, 5. Sürek evi. (İmtihan man.) 6. Sın, 7. Srna, 8. 

Teceınmülat, ı. Barık, (Mülk Smağ, 9. Sm~ngr, 10. Yoklama. 
\7e meslek man.) 2. Bezek, 8. Süs. Tecrübe etmek, 1. Barlamak, 2. 

2 
Tecennün (etmek), 1. Bozmak, Çenemek, 3. Çmıgımak, 4. Dene-

: Crvcinınak, 3. Çrldrnnak, 4. De- mek, 5. Karamak (Bakmak man.) 
lı olmak, 5. Delirmek, 6. Kaçır- 6. Kanıınak, 7. Sanamak, 8. Sma
l'nak, 7. Kalyurtmak. mak, 9. Sm3.5mak, 10. Tanımak, 
. Tecerrüt (etmek), ı. Çeşinmek 11. Yoklamak. .. 

1
(ElbisedP.r:. tecerrüt man.) 2. Çıb- Tecrübeli, 1. Eke, 2. Mınısker, 
anmak (Çıplak kalmak man.) 3. 3. Öğe. 4. Smangılı, 5. Smıcı, 6. 
Çrpl~k olmak, 4. El çekmek, 5. Ev- Usluy. . .. .. .. .. 
~enmemek, 6. Kazak1anmak, 7. Tecrübesız, 1. Gorgusu~, 2. Go
~oYlınmak, 8. Yalmnıa.k, 9. Yalnız , zü kapalı, 3. Sammk, 4. Tongeme, 
Ya_.~ınak. 5. Töngemen. 

Tecessüm (etmek), l. Canlan • Tecrübe vasıtası, Smağu. 
llıak '> G·· ·· k •.> G.. .. .. .. Tecvı'f (etmek) Oymak. ' .:... :toıunmc -, "· ozun onu- ' 
lle creI·n k 1 K Tecviz (etmek), 1. Uyurmak, 

t:.> • e , · . özüıımek. 
1' e c ·· ( 2. y apmağa bırakmak. · 

c ssus etmek) 1 Annakla -lllnk 2 · ' · Tecziye (etmek), 1. Bellemek, 
r-rı' : • Araştırmak, 3. Çaşıtlamal~ 
~;-Şttdamak~ 4. Çindermek, 5. E _ 2. Cazgrrmak, 3. Kınamak, 4. Kr-
.rertınek 6 G yaldamak, 5. Kıynamak, 6. Kız -
ll'ıek -, · özetlemek, 7. 1rde - -

10 
, 8. İzlemek, 9. Kavanlamak, ~rmak, 7. Yanut vermek, 8. Yol· 

Yı · ~olaçan etmek, ıı. Oğnıla _ suz etmek. 
n 1akınak, 12. Yoklamak. Teçhiz, 1. Diiq,,rü. · 

(T~r~~~zzi (etmek), 1. Ayrtlmak, Teçhizat, 1. Busat, 2. Pu.~at, 3. 

1.. u lcre ayrılmak man.) 2. Bö- Yatyarak. 
ltnm~ı- C) n .... ç k 2 llıak .> .... ogranmak, 4. Ufal - Techiz edilmek, 1. . uçuşma , · 

1-' ~ Ufanmak, 6. Upranmak. Do~anınak, 3. ttinmek, 4. Yarak-
ltı· kecil (etmek), 1. Geri bırak • lanmak, 5. Yaratmmak. 

't ' geriye atmak, 2. Gün vermek Teçhiz etmek, 1. Anıtınak, 2. 
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Donatmak, 3. Kurallandırınak, 4. 
Srydımak, 5. Yarak eylemek, 6. 
Yaratmak, 7. Yasamak. 

Tedahül (etmek), 1. Birbiri i -
çine girmek, 2. Odenmenıiş kal -
ınak. 

Tedarik (etmek), 1. Abramak, 
2. Amkmak, anıklamak, 3. Araş
tırıp bulmak, 4. Bulup buluştur -
mak, 5. Bulup bu~urmak, 6. Der -
ınek, derleyip toplamak, 7. Elde 
bulundunnak, 8. Kayırmak, 9. 
Sağlamak. 

Tedavi, Bakım. 
Tedavi etmek, 1. Bakmak, ba -

kmmak, 2. Em etmek, 3. Emle • 
mek, 4. Emlemek, semlemek, 5. 
Kartanmak, kaıtlaıuak, 6. Onar -
mak, oğarmak (Daha çok iyi et • 
mek man.) 7. Onul durmak, 8. O -
talamak, 9. Otamak, 10. Otlamak, 
11. Sağaltmak, 12. Sağıtmak, 13. 
Sağlamak, 14. Savukturrnak, 15. 
Unarmak, 16. Utamak. . 

Tedavi ettirmek, Emletmek. 
Tedavül, Sürüm. 
Tedavül etmek, 1. Denzinmek, 

2. Dolaşmak, 3. Elden ele gezmek, 
4. Geçmek, 5. Kullanılmak. 

Tedbir, 1. Çeviş, 2. Düşünce, 3. 
Düzen, 4. Kenkeş, 5. Meke, 6. So
nunu düşünüş, 7. Yat, 8. Yol. 

Tedbir ittihaz etmek, 1. Başar _ 
mak, başkarmak, 2. Heri gider _ 
mek, 3. Kinkemek, 4. Sonunu dü _ 
şünmek, 5. Tenlennıek, 6. Yol a • 
ramak. 

TedbiTii, 1. Düşünceli, 2. Evir -

gen, 3. Tüzün. 
Tedehhüı, 1. Dan, 2. Korku, 

3. Şaşkınlrk, 4. Tul'luk, 5. Ürkün
tü, 6. Urküntülük. 

Tedehhüş etmek, 1. Abdara -
mak, abdıraınak, 2. BelinlemC'k, 
3. Benillemek, 4. Benirlemek, 5. 
Dümükmek, 6. Kı~kırmak, 7. Kor
kmak, 8. Seskenmek, 9. Siskemek, 
söskenmek, 1 O. Sürdömek, siirle -
mek, 11. Şaşııınak, 12. Şocmıak, 
13. Şoşumak, 14. Ürkmek, 15. Gr
kündülemek, 16. Yağlanmak, 17. 
Yaymmak. 

Tedenni (etmek), 1. Aşağı in
mek, 2. Aşağılamak, 3. Düşmek, 
4. Enezinıek (Sıhhat ve kuvvetten 
düşmek man.) 5. Geıi gitmek, ge
rilemek, 6. İnmek, 7. Köresimek, 
körezimek (Şiddetini kaybetmek 
man.) 8. Ölkczimek. 

Tederrün, 1. Barjıyınak, 2. Ur
lanınak. 

Tederrüs (etmek), 1. Okumak, 
2. Öğrenmek. 

Tedhin (etmek), 1. Kokula -
mak, koku sürmek, 2. Yağla -
mak . 

Tedip (etmek), 1. Dm1Iın::ık. 2. 
Döğınek, 3. Ökleınek, 4. {Tı;:lan -
dırmak. 

Tediye, 1. Bir!fin, 2. 1t, 3. Sakış, 
4. Tabış, 5. TöleY~ 7. Tölök. 

Tediye etmek, 1. Borcunu H 1r -
mek, borcunu yerine getirmek, 2. 
Değürnıek, 3. Ödemek, 4. Ote • 
mek, 5. Otnemek 6. Tapşrnnak, 
7. Tölemek, 8. Tülemek, 9. Veı· -
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ı-z: - &:URUN 20 ŞUBAT 1935 

Kumbara Sah~blerine: 
iş Bankasının 10.000 lira mükafatlı 
935 kumbara keşide/erinin birincisi 
1 Nisan 935 de ANKARAda noter 
huzurunda çekilecektir. Bu kur'aga 
iştirak edebilmek için kumbara sa
hihlerinin 1 Mart 935 tarihine, yani 
Şubat sonuna kadar bankaqa en aşağı 
25 lira yalırmış olnıaları lazımatr. 

~ı 

--------------------------~ 
Tesviyeci ve Tornacı 

alınacaktır 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

lyi tıraı olmak için bütün 
hıçaklann fevkinde olan 

-~-IPOOOEIR PUY 
IRA?lODl JBLADE 

~SPiRİN 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisli{1in timsali 

olan EB markasını arayınız. 

Büyük 

Tayyare Piyangosu 
Kırıkkale F abrikalan için teıvı yeci ve tornacı alınacaktır. blekli · 

lerio imtihan içir' istida ile Anka rada fit ek f abrikasma, latan bul da 
Bakırköy barut f abrikaıına, lzmi rdekiler Halkapınar Silah tamir 
hanesine müracaatlan • (526) 

POKER 18. ci 7 ertip 5. ci Çekiş 11. !tfart 193.5 de 

Büyük ikramiye : 30.000 Liradıt . 
1 

ıstanbul Belediyesi ilanları 1 
PLA Y TIRAŞ BIÇA~I 

kullanmız ve her yerde arayınız 
Ayrıca J0.000, 4.000, .3.000 liralık ikıatfl1 ___ , ____ , 

ler ve 20,000 liralık mükafat vardır. Ketif bedeli 2503 lira 49 kuruş olan Büyükdere meyve Enstitü . ------------

sünde yapılacak amele pansiyonu açık eksiltmeye konulmutlur. Yap- DlŞ DOKTORU ···········••ı••······· 
mak isteyenler keıif ve f&l'lnameaini Levazım Müdürlüğünde görebi- Ubeyt Salt DIŞ TABlBI 
lirler. Ekıiltme 2490 numaralı kanuna söre lüzumu olan veaaikle 

F~ Kuapimriik tramvay 26/2/935 Sah günü saat 15 de l88Jirahk teminat para.siyle beraber 

Sahibi: ASIM US 
Neıriyat Müdürüı 

Ahmed 'SEVENCIL 

V AKIT Matbaa11 - lıtanbul 1 
.NURIMEHMED 

Daimi Encümene müracaat edilmelidir. (721) durağı, No. 4 Bursa sokak No: 1 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!~~~~ \21 lklncl T~ı·ın 1934. eı&)unızdaıı bed 8Uı U.)or.) ~===~=~~~========~===~,... 
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mek. 
Tedmir (etmek), 1. Bitinnek, 

2. Ezmek, 3. Ortadan kaldınnak, 
t Sımak, 5. Sındııınak, 6. Yokat
mak, 7. Yokaturmak. 

Tedricen, 1. Adım adım, 2. Ak
rın akrm, 3. Azar azar, 4. Ba.c;a
mak basamak, 5. İlgm ılgın, 6. 1-
md ımıl, 7. Ucur ucur, 8. Yavaş 
yava.5, 9. Yöp yöp. 

Tedriı (etmek), 1. Boşgurnıak, 
2. Kuldurmak, 3. Okutmak, 4. 
Öğretmek. 

Teemülıüz, 1. Düşüncesiz, 2. 
Efrikli, 3. Öysek, 4. Süme, sume
yi. 

Teemülsüzce, Düşünmeden, dU
şiinmeksizin. 

Teenni, 1. Anıllık, 2. Arkun, 3. 
Dölek, 4. Yava.~lık. 

Teenni etmek, • göstermek, 1. 
Ağır almak, 2. Ağır davranmak, 
3. Duraklamak, duralamak (Te -
vakkuf ve teenni man.) 4. Dölen -
mek, 5. Gecikmek, 6. Yavaş dav -
ranmak, 7. Yavaş gitmek, 8. Ya
va§lamak. 

Teenni ile, 1. Aknn, 2. Yavaş-

Tedvir (etmek), 1. Başarmak, 
başkarmak, 2. Çevirmek, 3. Dön
dürmek, 4. Ebünnek, 5. Evirmek, 
6. Tezgindinnek (YuYarlaklaştır- ça. 
mak man.) 7. Tikürmek (Yuvar- Teesaüf (etmek), 1. Acımak, 
laklaştırmak man.) 8. Yuvarlak- 2. Annamak, 3. Esirgemek, esir
Jaştırmak, 9. Yuvmak, (Yuvarlak- kcnmek, 4. Kayırmak, 5. Kayuı·
la..~tnınak man.) ınak, 6. Kni:amak, 7. Ökünmk 

Teeddüp (etmek), ı. Çekinmek, (Nadim olmak, esef etmek man.) 
2. Sıkılmak, 3. Utanmak, 4. Ut- 8. Ozü göyünmek, 9. Sıkılmak, 10. 
ı k Sımmmak, 11. Tuhsumnak, 12. Uar:.ma. 

Teehhül (etmek), Evlenmek. ziilmek, 13. Yerinmek, 14. Yirin
mek. 

Teellüm (etmek), 1. Acınmak, 
2. Buhsamak, buhtamak, 3. lnç -
mck, 4. Oğunmak, 5. Uvrunmak, 
G. Uyvanmak, 7. Yavmcamak, ya
vmcımak. 

Teemmül (etmek), 1. Düşün -
mek, düşünüp taşınmak, 2. Könğ
lcmek, 3. Okmak, 4. Oylamak, oy
laşmak, oylanmak, 5. Sağış et • 
laşmak, oylanmak, 5. Sağış et -
mek, 6. Şağışlınmak, 7. Sanamak, 
8. Sınlamak, sınnamak, 9. Uyla -
mak, uylanrnak. 
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Teeasür, 1. Acı, acık, 2. Duy -
gu, duyma, 3. !ç üzüntüsii, 4. Sı -
zr, 5. Yangı. 

Teessür göstermek, Yirinınck. 
Teessürünü ifade etmek, Ya -

nıkmak. 

Teessürü içinde gizlemek, lçin
lemek. 
Teessüı (etmek), 1. Alkonmak, 

2. Kuıulmak (Teşekkül man.) 3. 
Kökl~ek, 4. Yerleşmek. 

Teeyyüt (etmek), 1. Cımkınak, 

Öz Türlice 1iarsılı1clar 

mak, 7. Tarkarınak, taşkarmak, 8. 
Tintürmek, tüntürmek, 9. Ulak • 
tınnak, 10. Uzağa süıınek, 11. U -
zaklaştrrmak, 12. Yıratmak. 

Tebliğ, 1. Car, 2. Çav, 3. Ol -
car, olçar, (askeri silah altına da
vet, haber, ihbar, tebliğ man.) 

Tebliğ etmek, 1. Cayurmak, 2. 
Çakmak, 3. Çavalatmak, 4. Değir
mek, 5. Değürmek, 6. Eriştirmek, 
7. Götürmek, 8. tletmek, 9. lrgürt
mek, 10. Pilgürmek, pilgürtmek, 
11. Tib.irmek, 12. Yetiştirmek, 13. 
Y etiiıınek. 

Tebrik (etmek), 1. Kutlamak, 
2. Kutlulamak. 

Tebr:t (etmek), 1. Sogrtınak, 2. 
Soğutmak, 3. Soyıtmak, 4. Soyur
mak. 

Tebriye (etmek), 1. Aklamak, 
2. Arıtmak. 

Tebriye ctllimek1 1. Aklanmak, 
2. Arınmak. 

Teoyin (etmek), 1. Belü eyle -
mek, bellü eylemek, 2. Ortaya 
koymak. 

Tebyiz (etmek), 1. Ağa çekmek 
2. Temize çekmek. 

Tecahül (etmek), 1. Açmaz ko
mak, 2. Beğilemek, 3. Bilmezden 
gelmek, bilmezlik-ten gelmek, bil
memczlikt.en gelmek, 4. Bilmez -
lenmek, 5. Bilmezliğe gelmek, 6. 
Bönlemek, bönnemek, 7. Samsu -
lanmak. 

Tecavüz, 1. Akın, 2. Canaul, 
3 c:::" ı dırış, 4. Sarkmblık, 5. Taş
kınlık. 

Tecavüz etmek, 1. Arkılmak, 
2. Aşmak, 3. Atlamak, 4. Daklaş
ınak, 5. Duncumak, 6. Ekleşmek, 
7. El uzatmak, 8. Geçmek, 9. tleri 
gitmek, ileri varmak, 10. ötesine 
geçmek, 11. ötmek, 12. Saldır -
mak, 13. Süyremek, 14. Uzmak, 
15. Yakmak. 

Tecdit (etmek), 1. Yangırtmak, 
2. Yenilemek, 3. Yeniletmek, 4. 
Yenileştirmek. 

Tecebbür, Zorbalık. 
Teceddüt, 1. Yenilenme, 2. Ye

nileşme, 3. Yeni olma. 
Eecehhüz (etmek), 1. Anıklan· 

mak, 2. Donanmak, 3. Saylanmak, 
4. Sepinmek, 5. Şaylanmak. 

Tecelli, 1. Görünüş (Tezahür 
ınan.) 2. Kıv (Baht ve tali man.), 
3. Yülük (Tasavvur man.) 

Tecelli etmek, 1. Açılmak, 2. Be 
lirmek, 3. Bilgiıınek, belgiıınek, 
4. Görünmek, 5. Pelgürınek, 6. 
Salnnak. 

Tecellüt (göstennek), 1. Başın
mak, 2. Batırlanmak, babrsımak, 
3. Kabadayılık satmak, 4. Kol sal
lamak, 5. Sılandanmak, sılkında· 
mak, 6. Tıgramak. 

Tecemmü, 1. Dernek, dirnek, 
tirnek, 2. lrkilti, 3. Toplanç, 4. 
Toplantı, 5. Topluluk, 6. üşüntü, 
7. Yığmak. 

Tecemmü etmek, 1. Birikınek, 
2. C:ımramak, 3. Çokarmak, ço • 
kaşınak, 4. Çokmak, 5. Çolmrınak, 
çokuşmak. 6. Corallaşmak, 7. D~r
neşmek, 8. Dirmenmek, 9. Dır· 
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