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Japonya, Habeş-ltalya 
ihtilafına karışacak mı? 

Adisababada müzakereler,· Roma, 
Habeş notasına cevab lıazırlıyor 

Teınps gazetesinin Roma husu
si muhabiri telefonla gazetesine 
bildiryor: 

Bitaraf mmtaka hakkında ge • 
çen göl"Üf1ne1er meseleyi kökün • 
den halletmiyor. ltalyanların esas 

olarak iıtedikleri tazminattır. Bu· 
nunla beraber ıimdilik yeni hadi
selerin olmamaaı için ihtiyati ted· 
birler alınıyor. Romada, Habetii· 
lilerin bu kadar ağır gitmelerin • 
Devamı 9 uncu saYf anın 5. ci sütununda 

Şehrin imar planının profesör El göçe · 
yaptırılması kararlaştırıldı 

Üç mütehassısın teklifleri arasındaki farklar nedir, 
Elgöç niçin üstün görülmüştür ? 

.....___~----~~~~~~ 

Buğday araştır-
Ilı alarının sonu 

lıtanbul ıehrinin planının ki- ı ecnebi mütehauıım Taporlan 
me yaptırılmuını tayin etmek ü- hakkındaki müzakerelerini bun -
zere teıkil edilen jüri heyeti dün dan evvelki toplantıda bitiımit -
lstanbul Vali ve Be1ediye reisi ti. Dünkü toplantıda zabıtlar tet-

Bir iki gU d b . A k 1 Muhiddin Oıtündağın baıkanlığı kik edilmİ§, önce ıöz ıöylemit o-
:Yaı J n en erı n ara te - b k" k nd"l • "d 
l§i 1 arı oldukça uzun süren buğday altında son toplantısmı yaparak )anlar za ıtta 1 e 1 erme at 

g·· ara§tınnalamıın sona erdiğini vazifesini bitirmi§tir. kısımları ayn ayn okumuılar, 
§~ft;nyor. Hazırlanan raporun ili - Jüri heyeti, lstanbul şehrinin zapta ekıik geçmit olan yerleri 1 
<=eğ/ B~anhğa bugün yarm verile • ı plinı hakkında birer a\•an proje tamamlamıı18.rdır. 
iilk an aşılıyor. Buğday koruma işı bel d. · • olan uç·· tOevaıı:u 9 unc"t aaytfaım ı tncl .Utunun4a) 
d enıizin en t 11 •.. k .k .. yapıp e ıyeye vermı:ı-
tınl . eme ı o onomı yon- ---·----~---------.,.--~----~:---_,...,...,_ _____________ _ 

tin erındcn biridir. Bu yöndemle· 
)lln en can alacak yeri de buğday a· A J :..-/ 
tt~l~~~i~i o1duğu pek apk bir ClK l 
~ j 1111

di) e kadar yapılan ar8§tır • t f •ı At 
d,.: O~d~n ;;yıc anlaşılıyor ki, doğru- a Sl a 
kur 

1 
°t>tıt) a çiftçileri korumak içiu 

~11 tııu olan bu yönden hirta 
htt Yc~le~~le beklenildiği kerteclr 
.... dılc ... 1 • • • • ~Ugd " yenne getırememıştır. 

lerd ay alını satımı işlerinde çiftçi· 
tık hnı dalıa ~ok üçüncü eller yarar· 

u nıuştur. :Bu .. 
~tç"d JlJ!;ın böyle olmnt? Buğdayı 
dı:r. ~.,: satın alan Ziraat Bankası· 
l:öy) . a~ banka adamlarmm bütün 
İfo~ erı hırbir dolaşarak doğnıdarı 

!;tııya k" ı··ı d b" ·k· ~tıva) h ~y u er en ırer, ı ışer 
nQ ı ı llgday satm alma81 zordur. 
l~k or uktan dolayı çiftçiler ile 
S: tına . arasına birtakım adamlann 
3" ·{ ı, hu adam1arm köy köy dola· 

rlena h u._cuz fiat ile küçük fiçt~iler -
htınJ ugday toplaması, sonra getirip 
8,.tın arı Yüksekçe bir fiatle bankaya 
-tın ası, aradaki kazancı ceplerine 

ası olmaz bir §ey değildir. 

Zelzele Girid ada
sında panik yaptı 

ölenlerin, yaralananların 
sayısı çok fazla 

Atina, 26 - Girid adasındaki 
son zelzeleler hakkında gelen ha
berler çok acıklıdır. Hasarat ve ö. 
lüm en çok Kandiye tehri civa
rında olmu§tur. Kandiye civann
daki köylerde 1 O kiti, ölmüf, elli 
kiti ağır yaralanmıttır. Düten 
tatlardan yaralananlar da mühim 
bir yekUn tutmaktadır. 

Rasmo mmtakumda, bir kiti 
ölmüf, sekiz kiti de ağır yara'lan-ASIM US 

~·· .. -y-ı-ta-nm_a_Unc1) ııDtuııuııla 'l'Vıımı it ıınru !llft\tf· .. •·n 4 llnc1) ııQtununda 

Hava gemilerini 
Almanlara 

işletmek 
kalıyor! 

• • 
ışı 

uğrıyarak ~almamı Makon balo· 

Dii.n karannı bildiren 

Bakanlık, 
davasında 

Devlet Şurası ... 

1ramvaq 
haklı çıktı 

Tramvay şirketi 926 mukavelesinin 
feshi kanuna ve nizama uygundur;devlet 

şurası davanın reddine karar verdi-
Ankara, 26 (A.A.) - 21 - 24 

Temmuz 926 tarihli muka\'elcJer)~ 
kararla§tırılan Yec-ihelerden yeni 
hatlar in aı:ına aid olan kısmı şirket 
tarafından yapılmarlığmdan dolayı 
hu mukavelelerin fc lıedildiği \'C 

gene hu muka\ el el ere te\'fikan bu 
"ükseltilıniş tarife mucibince tram· 
~·ay ücreti olarak hu ınakr;atla halk
tan alınmış olan iki milyon küsür 
liranın geri 'erilmesi için Jlaymdır· 

bir tarife dairesinde bir ücret istifa· 
sı hak 'e mezuniyeti ,·eri imek su • 
retiyle bir ferde ~eya bir §irkete U· 

zun bir devre için görülme!!İ n a -
nın hu hizmetle mükellef tutulma~t ı 
esasına mü tenid bulunan muk8\·f' • 
lelere "amme hizmeti imtiyazı mu • 
k8\·eleleri,, denir. Bu nevi mukave· 
]eler, taraflara idare hukukundan 
muştak mükellefiyetler tarhetmek 
itibariyle idari muka,·elcler mecmu· 

Tramvay şirketi 
926 mef &ali mukavelesi 
gerine geni bir proje 

teklif ediyor 
Ankara, 26 (Kurun) - Bugün 

öğleden en·el Bayındırlık Baka . 
nının başkanlığında toplanan ko
misyonda Tram,·ay şirketi mii • 
messil1eri dinlenildiler. Duydu -
ğuma göre, Tram\'ay §irketi l 926 
mefsuh muka\'·eıelji yerine kainı 
olacak . yeni bir proje teklif et -
mektedir. Projede, 1926 muka\'e· 
lesiyle yapılma!llı taahhüd edildi -
ği halde yaprlmıyan hatların ya · 
pılması, şirkette çalışan Türk me· 
murlann f azlala"tırılması, serma· 
yenin arttınJması, yeniden durak 
yerleri in§ası; talebeler, mahi Her, 
seyyahlar için hususi tenzilatlı' 
tarif enin tatbiki, hatJarm geçece.' 
ği mıntakada )apılacak İ&tim1ik· · 
ler için şirkete yardmt yapılması 
hakkında muhtelif formü1ler bu. 
lundu"' ı &Ö lenili or. 

asma dahil olmakla beraber hunlar. 
akitlerini amme hiznıetini yürüt . 
rnek, daimi ,.e muntazam bir halde 
İ§letmek gayesini temin için imm<" 
kudreti lıaklari) le de teçhiz ettik -

(Devamı 1 inci •ytaıun • uncu .uıununda 
J~Bakanl~mu l • ğudos • 1934 !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
de şirkete tebliğ edilmi olan kara- Yeni Romanımız 
rın. sclahiyet, şekil ''e esa noktala· 
rmdan kanuna muhalif olcluğu id • 
dia iyle iptali için İstanbul Traın • 
, ay şirketi tarafından Şfırayi De\'1et 
nezdinde ikame olunan da, a hak -
kında Şiırayi De' Jet Jıeyeti umumi· 
yesince 'erilen karar, bugün eaat 15 
de tchliğ edilmiştir. 

Kararın metni şnclur: 
Türk ulusu aılına lıükiiın \'eren 

~ i'ırayi De' Jet dca' i daireleri genel 
heyeti taraf ınılan gereği dü ünüldü: 

Yardmıh. "eya yarclım~ız, ınena· 
fi garantisini mulıte' i veya bu ga · 
rantiden ari olarak hir amme lıiz . 
metinin, masrafı kendisi tarafından 
yapılmak '.e kendisine, hu hizmet • 

Baba dostu 
Yazan Burhan Cahid 

Arkada§nnız Burhan Cahid "Kl' 
RUN., i~in hazırladığı romanı bitir· 
di, Yakında sayıfalarnmzda okuma· 
ya başlı.y~cağınız hu roman değerli 
muharrırın hemen en ivi eserlerin . 

den birini tP§kil ed;r.ektir. 

Genç kızlar! 
Bu roman bilhassa sizin aranızdı1 

hüyiik bir teqir bırakacaktır. 

Tafsilat Bekleqiniz 
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· Avusturyayı yeni baştan tanzim 
Avusturya hükUmeti, 1 

reqiô.mdan korkuyor 1 

Pari:s, 26 (A.A.) - Bay Be~ 
ger Waldenegg'in beyanatı hak
kında miltalialarda ,bulunan Al
man istihbarat Bürosu, bu beya
natın Avusturya hükiMnetinin bir 
plebiıit yapılmasından korkmak
ta olduğunu ıöstermekte bulun· ı 
duğunu beyan etmektedir. 

A vusturyadaki nasyonal Sos ya 
liat mahafili, bir plehiıit yapıldığı 
takdirde kendilerinin ekaer:ye\i 
kazanacakları fikrinde bulunmak 
tadırlar. 

Londra, 28 (A.A.) - B. 
khuachniıı, ıantecileri kabul •· 
eler• Lcmdrada ıan1ütu hUınü 
kaıbüldeli dolan miımettarlıimı 
ıöylıilikten ienra, ıu beyanatta 
l>ulunmutfw': 

"Awıturyanın ıayeıi, dahilde 
Ye hariçte barııın muhafuaııdır. 
Mütkilllta rafmen, ATU1tu17a11 
yeni biftan tanz"m e\lecetis. Bu 

da katiyen diktatörlüğe doğru git
mek demek değildir. Dünyada ilc
tisaden bağlı olan J.vueturyanm, 
iktisaden yqayabileceiine hiç
'üphe yoktur, Barışın muhaf azuı 
için, ayni zamanda A.vruparun 
göbeğinde mutlaka bir Avusturya 
devletinin mevcudiyeti lüzumuna 
kani olanlar, ayni zamanda bizim 
politikamızın asıl hedefinin ken
di mevc~diyetimizl muhafaza et
mek oldulunu da anlamalıdırlar. 

Londra, 18 (A.A,.) - Dtin ak
ıam "9eri itılaler, ~~ kasna
raıınnı önUqcte numarlt ,.._.,. 
ardır. 

Poliı keniUlırbıi .ı.trttlltftdan 
A~a Baıviakili ,lütnlt'in 
Londrada lnıl...-ıunıı preteato et 
mek ittiyen it1lalar, aıi•firlirin 
oturduklan Vüteiid ot•lhtieı latin 
de batırıp plhımqlaritır. 

Jon Simon 
Berlinden Moskovaga, 
Varşovaga ve Praga 

gidecek 
Lonclra, 26 (A.A.) -Timeı ıa· 

zebııi yazıyor: "Sir John Simo • 
nun Berlinde MA>.kovaya ve belki 
de Vartovaya ve Praj'a vaki ola
cak seyahati, 3 ıubat tarihli Fran
sız - lngiliz beyannamesinin te

barüz ettirdiği plan tarafında bü
tün devletleri birle§tİrmek husu -

sunda İngiliz nufuzunun kat'i bir 
rol oynıyaca.k mt!vkide bulunduğu 
Avrupa tarihinin bu istisnai saa -
tinde tamamile yerindedir.,, 

Buğday araştır
malarının sonu 
_.- (Baş tarafı l inci ıahllede) 

Almanqa, sözünlin 

Eğer buğday korumak için yapı· 
lan ekim i~lerinde de böyle olmu§ 
i11e l!!atı§larda da gene hu kötUIUk ol
mu§tur denilebilir: Banka buğday 
tıatarken piyasadan daha ucuz fiar 
ile ıuna, huna mal verilmiı iBe bu -
nun kazancını da gene bir takım a· 
tık.gözler ellerine geçinni§ olabilir. 

Münib, iti (A.A.) - Naı10. 
nalist fırkasının bundan on bet 
ıene evwl tetkilinin hatırasını 

teı'id için yapılan muazzam bir 
nümayitde bir nutuk söylemiı 
olan 8-y Hitler ezcümle tö1le de
m~tir: 

" O zaman bize kendimizi hal
ka arzetmek cesaretini bahteden 
kuvvet, Almanyaya ve Alman 
milletinin ezeli meziyetlerine olan 
itimadımız olmuıtur. Bizim hare
ketimiz, kartısında bütün f ırkala· 
rı rakib olarak bulmuf ve fakat 
imanı ve iradesi sayesinde muvaf. 
fak olmuıtur. 

"Enerjimiz iki tene hü)c(\met 
ıürmekle tükenmit ve yıpraimııı 
değildir. Zira biz yalnız müs • 
takbel tekamül ve istihalenin te
melini attık. Aala ıeri dönmiyece
ğiz. 

"ÇünkU ıimdiki Alman devleti 
nef rctmekte olduğumuz kanwılan 

kabul ve taavib eden Alınan mil • 
Jetinin iradesine istinad ediyor • 
:Vazifemizi yerine getirebilmemiz 
için mil1i hareketimiz, taarruzdan 
masun ve canlı bir halde kalma -
hdır. Bizim vazifemiz hakiki 
millet camiası fikrini her gün da
ha ziyade kuvvetlendirmektedir. 
Ayni zamanda milletimizin hür
riyetini temin etmekteyiz. 

Gençliiimiz, Almanyanm hu -
lruk müıavatının kifilidir .Bundan 
on bet sene evvel olduiu gibi bu
gUn de tekrar ediyorum ki, bizim 

ilk ıulh menuu bahtolduiu za -
man bir -evet- kelimeti Ye Alman 
yanın terefini tanımaktan imtina 
(evet), ve (hayır) ımızı da daima 

olunduğu zaman da bir- hayır -
!kelimesi. Bizim (evet) imiz daima 
(hayır) olarak kalacaktır. 

Biz serbest Ye müatak"l bir mil
letin ıerefile kabili telif olan her 
türlü tefl'lld metaicle bulunmıya 
amadeyiz. Fakat bizim haklarmıı· 
zın bqka milletlerin baklannm öl 
çüldüğünden gayri bir surette 

ilfUlaıeslm lllr ptflf•l•hi ı• -
dederiz. 

Hiç bir milletin hürriyetini teh· 
dit etmek istemiyoruz. Fakat Al
m&ll mllletiıün hürriyetini elinden 
a ima 1r i.ti7eal .. o fU11U ıeta'al' • -

diyoruz ki, onlar bu ıayelerine 
ancalc cebril ticldede eritebilirler. 
Biz İte cebrütiddete kartı keneli • 
mizi müdafaa •deceiiz. 

Ne ben, ne de bizim milli ha
reketimizden mülhem olan mtit .. 
takbel hilldbnetler Almanyanm 
terefinden ve hukuk mü .. vatın -
dan feragatini tazammun edecek 
bir ~eeikanın altına Alman mille
tinin imzasım koymıyacağız. 

Maamaf iıh, bütün dünya kani 
olmalıdır iri, bir taahhüdü imza 
ettik mi onu tutarız. Şerefe mü • 
nafi olan veya iktidarımızın f ev• 
kinde bulunan hiç bir taahhüdü 
imzalauıa11a. Y alnn: bir teYi bir 
kerere imzaladık mı o• körükö
riine ve sadıkane yerine getiririz. 

Paris Üniversitesinde 
kurulan Türk tekik 

merkezinin konferansları 

Daha ıonra bu gibi alını ve ıa -
tımlarda eksper adı ile sözlerine ve 
bilgilerine baş urulan adamlar var· 
dır. Bunların üstlerine aldıkları yii
kümU gertektcn inanla yapmaları 
ayrı bir sorak (mesele) tır. Bu tilr· 
HtJ>ir öden (v<IS/e) ile ~ahıanlamı 
doğru YO Oaıı bApınaları \l!U&al Cft• 
lelin boıa gitmesi demek olur. 

Söıiln kauı bu türlü itler pek 
u da olaa gene yürekleri yakacak 
bir ıeydir. Bu yönde en kUç(lk bir 
yobuzluk bile olmamak gerektir. 

Onun için önilmtizdeki yıl içinde 
buğday koruma iıi için yapılacak a· 
lım ve satımlarda alanlar ile satan · 
Jarm özlükleri (hiiviyctleri) giiz Ö· 

nüne alrnacaktTr sanırız. Bu durn · 
ma göre bir adam bankaya buğday 
aatarken malının kendi tarlasında 
yeti§mi§ olup olmadığını incelemek, 
eksperlerin yiikümlerini yolunda 
yapmaları için de daha köklii dil -
zenler kurmak gerektir. 

Bütün bunlar ile beraber §Unu 
da belirtmek isteriz ki, hükfımetin 
buğday koruma için aldığı dUıenler 
genel (umumi) olarak ~ok iyi sonu~ 
(rıeticc) \'ertni§tir. Onun için hu 
türlü düzenlerin yüriimü (tatbiki) 
bakımından şu veya bu türlü eksik
lik ve gediklikler görülmesi ile bu 
ulusal düzen bırakılacak değildir. 

ASIM US 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Paris, 2ff (A.A. - Anadolu ile ökonomi ve kültür aahuında 
Ajansının husuıi muhabiri bildi - yaptığımız hamleleri izah ebnif, 
riyor: tarihi Türk • Fransız dostluğu -

Pariı Üniveniteainde yeni nun ihyası lüzumunclan hararetli 
ibdaı edilen Türk tedkik merke- bir lisanla bahseylemittir. 

zinin hazırladığı konferanılar Bay Charletery latanbulda ve 
dün Sorbonda •erilmeye batla • Pariıte açılan enstitülerin, Türk 
mıttır. - Fransız milletleri arasındaki 

Konferansların a~ celıeıi, dostluğu kültür bağlariyle pekitti
ren yeni bir devre açtığın.ı ıöyle· 

Paris büyük elçimiz Bay Suadın 
mif, geçen yd lıtanbula yaptıiı 

Atatürk ile Türk inkıllbını ve seyahatte gördüğü iyi kabulü tük-
Türkiyede kültür sahasında varı- ranla kaydetmi§tir. 

lan neticeleri anlatan bir nutku Her iki nutuk da konferans ıa-
ile yapılmıtbr. lonunu dolduran binlerce dinleyi· 

Bay Suad nutkunu bitirirken ci tarafından tiddetli alkıılarla 
Türkiye ile Fransa arasında mev- kartılannuıtrr. 

cud olan ananevi dostluğu teba- Bundan sonra dilci Bay Deny 
rUz ettirmittir. Türk dili hakkında bir konferam 

Onivenite ktörü Bay Char- vennit Bay Gabrielle Y eDi·k de 
letery BaJ Suada cevah veren tertib edilen konferansların prog
nutkunda, ulusal kalkınm•mı:& ramınr izah etmi9tir. 

-e1.· 
Ken tYum a r\1n\1 =----- • 

Ankarada göze çarpa 
bir hareket 

Ankara, 26 (Kurun) - An
karada söze çarpan bir hare • 
ket vardır· Saylavlann çofu 
ıeldiler. 

Sabiha (lzmir), F aklhe (11-
tanbul), Fatma Şakir (Edirne), 
Doktor Oıman Uludai (Konya), 
Besim Omer (Bilecik), Bekir 
Kaleli (Gazi Ayıntap), lstemat 

Zihni, (E.kitehir), Doktor 
lib Hakkı, Keretteciyan, 
.. yla•lar araaınc:ladır. 

Ankara Saylavı Bayan 
üstünde lkiYert bir ta~'' 
bnda beyu blüa, baıında 
ıapkaaiyle Mecli1e ıider.k 
ni, eaki .. ylavlarla tanıttı. 

Kitaplarımız için tasnif komisyonO 
26 (Kurun) - Tasnif komis- ğerli kısımları belirtmek, bu. 

yonu, bu yıl da lstanbulcta çalıı- retle doğru ve f ayd:ılı yeni 
mak üzere kütüphanelerimizde • kataloğ hazırlamak üzere 1 
ki eserleri elden geçirerek en ye- kitilik bir komisyon yaptİJll 
ni usulde tasnif ebnek, eski ka- Bu komisyon bir Marttan itilıf 
taloila~da ıörülecek yanbtlıkla· ren ite bqlıyacaktır. 
rı düzelblıek, eksikleri tamamla- Üyeler içerisinde OniY 
mak, kültürümüzde ilitikli tarih, Arapça rektörü Doktor Rittel 
dil ve sair bölümlerdeki eserleri bulunmaktadır. 
arqtınp bulmak, etıiz ve ~ok de-

Gümrükler tlakanhğının 
tamimi 

Ankara, 26 (Kurun) -Ame
rikanın altın esasını bmJmıaıı 
üzerine Bakanlrkça gümrüklere 
yapılan tamimde, A.merikadan 
gelen mallarm altın veya kambi
yo dolar olarak bir aynlıia ta
bi tutulmasına sebeb kalmadıiı, 
diğer memleketlerden gelen ve 
bedelleri dolar olarak gösterilen 
malların kı~e*riıün h~bında 
Alil~ ı~ı '1\ltc:u .aun•c-'l.ola ... u,,-•• 

gram 546 bin küsur miliıram al
tını temıil etmekte olduj&ına ıö
re bunun albn eaaıına e1veritli 
diğer bir dövizle olan kıymetini 
bulmak lazım geleceği bildiril -
mittir. 
Postacllar1n muhakemesi 

Ankara, 26 (Kurun) - Eski 
posta umum müdürü Bay F e.liri 
ve arkadatlarının muhakemeleri
ne 4 Martta devam olunacaktır· 
Muhakemenin marbn ilk 1 S ıü
nü içerisinde biteceii anlqıb • 
yor. 

Vergi kanunlar1nd• 
tashihler yapılacak 

Ankara, 26 - Bazı vergi ka
nunlarında tashihler yapılacağı 
burada ısrarla IÖylenmektedir. 
Bütçe itleriyle uğra,an Bakanlar 
heyetinin müzakereleri bugün bi
tirmesi muhtemeldir. Bütçenin 
195 milyon olacağı anlatılmak -
tadır. 

Yunanistan iki torpitO 
daha yapıyor 

Atina, 26 - Yüksek Y 
Bahriye Şiirasi, iki torpito . 
ribinin intaıma karar vernı 

Siparif lngilterenin F airfild _.lı 
gihlarına verilecek, yeni ısıur 

. ~· riplerin aksamı buraya ıettr 
rek Yunan tersanesinde kurıdt 
caktır. 

Vergi kaçakcllı§ının önU" 
geçmek h;ln ti 

A.nlrAr.a_..2A /)C ..... -:\ I' 
kWııet, verıi ~~çak çılı~ını~_..ı. 
nüne geçmek ıçın, verıı m~ 
leflerinin borçlan üzerinde . , 
ihtiyati tedbirlerin vaziyetin• , 
min için bir talimatname has' 
lamaktadır. .. 

Samaunda maktu1Un kard 
su~luyu vurdu . 

Samsun, 26 (Kurun) -·il~ 
li Hüseyini bıçakla öldüre0

1
ft 

yaıında Orhan, bu sabah Ad 
koridorunda ölen Hüseyiııin ~ 
deti tarafından atılan bet kıl'_, 
ıundan üçünün iaabetiyle e.iır 
rette yaralanmıtlır. 

Maliye kadrosu tetkllC 
edlllyor ~ 

Ankara, 26 (Kurun) - , 
yede yapılacak yeni teıktlitı t , 
bit etmek üzere Maliye B~ 
lıjı Maliye kadrosunun tetki~ 
batlamıttır. Bazı daireler kadııt' 
larının daratrlması, bazıları 
da genitletilmesi dütünül1t1e1'l" 
dir. 

Türk - Fransız Ticaret anlaşması ~e 
dış bakanlıtınm bir tavzihi 

390 b, tarife numaralarma d.,, 
mallara aid ıümrük resimleri;; 
zillerinin yukarıda bahıe JO si' 
alıdi hakka istinaden kaldırıld 

Ankara, 26 (A.A.) - Harici
ye Vekiletinden teblii edilmit • 
tir: Matbuatta Türk - Franıız. 

ticaret anlaımaımın tarafımaclan 
f esholunc:luiu hakkında müntetir 
haberler üzerine keyfiyetin tavzi
hine lüzum ıarüldü: 

Mezker anl&flD&IHI\ ikinci mad 
desi mucibince iki taraf 15 Pnlük 
bir ihbar müddetiyle muayyen 
maddeler üzerinden bin,,irlerine 

bahıeyledikleri tarife temillerbıi 
kaldırmak hakkını haiz bulunmak 
tadırlar. FransıZ'tara Hariciye Ve
kiletinden ahiren bir tebliğ ifa e· 
dilmittir. Bu tebliğde 106 ab, 107 
ab, 378 c, 378 d, 380 b, 381 1 390 a, 

m mutazammmdıt. 

Karaköıe e elediye 
meclisi 

Karaköıe, 26 (A.A.) -B~ 
Karaköte belec:liye meclisi ~ 
toplantısını yapmıftır. Bu ~ 
ela bet senelik meeai protr&Jlll ~ 
pılmıtlır. Bunda, tefıre tu ~; 
me.i, elektidk, mezarlıkların .

1
• 

n Ye hal yapılması gibi mühill1 
1 

ler vardır. 
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sk~. diplomasiye 
donü ··? 

1918 " Ş mu • 
ctn enberi diplomatların a· Aşı İşleri Aydın demiryolları 

' - KURUN 27 ŞUBAT 1935 -
ı-~ Gezintiler 

l:Sir kaç çizgide 
koca bir derd ! 

. r.ın bac;, .. üldii. Di 
l)Q, t/o/, D Ç°0% yal, 

• J ta Clfıyorlcır. TrM, otomf> 
• Y>'are Yolcul •tı• 1ti _,. 

/ 
annın en ~qı ı 

Çocuklarıuızı aşılatmayı 
ihmal etmeyiniz 

Je~risaf ınMorrn~ıer: 
Kültür bakan~ı

'ğında yeni tayin!er 

Satın alma konuşmaları 
son safhada 

Bizde karikatür, hele ıu ıon 
ydlar alabildiğine enginlqti. Va 
kit vakit öyle güz.el, öyle derin ve 
öyle geni§anlamaldarı çıkıyor ki, 
bunların karşııında çok kere u • 
zan uzun düıünüyor, gülerken a
cı bir gerçek içinde ailkiniyorum. 

qıp om . 
i~r. Ul 1 a.tt •eyyalJan tqkil 
ı..._. uı~ar araaı konleranala 

Şehrimizde dilteri Cl§ınna iki 
gündenberi bC1§lanmqtır. Bu mü 
ncuebetle dün aihhat ifleri müdü· 
rü Bay Riza bir muharririmize 
pnlan aöylemi§tir: 

Aydın demiryollarının hüku
metimizce satın alınması müza • 
kerelerini yapan §İrket müdürü 
Bay Adin dün Ankaradan ıehri
mize gelmittir. 

. "'lf'ı bo-.1 b. 
'eıkil ~-s na ır ıanat· Aynca 

at halini aldı. Son za • 
4 :"Q kadar bu toplantJar en 
"lVrtıPQn 

loi~ed • ın baTlf yurdu olan 
t4i k e fairane dekorlar için -
"! "aitıaabalarda yapJırdı. 

" .. d Yıl bu •eyahatlerin Wi • 
e'""· "-

1
._, fflftirdi. Londra ve Pam 
"e11 b · laq/i • ırer diplomat karargci· 
Iİt 11~ aldı. Şimdi ba karargah 

~o:"'e artmaktadır. Berlin, 

4 er, Moakova birer diplo -
k:,"ak Yeri olcıcakhr. Diplo • 

er.. glar buralarda tüneyecek-

- ''Sihhat itleri Bakanlığının 
verdiği karar üzerine difteri &fısı 
na ba§ladık. İki yqından altı ya 
flDA kadar okullara gitmiyen ço 
cuklarm da aıılanması için muh 
telif semtlerde dokuz aıı istaayo 
nu kurduk. Fakat maale~ef ço • 
cuklarını qılatdırmak için bu 
yerlere müracaat eden ana ve ba 
balar pek azdır. 

Kültür Bakanlığında ve genel 
tayinler arasında yeniden bazı 

1 
değiımeler yapılacaktır. 

Kültür Bakanlığı genel müfet 
tiglerinden bazılarının saylav ıe
çilmeai dolayısile bu müf ettiıle • 
rin yerlerine kıdemli lise müdür
leri tayin edilecektir. Bu lise mü 
dürlerinin kim oldukları henüz 
belli değildir. Bakanlıkta yakın
da toplanacak, bir heyet bunları 
seçecektir. 

Şirketle hükiinıetimiz arasın • 
da satın alma müzakereleri son 
safhasına girmit bulunuyor. An
cak bazı mali meseleler hakkın
da hissedarlarla görütmek üze • 
re lngiliz murahhası kısa bir za
man için Londraya gidecek ve 
dönütte müzakerenin alt yanı 
Ankarada tamamlanacaktır. 

Sanat, her çağda böyle görün
dü; fakat karikatürün kcıkinle§· 
mesi, bütün gücünü ortaya koya· 
büme•i için daha bCl§ka ubepler 
gerektir. Bu yüzden bizdeki re -
•imlerin yük.elifine ayrı bir gü
z.ellikten bakılır1a, bir tarih aer • 
giai de ıeyredümiı olur, •anıya-
rum. 

Bu yolda günün en güçlü fırça 
larından biri, Amca Beyin baba -
aı Cemal Nadirdir. Günlük iıle -
rinde bile •anat çqniıini kaybet 
miyen ince, Jaygulu eserler ve • 
riyor. Karikatürü, dııtan çok, i
çin aynan haline o ıoktu. Bir dü
ıünüıün çarpıklığını, alk1.§lanan 
bir yürüyüıün nanl bir yuvarlan
ma olduğunu göıtermekte anla -
ıılan reaimden üıtün hiç bir ıey 
yok. 

" . . . 
c enid 

'İp/ en ehemmiyet kazanan 
• o"1at k . 

ti/ıe 4 onuımaları ınıana ta 
PİJt crl'lfan bir takım diifüncele 

Oe h tt~ 
Ottq.l'a a a ananelerin 'teniden 
it,~ Çıkmaya lxqladığını ha • 
I "'aktadır. 
~ Pol' 'k ~.l'et ~ a acun i§lerinJ~ ehem 

liti4Q nıncıya kadar dıt po 
11 id· ıarıki devletlerin temel ta
t4tiı~ Dlf iıleri idare edenlerin 
ıt4Ql ' kurnazlıklan, bilgileri, 
lctrı ii crrt .devletlerin iç politika -
lo.! ıerınde d t • • • .. t '''eli. e uınnı goı er· 

ltı~~at .devletlerin tarihini yap 
lıQ~ azıfe&tni üıtüne alan halk 
llolitih olduğu gündenberi dq 
llQrSQa a iç politikanın bir 
<>-:'<!, ' oldu ve zeka.ile bü -
> ... , ' 
tf k ·-----l,;;, ilP. aÖ/a • 

'd' ~l mu/ekten 11el. 
ı.. ıp omcıt b" 
'ftl:Ji. • ır köıeye çe· 

,, fı. Af e:,erıni politikacıya bırak • 
fı4 Po/·e~ten gelme dip!omat ar
to,.:1" .. . tıkacı kendiıine bir ıey 
fi ı:J bir not yazdırmak iatedi 
f/ff. an hatıra gelen adam ol-

{:' . . . 
• Q~Qt b .. . 
itler; teh ugun Y•ne Avrııpanın 
~tıi .~ar devletlerin müvaze • 
~!e "

1
• et merkezi yapacak bir 

, " ie •Yor B • • 
Qr:J,,., Bi . : • unun mıaallen 

J)ol't•l rıbırıne zıt reı·~m1er d11 
• llQrı ' 

'
'l'irıc1erı •• 111 realiteaine k-ndüe -

once el' . "' :ıibi g ıp geçmif rejim • 
)o, !a,. llYntak gerekliğini duyu -

Ueride çocuklarının bu hasta
lığa yakalanmamasını istİ)en an 
neler ve babalar bu fırsattan is • 
tifade ederek sevine sevjne ço • 
cuklannı atılatdırmağa koşmalı
dır. Bilhassa her çocuğa bu za • 
manda muhakkak surette bir ke 
re difteri a91sı yapılması lazım • 
dIT· 
Diğer taraftan okullarda atı ya 

pan ekiplerimiz günde en az iki 
üç bin talebeyi aıılamaktadır. 

Atı iti on bet gün kadar süre • 
cektir.,, 

1 alebe gecesi 
Talebe birliği 17 martta büyük 

bir gece hazrrlamıttır. Bu ge· 
cede milli oyunlar oynanacak ve 
milli havalar çalınacaktır. 
.........,.~nmnımınımmmmmn-ı"""' 

İzmir saylavhğına seçilen orta 
tedrisat genel müdürü Bay Ha . 
san Ali Yücelin yerine vekile • 
ten genel müf ettiılerden ve de -
ğerli maarifçilerimi~den Bay Re 
fik tayin edilmiştir. Bay Refik 
dün akpmki trenle Ankaraya git 
mittir· 

T eftit heyeti reisliğine tayin 
edilen, Avrupa talebe müf ettiıi 
Bay Cevadın bir haf taya kadar 
tehrimize gelmesi beklenmekte • 
dir. 

Eski tef ti§ heyeti reisi ve Av • 
rupa talebe müfettiıliğine tayin 
edilen Bay Avni dün alqam Av. 
rupaya gitmittir. 

Önce de yazdığımız gibi, tir • 
ketin on iki milyon Türk lirası
na satın alınması kararla~mıttır. 
Bu meblağ kırk yılda ödenecek 
tir. 

Ödeme taksit mikdarı üzerin
de de uygun bir formül bulunaca 
ğı umulmaktadrr. 

Şirket murahhası dün Ankara 
daki makamlarla bir müddet te-
lefonln görüşmüıtür. 

Afyon işleri ıçın gelen 
lr an murahhasları 

Türk - Yugoslav afyon büro
su ile konu9malara gir it mıt olan 

İran murahhasları ferefine, yurd 
tarafından dün Perapalas otelin
de on kitilik bir ziyafet verilmit 

tir. Ziyafette kartıhklı samimi -
yet söylevleri verilmittir. Iran 
murahhasları Bay Neriman Mah 

Kedinin tüyleri, balığın kaynı 
1111, oraesan Ycaseçıerı ı.ıouııllı 

_,_,~--

mud ve Bay Ali Naza Tafirana 

Saylav seçilen talim terbiye a· 
zasından Bay Kazım Naminin 
yerine kimin getirileceği henüz 
belli değildir. Yüksek tedrisat ge 
nel müdürlüğüne de yüksek mu • 
allim okulu müdürü Bay Macid 
tayin ediı.~tl'Wi~~~~~ 

hangi aırrından kuvvet alıyor1a, 
diplomat da ihtiyacın elinde mü • 
kemmel bir uzuv olarak oıtaya 

çıkacaktır. 

Rejimlerin de sit gide parla
rnanter mahiyetten uzaklrıımala
n coğrafyadan ve karıJCl§an 
kuvvetlerin müvazenesinden do • 
ğan bir durumu tleıteklemehtedir. 

Fakat, 
Bugünkü Avrupa aevletleri 

böyle bir müvazene düşiincesine 
oe miivazene dütünceainin orta
ya athlı bütün gereklik/ere ne ka 
dar uyabilirler? ' 

Bundan batka lise ve orta okul 
lar müdürleri aruında yeni de • 
iitmeler beklenmektedir. 

Muh!eJit mahkeme.erde 
Türk - Yunan mühtelit ha -

kem mahkemesi reisi dün mahke 
meye giderek görülecek davala • 
rm dosyalarını gözden geçirmit
tir. 

Geriye kalan davaların Nisan 
sonuna kadar bitirileceği karar • 
laımıftı. Fakat timdi bunların 
haziran sonuna kadar bitirilebi • 
leceği neticesine varabilmiıtir. 

gideceklerdir. 

lnh sarJarda 
İzmir ıaylavlığına seçilen in • 

his~rlar umum müdürü Bay Hüs 
nü Çakır, dün bütün daırelere 

bir veda tamimi yaparak ayrıl • 
mıttır. Yerine gelen umum mü • 
dür Bay Mitat ise, inhisarlar mü
düderini toplıyarak uzun müd -
det görütmüıtür. 

İnh~sar müdürlükleri arasında 
bazı d~ğitiklikler yapılması ihti
malinden bahsolunuyor. 

Dün, yine onun böyle bir eıeri 
ne uzan uzun baktım: Bir çocuk 
yerde yüzü koyun kıaa satırlı bir 
§eyler karalıyor. Yanında iki çift 
bacak var· Baba ile bir do•ta. 
Dost babaya: 

- MC1§allah Jiyor, oğlunuz Ja 
ıiire iatidad var. 

Baba: 

-Hayır, diye karıılıyor; çocu
ğumun aihhati yerindedir. 

l§te bu kadar. iki çift pantalon 
ı>a~cuı, perde arkcuında konu§an 
iki adamın, iki ~it lakırJın.· Fa
kat bu minimininin içind~ koca 
bir Jerd, büyük ve derin bir iç 
yaran, bütün acılığile ortaya a • 
tJm(ftır. 

Bunun dille anlahlııı günler sü
rer, yazı ile gÖ•terilmek i•tenae 
tomarlar karalanır. Bu, bir kaç 
çizgiden ıızan ıeyler o kadar ko 
caman. 

Karikatürün reame benzemiyen 
yerlerinden biri de onda renk, çiz 
gi ile birlikte aözün Je yer alı§ı -
dır. Bunlar el ele verince, çevre 
birdenbire aınırıız. bir geniılik 
kaz.anıyor. 

Co·.' 
fi g,.alya 
fı ka,., fartlarınJan, ve kar· 
ir;,.,i ıy~ llelen kuvvetle,-in biri· 

el erıtm .. 0f~ 6 ege çalqmal2rından 
~~ ı.. 11 111iiva.z ·· · L .. ~'fi d' ene gun feçtı11. 
t'ı'!l/,... ıplom,.-· "nl . d" ··•es,1 -ı gu erıne o • 
~> e old " \ ter 

0 
ugunu cınlatıyor. 

oıft•• ~errekt A 
~ı d' ~ en, vrup2nın te-

ri et, 1Plomaa· .. 
f/ .llQ"'.}' 

1 munaaebctlerine 
e rı;a_ oraa, gene y-L "nl ) '41fte/ • URtn fU er • 

"
~U~ile ,_erile, zekmarüe dira -

Eıkiden müvaune diploma • 
tın ifi idi. Fakat her müvazene 
nihayet bir aavCI§ kurar ve yurt/ -
dC1§ları •avGf meydanına ıürük • 
lerdi. Yani devletler damarların 
da doltqan genç delikanlı emel -
lerle harekete geçerlerdi. Bugün 
ihtiyar bir Avrupa var· Romati: • 
malı ve hcutadır. Mütemadiyen 
ilciç alarak aağlamlCl§mak iatiyor. 

Temmuz ba!langıcında muhte 
lit mahkeme itlerini tamamlamıı 
olacaktır. 

An karada .s. vil Tayyare
cilik okulu açılacak 
Ankarada bir sivil tayyarecilik 

okulu açılacaktır. Bu okul için a
lakadarlarca bir proğram hazır
lanmaktadır. Okul müdürlüğüne 
de tayyarecilerimizden Bay Ve • 
cihinin tayin edilmesi kuvvetle 
muhtemeldir. 

Tıbb:yeluer bayramı 
Her yıl 20 mayısta yapılan tıb 

biyeliler bayramı bu yıl (in dört 
martta yapılacaktır. 

Tib talebe cemiyeti toplana • 
rak yapılacak merasimin proğra 
mım hazırlamııtır. 

Bu yıl mektebin 108 İnci yılı 
kutlulanacaktır· Bu münasebetle 
gündüz üniversitenin konferans 
ıalonunda bir konf eranı, gece 
de büyük bir çay ziyafeti verile
cektir. 

itte o bir kaç çi:gi ve iki cüm
lede dediğim varlığın en güz.el 
örneklerinden biri )'Cl§ıyor. Ya
rın, çağımızın geçirdiği aanat 
aaraınt11ı yazacak olanlar, bu • 
günün aayJJamalarından hiç bi
•arnntıaını yazacak olanlar, bu • 
karikatür, onlara yol gösteren 
bir ııık gibi göz. kırpacak ve çok 
ıeyler aöyliyecektir· 

'1'1 l'fendiJ • • .. o"-atl ennı goaterecek 
arla kcırııl'lfcıcağı:. 

4iı ..._ il er lttııl 

Onun bu ifte de muvallak ola
cağını ıanmak çok güçtür. 

Sadri Ertem 

.. 
o 6 

'
1
Sürrealizmin,, bir kat daha 

S. Gezgin '----(Lrltf en sayı/ayı çeviriniz) 

l .. " olt111"-- ını11 rnodaya Jµ. • ı ti •qllQ • • • • ~ 
"-·., l>ilırh11ız Bay Gü • ••. Bir çok ltimulere 

I 
... Kimi kıfın balolannJaki tu-ı ... Acaba ıen hangi d I ~ . . . mo aya ta- - ••.• 

ıordum, valetlerın zaraletıne hayran ol • raltarnn?.. B G''l" • 
duklarını ıöylediler... Bay Gülüm _ B • ay u um - Hıç olmaua irimi ya moclalannı ... l . .. • en •aç moda • bır saç tuvaleti alh ay devam e.-

arını dıgerlerıne tercih ederim.. diyor! 
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ek.onomı 

licnti onınsmaıır 
ökonomi bakan
lığının kararı 

bekleniyor 
Yarından itibaren memleketi • 

miz F ranıadan gelen maddeler, 
k]ering feshedildiğinden azami 

Belediyenin üç davası, mahkemede! 
T epebaşı caddesindeki bina sahiplerinden yer bedeli 

isteniliyor--:-Eskj Rus konsolosluğu binası
Büyükderedeki mezarlık meselesi 

gümrük tarifesine tabi olarak gi 
recektir· 

Bundan başka, en ziyade mü

şaade ıören memleketlerin de 

malları hakkında henüz bir ka • 
rar verilmit değildir. Alikadarla 
rın söylediklerine göre Amerika, 
lıpanya ve Çekoalovakya aibi ba 
zı memleket1erle olan klerinr an 
laımalanmızın Türk - Fransız 

ticaret anlqması ile ali.kası ~ar 
dır. 

Bu memleketler bizim F ranaa • 
ya verdiğimiz kolaylıklardan is· 
tifade ediyorlardı. 

Amerika ile olan ticaret muka 
velemiz Fransa. ile olan mukave. 
lenin ayni idi. İspanya ile olan 

mukavelemizde iıe, lapanyanm 

Fransaya verdiğimiz haklardan 
iatifade etmeai kararla.tmıttı. 

Şimdi, Frama ile olan klering 
anlaşmamızın kalkması ile vazi • 

yetin alacağı tekil bazı münaka
şalara sebeb olmaktadır. En ziya 
de mazharı müsaade olan Ame. 

lstanbul dCSrdüncü hukuk mah 
keme.sinde, belediye tarsfmdan 
açılan bir da.nya bablıyor. 

Belediye, Tepebafı caddesinin 
ıenifletilmesi için kendine aid 
olan bahçeden yer verdiğini ile~ 
ri sürerek, bahçenin karııamdaki 
binalarm sahiplerinden yer be • 
deli istiyor. Belediyenin iddiası • 
na göre, istikamet harituı, bu 
bina sahiplerinin caddenin ge -
nitlemeaine yer vermeyib yer be 
deli vermesini icabettirmekte .. 
dir. 

Muhakeme, istikamet haritaıi
le kıymet takdiri dosyasının be w 

lediyeden getirtilmesi için kal -
mııtır. Belediyenin dava ettikleri 
rinden bir kaçı, tunlardır ~ Kara 
Mustafa zade Ahmed, Ha~ı Mus· 
tafa varisleri Sideridis, Nesim 
Paliçi, Krepen ve ltalyan sefare
ti. 

Tunel başındaki bina 
Tünel ba§nıdaki eıki Rus kon-

Kısa ' , . ' .. ~ . ..· ~ . ' ~ 
rika, ispanya gibi memleketlerle 1•••• Şehir 
münasebetimizin aynen devam Haberleri 
edeceğini ıöyliyenler olchığu p Gureba hastahanesinde yapıl . 
bi Fransız malları gibi o, anlq- makta olan pavyonun İD§aatı bir 
mayi'l>ağlı olarak anlqma yapıl haftaya k11dcıı- ıamanııanacaktır . .l:Ju. 
- Ull!. 61 ·~"t(ti 
mıt memleket mallarmın da ~ raya Ilakrrköyünde akıl hastalıkla· 
mi gümrüğe tabi olacağmı ileriye rı kısmı nakledilecektir. 

sürenler vardır. § ESNAF BA..'l\lKASINDA 
Bmkanm ummni heyeti yarın öğle· 

Hakiki vaziyet Ökonomi Ba • den •onra toplanacaktır. 
kanlığının bugünlerde beklenen § EMLAKİN TAHRİRİ - Em -
kararı ve e:nri ile belli olacak • lik tahriri büyük bir faaliyetle de· 
tır. 

Kaçak şarab 
Dobran mmtakatında Aılr han 

köyünde Çavuı Ömerin evinde 
kaçak §aı·ab olduğunu duyan mu 

haf aza. memurları, evi aramıılar 
ve iki fıçı içerisinde yüz elli kilo 

kaçak tara.b bulmutlardır. Şa. • 
raplar müaadere edilmif, suçlu • 

hu da müddeiumumiliğe ~eril -
mittir. 

§ Pireden limanımıza gelen 
ltalyan bandıralı Tevere vnpuru 

yolcularından Bayan Beza'nın et 
yalan gümrük muhafaza memur 
lan tarafından a.ranmıt ve yas -
tıklar arasında çok mahirane bir 
surette saklanmış olarak dokuz 
kilo kadar yünlü ve ipekli, çorap 
lar kravatlar ve eldivenler bu • 
lunmu§tur. Bayan Bcza sekiz nu
marah ihtisas mahkeinesine ve • 
rilmiştir • 

vam etmektedir. lstanhulda yapılan 
emlik tahririnin 935 senesi sonun · 
d; İ>it';eği ve 936 nı.ali yılından iti· 
baren bütün İst:ınhul kaznlarmdn 

. yem tahrir esasına göre vergi tahe:il 
edileceği muhakkak görülmektedir. 

GillmÜK BEYANNMIELERİ -
Komiayoncular birliği~ gümrük ida· 
resince bedava olarak alakadarlara 
dağıtılan gümrük beyannamelerin · 
den bir hsm.mm mahvolduğunu 

hatta kete kağıdı olarak kullanıldı · 
ğnıı biidirtni§tİr. Birlik hu nziye · 
tin önilne geçmek ve gümrük beyan· 
narne kağttlarmr memleket !;ıkıtnna 
uyğun bir şekilde tevti işini üzerine 
almak için yeniden te~ehbüaatta hu· 
lumnuştur. 

§ NU'MEROTAJ tşt - İstanbul· 
da yap:rlriıakta olan numara koyma 
i~leri bitmiş, bu iş için ayrılan he· 
yetler. her mahallede kaç sokak bu
lı.mduğuno, her &0kakta kaç bina 

bulunduğunu ve binaların daire ''e 
odalarını gösterir krokiler yapnuş • 
!ardır. 

Bu krokiler neticesinde İstanbul. 
da 143 bine yakm bina bulunduğu 
anla!ılmışttr. 

solosluğu binası, büyük harb sı

rasında, caddenin genitletilmesi 
için kısmen yıktırılmıf, bina, 
geriye alınarak yeniden yapılmıt 
tı. 

Rus konsolosluğu, bundan do
layı belediyeyi dava etmiş, yir • 
mi yedi bin liranın tahsiline ka -
rar almı§tı. Temyiz mahkemesi, 
davayı açan mümes3iJin Rus hü -
ktimeti namına davayı takibe sa
lahiyeti olub olmadığının ar~tı
rılması lüzumuna işaretle kararı 
bozmu§tur. 

İstanbul dördüncü hukuk mah 
kemesi, temyizin bu ho.ımasına 

uydu. Bu noktadan tahkikat ya
pılmasını kararla§tll'arak, muha -
kemeyi dört marta bıraktı. 

Mezarlığın tahribi 
Büyükderedeki mezarlığın tah 

rib edildiği iddiasile belediye ta
rafından Büyükderede çayır ha· 
tında tuğla fabrikası 1ahipleri 

l'ez müdafaası 
Dün Üniversite bükük ( akül • 

teıi doktora sınıfından mezun o· 

lan Bay Suad hazırladığı tezini 
f akü ite profesörlerinden mürekw 
keb bır heyet Jıuzurupda muda • 

faa etmittir. Tezin mevzuu "Tür
kiyenin korucusu Kami.l Ata

türk,, tü. 

Bay Suad doktorasında kazan

mıştır. 

olan keresteciyanlar aleyhine da 
va açılmıftır. 

Tuğla yapıldığı ura.da, bir a
ra.hk mezarhğm alb üstüne geti
rildiğinden bahseden belediye, 
fabrika sahiplerinden tam otuz 
sekiz bin lira tazminat istiyor. 
Dava, lstanbul dördüncü hukuk 
mahkemesince götülmektedir. 

KAÇAKÇILIK KARARI -
Geni! ı,nikyaıta eroin ka~dı .. 
ğı yapan yirim iki kİ§İ hakkmda 
dün, sekizinci ihtiaas mahkeme -
sinde karar verilecekti. 

Fakat diğer ba.zı mühim dava· 
la.nn uzamuı üzerine karar b&§ 
ka güne kalmıttır. 

DURUŞMALAR -Yatuva Be 
har, IH.k Behar ve umuryeri, gaz 
depolan imiri Kazımm, gümrük 

resmi kaçakçılığı suçundan, du • 
ruşmalarına dün sekizinci ihtiaas 
mahkemesinde devam edilmi! • 
tir. 

1 Gelenler, gidenler 1 
BAY KERESTECIYAN -Ye 

ni Afyon saylavlrğma seçilen 

Bay Keresteeiyan Türker ile yeni 
C& '"" U&ü Oo.1 la,-' Da,1 c... H..ı..t~ -

kurultayın açılışında bulunmak 

üzere dünkü ekıpreale Ankaraya 

gitmi§İerdir. Ayni trenle birçok 

saylavlar da Ankaraya gitmitler 

dir. 

Yarınki Peqcmbe g~nü matioeterden ıtibateo 

·• ~EK ~ine1m~s1 ~üdü.riyeti, saygı değer mllıte .. 
_. rılcrmıo emırlerıne: 

LAUREL ve HARDY nin 
kahkaha tufanına bojdukları 

Çöl Arkadaşları 
f.!minde fazla gülmedea rabataız o'anluın yaraımıtıa ko,rnak ü1cr~ 
UCj imdad otomobili, birkaç doktor ve hasta bakıclfa· 

r1n hazır buluoaca~ını ilin eyler. 
-•••• Programda Paramount dünya haberleri 

Bu akşam SOM.ED Sinemaaında 
CiPSt cazibe kraliçesi yeni M:acar artisti 

l RENE Je Z l L A H Y nin 

EN ÇILGIN GECESi 
fi lmin in ilk iraesidir. IRE.rtE de ZtLAH Y, MAX HArtSErt 
ve Tll!OR Von HALMAY ile bcra'.>er ba filmde şırkı ıöy 

hyecek ve danı edecektir. 
Caz ve musikisi Pıofuar Nicdeı l>eıget•an 

lU aça Y u!erinizi ev Yelden aldırınız. Tel • 42851 

.,....,..,.ntnt1fllft9AM•O n •ı m 111Wn..,...WJSM l!llıaa www " . ' \ ) ~ ' .,..... . ~ . .. ~ . . ' -..... : . . .. 

berbatlaıarak bize ~rayqınJan 
cloğan ipsiz aapt1ız lal yfğınlcm, 

önün:le hangimi.: amonyah kok
lamıı gibi tikıinmiyoruz? Han • 
gimiz o kua •atırlı tekerl~meler • 
le us arasında bir bağ bulahili -
yoruz? Sanatkar, ferJresinde ya
f&yan bu inatHf ve hınca lıulUn i· 
ki çizgiyler can vermif. Bakarken 
gülüyor, okurken ıeoi.yarrn. Ben 
c~ gerçek •an' at qte budıa. 

Ne mutlu onu btı§arana! 

S. Gezgin 

Bilttln Şehir Bu akşam MELEK Sinemasında 
Vjyana musiki motifleri üıer . oe yapılmış olan filmlerin en mükemmeli 

ViYANA ••• AŞK BELDESi 
Şerefne verilecek V l Y A N A G A L A S 1 N A koıacakb~. Oyoıyaalar : 

• MAGDA WOLFF LEO SIEZACK GEORQ 
SCHftEID;R ALBACH·RETTY Viyanah Tenor ALEKSANDER 

ve Viyana filaı monik Orkestrasile Opera Koro Heyeti 
Musiki: <lOH.-"NN STRAUSS 

lıdibımdan ukınmak için yerlerinizi önceden temin ediniz. Telefon numarası : 40868 
Programda : Paramount diiaya haberleri 

SiYASA 

Avustllrya rica: 
linin seyahatlerı 

Cr, 
AYusturya Ba~vekili Doktor Bı: 

nig ile Hariciye Bakanı Barorı W 
ger W aldeneg Fransayı ziyaret t

1
,
1 

ten •onra Lonclraya gittiler 'fe 
riste olduğu gibi orada da IıiiJ.~31 
melıafili tarafından çok iyi kati @I 
dı1ar. Ziyaretin maksadı fikir rıı 
dele etmek olduğu temin olontl)~ 
Fakat Romada hazırlanan Tuıı8 .. ~ 
sakının görüşü1eceğinde \•e görU' 
düğünde zerre kadar şüphe yo~: 
Bu.ııdan başka İngilterenin Mııı 
Nazrrı ile İngiltere Devlet bank~ 
~nı müdür:? ile <l_~ mülakat~ar t~ 
tıp olunduguna gore para ışlt', 
de görü~iileceği muhakkaktır. ) ı~ 
nız para işlerine aid görü§mcl~:ı 
yeniden borç para bulmaktan ı;~ 
de, şimdiye kadar alınan par•J'r 
aid olacağı da temin edilmekteu' 

Londrada görüşüldüğü söfltll~ 
meselelerden biri•de Haınbu~ Jı~ 
nedanmdan birinin ününıuıd .. 
sonbaharda yapılacak Ciimhurr~. 
liği intillahatmda manzed göste 

IJ'.)esine aitti. Fakat İngiliz gazc~ 
ri böyle bir i~e giri~menin (el~ 
teşkil edeceğini söylemekte geÇ' 
mcdiler. 

Donunla beraber unutulmlıJll.~., 
Iılznn gelen mesele, Doktor Şn~11~ 
in açıktan açığa kraliyetçi old~ 
ve Hamhurg hanedannu iade e <, 
yi Avusturya için dahili bir it &Sı 
dığrdrr. 

İngiltere matbuatı, ihtiJnal f, 
mühim olarak, mevsimin huna ııı .r 
ı;aid olmadığını ,.e hu tedhirill 11~~ 
li bir krymeti haiz bulunmadt~İI' 
ıöyliyerek bunun önüne geçı:neJ; 
temi~lerdir. 

Bu itibarla seyahatin bu 11al-~: 
dan muvaffak olmadığına lıUkııle 
mek gerektir. 

Fakat her türlü tekzibe ra~~ 
AA.t'ftl,ftıtf-.o• .......... 1 .... - -1• .... --.ı--\~ 
teminine imkan buhmması 
tnuhtemeldir. 

ö. R. Do~~ 

BORSA~ 
..,,. 

ı Hıulannda vıldız işaretı '>lınlaı 0 

.d 1 .. oıer 
rinde 26 2 e muame e go~~ ~ 
dir. I Raı.amlar k .apanı$ lia~ 

\ _ _!tukUt]Satı•> 

• Lonura o ı '· . • Stok hl n 
• Nevyor~ 0.7980- • Viyana 
• Paıls l2.t" • ~ıdrlı 
• Mllbo 0.375-4 • Berllo 

. * Brllkseı 3.3988 t Val'$OVa 
t • Atlnl !4.~010 • Budıpeşte 
* Ceoene-.. 2.4$:16 " r.uı.rcş 

3 ~'' ... ~ •S 
s.sO~ 
191 • 
·~~· '· I' ...4 o 

'~ 79,0 ,o 
~s ıı 

• Sofya 67, t7!5 • relv;rat " · ıJO 
• Amsterda ,ıı t.t735 , Yokohama ~.il ıO 
.. Pr•I! tB.902.' • Mos\:ova ıo86·~ 

~ 

L ESHAM 
lt Bankas• ıo. l'ramvııy 

• J.oadolu ~f.70 • (,'lmtnm as 
Reli ıı u Cnyon O~· .... "" 
Slr. Hayrlve 1.!i.- ~ark ne~. ,,,/ 

Merkez Bıı.ahsı (13. -- Ralya .,,, "" 
U. S!Rt>rc.a -,00 ~·ark m. ecı• ; 
Romontl t!,94 ~ 

istikraz~!~ 
• t933Tiirk Bor. 1 80.10 ~:ıektrll; ;;,7~ 

• il !8,?() Traınvıv ıt.50 
• lII 28.3~ Rıhııın _.ıf:O 

lstlkrhıDablll l 94,- * Anadolu• ..ıı 
1 ;.1r Ergani fst krazı 97. • • Anado'u il 

4
6.; 

"1928 A M - ,00 Anadolu Hl ~'ttl 
Rı•ıfa• -.no '1ii~-· 

Okuyucularımıza 
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liroz ~o o~~ı, 1nrı~ı ~ıir ~iirler 
o~u ~ı ~inliulim ! 

ı~~iliye)ye bir bakış •• 
•lıye End··ı·· ·· b"" ··k , u uıun uyu ve 

· ı,.~ tehirlerinden biridir. Şeh· 
· ~••ndan büyük lfhiltye neh
I ktadır. 
tbili"'e E d··1·· .. . Jek . ctreı J 1 n u usun en ıt tı-

Şebıi lnerkezlerinden biri idi. 
lilcJe ~ dört çevreıi büyük zeytin
'i e ."'e çiçek bahçeleriyle be • 
>ilk b'ttı. .. Nehrin ortasında bü • 
de,ir~t ko~rü vardı. Bu köprü, o 
'-'ilh e, dunyanm en büyük ve 
Bı.1r~~e) köprülerinden biri idi. 
d-ıı ~rtinün bh- eti, fakat biraz 
~ d Üyijğü de Kurtubada bulu
'-it ~ u. N~irde civardan ael • 
dı. tiicear aemileri eksik olmaz -

lıbiti1e1ıi ik. .. k k k . 'lrd n ı yuz ır aryesı 
•i el r. Bu karyelerin hemen hep

e ıen · ~ tın ve mamurdu. Şehir ve 
~ ~b timalden cenuba doğru 
~l kadar uzunluğunda ve 
ltQi • • ıarbe doğru on iki mil 
-..-:lif•nde olup bu sa.hada itlen-

ş lf toprak yok gibiydi. 
eJıı; 

~) . n arkaımdaki (Cebelüş • 

kadınlarını okumağa ıevketmİJ, 
genç kızlarda okmnak zevkini 
uyandırmııtı. Her kadın (Gas· 
sani) gibi akıllı, anlayıılı ve malu
mat sahibi olmak isterdi. Hatta 
(İtbiliye) de erkeklerle kadınılar 
bu hususta yarıta bile çıkmıılar • 
dı. 

Erkeğin alacağı kadının ilim ve 
irfan noktasından kendisinden bir 
derece aıağı olmasını isterdi. Ka
dınlar da kendilerinin varacakları 
e•keklerden yüksek olmalarına 
dikkat ederlerdi. Bu aa.hada iler
liyen rekabet memleket irfanını 
yükıltmit ve E~ülüı kütüphane • 
leri bu yüzden zenginleflllifti. Bu 
vaziyeti hariçten görenler : "En • 
dülüı medeniyeti dünyayı ıara • 
cak,, .. derler ve bu yükıek mede -
niyetin yıkrlacağın.ı hatırdan ge • 
çirmezlerdi. 

• • • • . . • 

Garnatada günler nasıl 
geçiyordu? 

EL ! - xtmUN 27 ŞUBAT 1935 

lngilizlerle Amerikalıların başarama ık/arı ıı 

Bundan sonra hava gemilerini 
işletmek işi Almanlara kaldı 

Almanlar Graf zeplinin iki misli büyüklüğünde bir gemi 
yapıyorlar. Bu yeni hava devinin adı "Hindenburg,, dur 

Geçenlerde Amerika bahriye -
ıine mensup hava ıemilerinden 
Macon'un düımesi de, havadan 
hafif hava gemileri hakkında beı· 
lenen bütiln itimad ve emniyeti 
ni bir kere daha ıarıtı. Çünkü A
merikalılardan evvel lngilizler de 
bunlara benzeyen hava gemileri 
yapmıt ve bunların en büyüklerin
den olan R 101 feci bir akıbete 
uğramııtı. Dahaaonra da Ameri -
kalıların buna benzer akıbetlerle 
karıılaımaları, bu çetid hava ge
milerinden biri nakil vaırtaıı ol -
mak huebile, iıtifade etmeyi bek· 
lemenin manaıız olduğu intibaını 
verdi. 

Halbuki öte taraftan Almanya, 
hava gemileri yapmayı milli 
bir ıeref meıelesi saymakta ve bu 
ıemileri günden güne tekemmül 
ettirmeğe çalıtmaktadırlar. 

Bu yüzden, hava gemileri yap
mak ve çalıttırmak iti, adeta bir 
Alman mtiMaı haline ıirdi. 

Almanlar 1910 ile 1914 senele
ri araımda bu çetid gemilerden al 
tr tane yaparak çalrıtırdılar ve 
bunlarla, hiç bir kazaya uğrama • 
da" 37,000 yolcuyu tqıdılar 

Almanların tekmillemek Üzere o/. 
dulı:ları en ıon hava gemisi: 

Hindenbzırg .. 

Almanya ancak yedi yıl ıonra 
bu çetid hava gemilerini infaya 
imkan buldu ve bunun üzerine bü· 
tün dünyada töhret kazanan Graf 
Zeplin yaprldı. 

Graf Zeplinin imaline Mzaret 
eden doktor Ekner, hava gemile. 
rinin kaybettiii ,öhreti yeniden ih 

artanın maruz kaldığı yangın teh
likeıinclen kurtulacaktır. 

Bundan batka bu hava gemiıi, 
yükıeltici gaz yerine helyom ile 
doldurulacaktır. Helyom, hidro • 
jenden daha pahalı olduğu halde 
parlamadığı için tercih olunacak -
tır. 

Yeni hava gemiıi yolcularm is
tirahatine fevkalade ehemmiyet 
veriyor. Zeplincle bir okuma ıalo
nu, iki küçük ıatonu, 24 kitilik 
kamaraları ihtiva ettiğ halde yeni 
hava ıemiıinde iki ıüverte, ye • 
mek ıalonu, yazma okuma odala
rı, 50 yolcuya kifi kamaralar ve 
ıigara içmefe mahıuı bir ıalonu 
bulunacak ve bu ıuretle zeplinin 
iki miıli büyüklükte olacaktır. 

Graf ZepliniQ iki miıli büyük
lüğünde oan bu gemi aaa.tte 43 mil 
ıür'atle hareket edecek, receli 
ıündüzlü havada çahtacak Te yük 
ıekte ka!mak için makinelerden 
iıtifade etmiyecektir. En ıür'atli 
deniz ıemiıine nazaran hava re· 
miıi Atlaa Okyanoıunu yarıya 
yaklqtıracak ve alacajı ücreti de 
çok indirecektir. 

ı· •ıı etekleri bile ekilmit, ve ia':te elveriıli olan her yerden 
•de edilmitti. 
Şehirde b ·· • .::ı. h 1 

Sinan, üç gündenberi Ayşeyi 
beklemekten uıamnııtı. 

Fakat, içinde bir duygu vardı: Harb koptuktan ıonra Alman 
Ay§e gelecek ... Diyordu.. zeplinleri de f aatiyete geçti ve bu 

yaya çahıtı ve muvaffak oldu. 
Çünkü bu zeplin, Almanyadan A· 
merikaya uçtu, kutbu dolatlı, dev-

Bugün yolcuları Okyano.tan 
geçirebilen biricik hava vaııtası, 
bu ıemilerdir. Gerçi tayyareler de 
Okyanoıu eeçiyor, fakat bunJarın 
biri de henüz bir yolcuyu ücretle 
nakledememiıtir. Tayyarelerin bu 
iıle mets.ul olmaları iç.in bir kaç 
ıene evvel dilia geçnıe.i lizım -
dır. 

~eı . u,-ua amam ar, 
CıtJe d Çiıçek r, me reıeler, boıtanlar , 

~:"'• •e Yemi§ bahçeleri ile büyük 
Sinan gene ~kisi gibi Çolak faliyet h.eryerde derin bir iz bırak

Hüaeyjnle birlikt;e ıehirde dolq • tı. ri ilem seyahatini tekmilledi. 1932 
yılıron martından beri bu ha va g&· 
miti :Atfa• OlrYdôawı C'IMilbt 

.... 
~ .. ,. ...... ~, ı.ı:,ı.ı-....... ..1 .. c.en . • 

l>I) rın evlerı uzaktan göze Ç&T" 
Ordu Şeh" . . d .. .. . Endülüı Sultanı Abdulla.hın 

Harbin hitmeıi üzerine Alman
ya yeniden ıt e ıneı,ül olmaia 
baıladı ve bu hava gemilerinıden 

ticari istif ad eler teminini dütün -
dü. 

rıetı • • ır ıçın e ıumuf zı -
bur erı Pek revaçta olduiundan 
llle!'htun rünıüt i§ÇiJiği Endülüste 

Urdu 
~ . . 

d ehırde • • d"" b" ef, yırnıı ort ıaatte ır 

Ce~ir~uJar ~ekiliyordu. Bu med ve 
~. el\ kınııe zarar görmez ve 
L l'l'de)c• ·ı • · 
~diki . •. ~emı er ıahılde demır -
tılli} e11 ıçın kumun üatüne otu • •r. S l. k )l\' u re ınce te rar yavaf 
.\~ •u ile birlikte yükselirlerdi. 

ıazrı. 111 arayıcılar suyun çekildiği 
Littd~·iıehre ütütürler, suyun di
ltrd 1 altı.._ birikintilerini toplar-
lbak;· Nehirde kum f da ol
toı h:l .beraber her ıün bir miktar 

Lı lllde altın bulunurdu. 
'"1\ik" 

L~~eli ~ınet bu altınları her gün 
'-tlrd ili alarak altm tüccarlarına 
ti~~· Altın zir.etler de tehir ve 
d~ c:la f azal ıüriim yapıyor • 

\'~ 
''-•l ı.!!e Emeviler bu nehirde 
''-l~ ~a ameliyesi yaparak , 
~ ıc.:kildiği zaman nehrin di
ll~ 1tlar, bu ıuretle fazla 
~ çıkarnuflardı. Maamaf ih 
~ il tiddetıi akmtı.ı daima yu
Jc.d..,_ı.ıeınbalardan tehir civarına 
>otd._, altın tozu ıürükleyip getiri· 

.._. (8ee&ne) L.::-··k b. k b 
l)di. .~W!ru ır aaa a ia-

daJu. .. Utbılaye) ye tibidi. En-
d~ (~ llı9fhur kadm tairlerin. 
lbb .... ll&aani) bu kasabada doj • 
·ı,_-. ... CI bT 1 

4' lcad t 1 ıye) medreselerinde 
olcllttıuıın talebe olarak, mektepte 
)e de.., ·• Sonra büyük medrese • 
ı·ı... ~ etnı· ''te (M·· 1f ve hocalariyle bir· 
l'edi Yıl ;tebahhirülbelde) den 

(C erı alnıııtı .. 
el ataani) 1 b·1· ~ li•ltc °b\a t ı ıyede metfun. 
ili Solr olcur kadın tairin eserleri -
lerdl Ye k~iıini severler • 

. (c. ... __ . 

~) ıdn hayatı, Endülüs 

küçük biraderi Emir Mehmedin 
(İfbiliye) de bulunduiumı öjrenı
mi§lerdi. Emir Mehmed etrafına 
bir miktar muharip toplayarak 
ıehri mu haf aza ve müdafaadan 
geri durmamıftı. Zaten diifmanın 
o tarafa fazla saldırdığı da yok
tu. 

Sinan bir kaç günlük rahatsız
lığı arasında ltbiliye hakkında e

peyce malumat toplamııtı. 
Endülüılü rehber ona ltbiliyenin 
batına bir medeniyet kaynağı ol • 
duğunu söylerken, tair (Gasıani) 
nin değe~i tiirlerini de bulup ge
timıiıti. 

Sinan bu aletli kadının eserleri
ni okudukça cotuyor, C<>!tukça sa • 
ğa sola saldırmak istiyordu. (Ay· 
te) yi günler geçtikçe seviyordu . 

Bir gece, Sinan, rehberden tair 
(Gassani) nin, Su1tan Abdullah 
tarafından menedilen şiirlerini 

dinliyordu: 

"!nsanlan bağlamak, hapset -
mek, asmak kolayaır. Fakat, fi -
kirler bağlanamaz .. Fikirler hap -
sedilmez ... Fikirler boğulmaz!. ,, 

Sinan: 
- Emir Abdullahın hakkı var· 

mıf ..• 
Diye mırıldandı.~ 

l 920 seneıinin sonunda bu ge -
milerden ikiai bitirilmif ve seya
·hatler yapmağa baılamııtr. Fakat 
o zaman Almanyayı kontrol eden 
beynelmjıJel heyet, bu zeplinlerden 
birinin Franaaya, birinin de ltal
yaya teslimine karar verdi. Alman 
ların daha ıonra yaptıkları bi~ 
zeplin de, tamirat mukabili ola • 
rak Amerikaya teslimolundu. 
==============ır:=:=:~======I 

Güzel bir Spor filmi 
-ı. 

gösterilecek 

kıamına muntazam ıeyahatler yap 
tı ve buıün Okyanosu 90 kere geç 
meğe muvaffak ~ldu. 

Graf Zeplin uçmağa batladığı 
gündenberi bir milyon kilometre 
geçmİf, 27.000 yolcu tatmııı 

5.500.000 posta paketi götürmüı, 
ve 40 tona yakın e§ya taımıı§tır. 

Bunun üzerine Almanlar yeni 
bir hava gemisi yapmağa ve buna 

Hindenburg adını vermeğe karar 
verdiler. telanillenmek üzere bulu
nan bu hava gemisi bu yılın baha-
rında tecrübe edilecek, daha ıon-
ra Atlaa Okyanoıunun ıimalinde 
çalıtacaktır. 

T. /. C. 1. lsıanbul Mmtakmı Bu yeni hava gemisi fennin en 
Ba§kanlığmdan: ıon inkiatflarından iıtifade edi • 

Türkiye İdman Cemiyetleri itti( a. 
kı tarafından Almıanyadan getirtilen 
spor filmi 1 • Mart • 1935 Cuma giİ· 
nü sabahı saat 10 da Beyoğlunda El
hamra sinemasında sporculara be · 
dava gösterilecektir. 

yor. Bu gemide Diesel makineleri 
itliyecek, makine taıfiye edilme • 

mit petrol kullanacak ve bu ıuret· 
le petrol ile hareket eden her va • 

Sporcular klüpleri hüviyet vara-
kaları ,·eya klüpleri taraf mdan ,·e· gxı• • Bu gece •• 11-"H• 
rilecek musaddak bir liste ile sine· Ü Nöbetçi eczaneler 1. 
maya girebileceklerdir. :: 

1 Bu film heden terbiyesi şekille • g Samatyada: Teofiloıı, Fenerde: 
rini, Atletizm. Yilzme, Kürek, Fut· H Emilyadi, Şelızacleba§ında: f sma . : 
hol, Giire~. Boks, Kayak ıponı, Es· İP. il Hakkı, Şehremininde: A. Ham· i 
kirim Dağcılık hareketlerini biitün di, Karagümrtlkte: Arif, Aksa • Ü 
incelikleriyle göstermektedir. ğ r~yda: ~ N~ri, Sirkeci~le: Ali fi 

Amerikalılar, Almanların bu 
yolda kazandıkları muvaffakıyet
!ere bakarak uzak meıafelere gi
decek hava gemileri yapmayı dü
§Ünmüılerıe de Macon hava gemi
sinin kazaya uğramaıı bu düt ün
celerden v~zgeçmeğe saik olmuı
tur. 

Onun için Almanlar hava gemi
lerini iıletmek ıahaımda yalnız 
kalacak gibidirler. 

ti. R. Do§rnl 
=======-==========-:::::::=::=:= 

lngiliz Lortlarından Alber 
Konvey şehrimizde 
İngiliz Lordlarından Lord Al

berkonvey ıehrimize gelmif, Pe 
rapalaı oteline inmittir. 

Lord Alberkonvey tek batına 
ve huıusi bir ıeyahat yapmakta 

dır. Londradan Pariıe tayyare 

ile gelmit, sonra Almanya, A vuı 

turya, Yuıoılavya, Romanya, 
Bulgariıtana uirayarak memle • 
ketimize varmıttır. -Dün sabah camileri gezmİf, 
öfleden sonra motörle boğaza ıit 
mittir. Pertembe günü tehrimiz
den Mıııra gidecektir. 

Halk evinde 
"Sarhoşun işlediği suçtan dola

yı onu niçin cezalandırmıyoruz ? 
Çünkü, o dakika da . gözleri ka -
palı ve muhakemesi yoldur. Ne 
söylediğini, ne yaplrğıru bilmez ... 
O halde zengin suçlulan neden 
tecziye etmiyoruz .. Bakınız.: Her
kesin gözü önünde komşunun er · 
zak ambarını soydwııyorlar.. Ve 
gözleri bizim gözlerimiz gibi gö
ıiiyor. Muhakemesi yerinde, ne 
yaptığım ve ne söylettiğini biliyor . 
Sarhos demi ki. onu affedelim!,, 

Du filmde Love, Pal~er, ~do.u· li Rıza, Ca~alogl~nda:AAh.ıd, Beşik· Ö 
mege, llirschf eld, Mard~, . Kornıg, ii t~!.ıa.: Naıl Halıd, -~ale.Jıde: Sıtkı, ft 
Ra<lemacher, Küppes gıhı meşhur :j Ktp;ııkpazanla: Huseyın Hiisniiı !: 
şampiyonlar görülmektedir. !f Karaköyde: Hüseyin Hüsnü. Rev. fi 

......................... - .................. ıı o:<funda: Ertu;;rul 'e Deli" d. ii 
S. k .. 1 nd' ı· " o ' aso u. •ı ınan te rar aoy e ı: Y eniıelıirde: S. Baronakyan 1\f •• it 

Çanakkale 
Çanal kalede Halkevinıin ku • 

ruluş yıl dönümü Jcuttulanırken 

Halkevi bqkanr Halil Dilmaç bir 
seneltk çalıf1Da foıerinde ~z söy-

- Bu kadın bugün Garnatada kada: Feyzi, Kasnnpa:.ada: 'l\le:c... U 
bulunsaydı da bu sözleri ıö)1eıey-

1 
kez, Ha köyde: Halk eczane i. H 

di Sultan onu muhakkak astırırdı. mam:::::r.:::-.. o:::::::::::::::::a:::::::c·-·· ... :: 
' ··~--······-Ne mutlu ona ki kendi öldüğü 

halde fikirleri hala yafAyor ! 
Sonra birden baıını rehbere çe-. _,_ . 

vırerıcıK: 

- Azizim, dedi, . 'biraz da qka, 
taraba dair söylediklerini oku da 
d·nı· _.. ' l ıyeıım ••• 

v-.. ·-·-·· .... --·-·····"---.. •·• lemit, bir bayan okutan :rüÜl bir 
1 Adananın işgaline aid j manzume okumuı, kültür çevir -
İ hatıralar 

1
: geni Litif Öktem halkevlerinin 

çalıımasıru, ülküsünü ve"devrim • 
Y•zımızın ~oklu§undan i Jerin açbiı ak yol üzeri:C.elO gi • 

bugUn koyamadık l di!ini anlatan özlü bir konferanı 
8zUr dllerl• 

••...------------.:.1 .. vermi.•n_·r. :(A"rliaa var)~ _ 1 ~ --
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lnkılô.b kürsüsünde Baq Hiknıet 
Mütarekede, yenilmeyi kabul etmiyen tek 

Orduları Kumandanıydı 

• 
ınsan 

Yıldırım 

Manisa aaylavı Bay Hikmet, ri ecnebi ordularının fstanbula gi- ı siri, o milletlerin harpten sonraki 
inkdab kürsüsündeki dersine dün ı-işini anlatarak: noktai nazarlarına dayanarak an
de devam etmittir. "- Ayni zamanda yavaş yavaş lattı. Bu arada Türkler aıleyhinde 

Bay Hikmet, dün mütareke dev- İngilizler Irak, Adana, ha valisini yapılan fena propagandaları, ve 
rinde Osmanlı ricalinin düşman- işgal ettiler, Toros dağlarına da - bu propagandaların Fransız ve 
larmnzın planlarını bilip bilme . yandılar. Halk tarafından uf ak te- İngilizler tarafından yapıldığını 
diklerini araştırarak, Osmanlı ri· fek cepheler tutuldu, fakat bu pek söyliyerek Fransızlar ve Türkleri 
calinin bunları bilmeleri lazım zayıftı.,, sonra İngilizler ve Türkleri mu • 
geldiğini, çünkü Rusyada vesika- Dedikten sonra bu esnalarda kayese etti. Bu mukayesede Türk 
larm neşredilmiş olduğunu, hat . düşmanlarımız tarafındaki vak'a. idaresinden Fra.n.sız eline geçen 
ta lıtanbul gazetelerinin de bun· laı-ı, 18 ikincikanun 918 de Paris- Cezair, Tunus Suriyenin Fransa 
ları neşrettiklerini anlattı. Tedbir te toplanan sulh konferansını an- eline geçtikten sonra hiç terakki 
a'lınmama.smm sebeplerini saydış, 

1 

lattı. etmediklerini, Cezairden son.ra 
bütün kuvvetlerin elden almmı Bay Hikmet konferansta, gerek Tunus Fransa eline geçtiği halde, 
ve Osmanlı ricalinin düşmanlara Amerika ve gerek Avrupanın ye- Tunustan daha evvel Fransa eline 
ilet olmut olmasına rağmen milli nilmiş memleketlerin Cemiyeti geçen Cezairden müterakki oldu· 
'kuvvetlerin gene muvaffak oldu- Akvama verilmesini ileri sürdük- ğunu söyledi, Hindistanm 1857 de 
ğumı söyliyerek şunları ilave etti: ]erini söyliyerek umumi harbin Türk elinden çıkarak lngiHz ida-

hükUmetler üzerinde bıraktığı te· resine geçtiğini, Mısırın 1882 de 
- Düşmanla.rmuz Türklüği.ı Türk idaresinden İngj~iz eline 

yok etmek istiyorlardı. Buna, mu· 

T A K V ı• M 1 geçtiğini, 1918 de lrakın Türk ida. harebeye devam etmek yahud 
resinden çıktığını söyliyerek: 

Türklerle zahiren mütareke yapa. 
- Hindistan doğrudan doğruya rak ondan sonra onları kolayca • Çarşamba Perşembe 

77 Şubat 28 Şubat müıtemie'kedir. Mısır, ona nisbetle 
bogm"' ak yollarile gidilmesi lazım-

5!3 Zilkade H Zilkade daha ferahtır. Daha zengindir. 
dr.,, Bay Hikmet hu hususta bazı 
misallerden son:ra 30 teşrinievvel
de Mondorosta imza edilen müta
rekeyianlatarak, mütarekede ·bo- i 
ğazlann açıhnası, torpiHerden te· 
mizlenmeıi, bütün torpil tal"laları- 1 

Gün doğuşı 

Gilc batısı 
6
·
46 6·::ı6 Hindistananisbetle daha kendini 

17.57 17,~8 

Sabah nam;ıl. 

Oğle namazı 

ikindi umıız 

~.52 s. 5 ı idare edecek haldedir. Mısır balkı 
12,'l.7 ıus Hint halkından daha çok yetitmiş 
ı~.33 {~.3 ~ • 

Akşam nama1 
Yatsı oamaz• 
imsak 

17.57 
19.Y.7 
5.00 

17,SS 

19.'28 
4.58 

d 1 Yılın gtçen günler! 
nın ütmanlara bildirilmesi, Türk Yılın illan ~ünleri 

:17 

:l0i1 
~8 

30tc 
ordusunun terhi$İ, düşmanların 

her istedikleri yeri işgal edebilme- ı ,ı RADYO 
1

1,f 

Jeri, Irak ve Kafkaıyanın tahliye· 
si, telgraf muhaberelerinin, şimen- =~====B;;;;U;;;;Q=U=tf===== 
diferlerin düımanlar tarafından İSTA.~BUL: 
kontrolü, şarktaki altı vilayette 18: Fransız!:a ders, 18,30: Jim.nas. 
kargatahk çıkarsa düşmanların tik: Bayan Azade, 18.55: Betlıoven 
burayı işgal edebilmeleri gibi e . i' !_;Üncü Senfoni, (Pastoral) plak. 
saslar bulunduğunu söyledi, müta- ı .ı.:rn: Haberler, 19~10: Bayan Ha· 
ı-eke ma dderini uzun tahlmer)e liıle - :;\fonolog~ 20: Maarif Bakan· 

• , ..,.._ ltğı namma koW-ans, - Galata~ 
anlattı. ' ray lisesi muallimlerinden Nurettin, 

Bay Hikmet, lngilizlerin müta- !.!0.30: Balalaka orkestrası, Koro. 
. ekeden sonra Musulu, donanma- 21.20: Son h:ıher1er, 21,30: Radyo 

orkeslra~ı, 22: Radyo caz ve Tango 
!arı lstanbula girdikten sonra da orkestraları. 
Irak ve Suriye ordularının tesli -
mini istediklerini anlatarak, buna 
bir tek kitinin ka.rşı durduğunu 

söyledi, §unları ilave etti: 

"- Yenilmenin bir tek manası 
vardır. Yenilmeyi kabul etmek. 

Mütareke anında bir tek adam ye
nilmeyi kabul etmemişti. Bunu bü
tün millete telkin ederek bütün 
dünyayı bizimle sulh etmeğe mec· 
bur etmi§tİ. Bu, Yıldırım ordu1arı 
kumandanı Mustafa Kamil' di.,, 

Bay Hilanet, 30 teırinievvelde 
mütareke imza edildikten bir gün 
ıoma Y ıldınm orduları kumanda
nının maiyetine bir tebliğ yapa -
rak, kafatutulmaamı istediğini, T o 
roa kuvvetlerine gönderilecek ln
giliz askerinin mikdarını sordu -
ğunu. lstanbtda çektiği telgrafları 
okudu, mütarekeden sonraki dev· 

KURUn'un Milli Romanı: 42 

223 Klız. YARŞOVA. 1345 m. 
17: Solist konseri, 18: Kemau 

l ... oııseri, 18,25: Sözler, - Plak. 18, 
:iO: Spor. 19: Sözler. 19,15: Oskes
tra konseri, 19.45: Konferans, 20: 
Kuartet konseri, 20,20: \ktüalite, 
20,30: Şarkılar, 20,ı:15: Sözler, 21, 
30: İngiliz muı.ikisi ( sonfonik). 21. 
45: Haberler. 22: Chopinin eserle · 
rin<len konser, 22.30: Konferans. 
22.15: Şarkılar, 23: Reklamlar, -
Dans. 

175 Klız. :.\IOSKOVA, 1724 m. 
17,30: Sözler, 18,55: Kızrlorduya 

konser. 19,55: Ulusal operalardan 
snlıneler. 22: Çek!:e ne§riyat, 23,05: 
t ngilizce, 24,05: Almanca ne§riyat. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,30: KHirnet konseri. 19: İtal

) anca ders. 19,30: Kuartet konseri. 
:ZOAO: Sözler. 21,10: Fenlandya ga· 
la musikisi. 22,10: Dış duyumları. 
23,10: Haberler. 23,30: Caz orkes • 
tra-.ı. 21.20: f'in .. pne ıuıı-.11'.isi. 

tn·. 

Diyerek daha müterakki olan· 
larm Türk elinde daha çok kalan 
memleketler olduğunu an1attr. 

Bay Hikmet, sulh konferansın.-
, ~.da şark işleri için Amerika, Fran

sa ve İngiltere kuvvetlerinin çar • 
pı§tığını, fakat Osmanlı im.para • 
torluğu bahsinde İngiliz ve Fran
sız kuvvetleri çarpışbğınr, çünkü 
İngHterenen Osmanlı aulhunda ha 
kim mevkiinde olduğunu söyliye
rek dedi ki: 

- Kon,fGt-."Tllria. TurltlUt.:o ... ı~ -
kadar eden ha.tlıca meselede vasıl 
olunan kararlardan bahsedece • 
ğim. Meseleler, Yunan, Ermeni, 
lstanbul meseleleridir. Venizelos 
sulh konf eransmda 3--4 şubat 
939 da dileklerini serdetti. Dilek
leri gayet büyüktü. Ona en çok 
yardım eden İngiltere olmuştu. 
Fransa, istemiyerek, fakat lngil -
tereye muhtaç olduğundan Veni • 
zeloıu tutmuştu. ltalya istememiş
ti. Amerikahlar da şiddetle itiraz 
etmiılerdi.,, 

Bay Hikmet, bu itirazların se -
beplerini, V enizelosun rollerini 
anlattı. İngiltere entelijan servisi
nin Venizelos aleyhinde neşretti • 
ği vesikaları s~ydı. 

F ransanm tetkikat için Yuna -
nistana gönderdiği murahhasın 

1 
döndüğü vakit verdiği bir rapor· 
da, Venizelosun, Franıa.dan Yu • 
naniatanı srkıştırmasmı istediğini, 
o vakit Yunan milletinin hakikati 
anhyacağmı bildirdiğini anlata • 
ralt. ders;ne son verdi. 

yin, ne lazımsa yapalım ... Kuzum 
doktor, dünyada ondan daha 
değerli hiç bir ıeyim yoktur. Hat
ta ondan ba.tka her şey benim için 
bir hiçtir ..• 

YAZAN : Kadircan Kaf lı 

- Anlıyorum, anlıyorum ... 
Dayımın yüzünde derin bir ağ

rının izleri vardı. Gözlerinin de 
ğım zaman da gürbüz, dinç bir ço· sulandığını görüy-0rdum. Bir nez· - Getirmediğimiz doktor kal • 

madı. Bir tiil'lü öksürüğünü kes • 
mek, sıcakltğmı dü§Ünnek müm -
kün olmadı. En sonra Naci Nafiz 
bey, bak]ayı ağzından çıkardı. 

- Ne dedin? .. 
- Verem, dedi .. 
- Aziz Fikret yerinden fırla -

dr: 
- Verem mi? •. Sahi mi aöylü .. 

yorıun? •• Ne annesinde, ne de siz
de böyle bir hastalık vardı. Sekiz 
on sene evvel onu burada bıraktı-

cuktu. leli gibi konuşuyordu. 

- Öyle idi. Fakat bundan beş Bu haber beni de birdenbire, 
sene evvel enfluenzaya tutulmut- içimden sarsmıştı. Eminim ki yal~ 
tu da, zor kurtarmıştık, o zaman- nız dayımın değil, Aziz Fikretle 
danberi bir türlü eski halini bula- benim de kalplerimiz, en temiz 
mamışıt. 

1 
baba üzüntülerile çarpıyordu. Faz 

Aziz Fikret bey bir baba gibi l la olarak benim hislerimde, ince 
merakta idi: bir a§kla, üstündeki kalın kül ta-

- Bir defa de. ben gÖTehilir bakaıını ailkerek havaya kavuı -
miyim?.. • mak isteyen bir atkı~ alevi tutu -

- Zaten bunun için geldim şuyordu. 
doktor!.. Bana doğrus.unu .söyle - Aziz Fikret BeY,: 

Kurultaqd0: ilk işlet 
Büyük Millet Meclisi, Martın 

birinci Cuma günü beşirıci devresi
nin birinci toplantısını yapacaktır. 
Kurultayda geçen devreden kalm~ 
bir çok layihalar: teklif fer, tezkere· 
ler, takrirler ı:e çe§itli eı-rak ı•ar. 
Bunlar alakadar encümenlerin ru::· 
namesinde idi. Ancak Kurııltaym 
yenilenmesi üzerine enciimenlerd'? 
kalan bu evrak, dahili ni::amname • 
nin 69 uncu maddesine göre artık 
lı iikümsüzdür. 

Bunların yeniden miizakercyP. 
lconulabilmesi için ya lıükii.metçe 
yeni bir istek gelmelidir; ya on be· 
şer sayuıv bnnlarm müzakeresini 
yeniden istemelidir. 

Encümenlerde lwlmış evrak ne· 
lcrdir? Bunları şöyle bir gözden ge· 
<:irmck faydasız değildir. Kuvvetli 
bir ihtimal yeni isteklerle yeni Ku
rultayın ilk uğrll§acağı i§ler bunlar 
orasından a)nlacaktır. 

Nitekim Adliye Encümeninde 
dördüncü detıre başlarken eldeki 
lilyihalar arasında §unlar vardı: 

Bazı mahaller garyimenkul mal· 
larmda hususi olarak mevcud buhı· 
nan tasarruf şekillerinin tasfiyesi. 

§ Sınai mülkiyet. 
§ Adli sicil. 
§ Malıkeıneler teşkilatr. 
§ Temyiz mahkemesinin Ankara· 

ya nakli. 
§ Seferde askeri ihtiyaçlarm te · 

min 5Ureti. 
§ Ceza mulıakemelcri usulü ka · 

nununa ekler. 
§ Ceza istinafma ek. 
~ Sulh lıakimlerinin tatbik ede · 

cekİeri tahkikat usulii hakkında ce· 
za muhakemeleri usulü kanununa 
ek. 

~ Hukuk muhakeme usulleri. 
§ Türkiye Cümhuriyeti rejimini 

koruma. 
§ Umumi muhakemeler ,.e karar 

hakimleri ve müstantiklerle umumi 
ve hmmsi kaza salahiyetini haiz ma· 
kamlar arasındaki ihtilafın halli. 

§ Devlet Hazinesi aleyhine veri • 
]en ilamların icrası. 

~ Ask~ri şahıslarla ailelerine kar· 
şı s.eferbcrlikte İ§lenen suçların ta · 
kihi ve hukuk davalarının görülm~ 
tarziyle kira ,.e tasarruf haklarmm 
konmması. 

§ Nebatları hastalık ve zararlı 
böceklerden koruma. 

\) Nalband mektepleri ,.e na)band· 
lık "sanati. 

§ Eyer, semer ve hayvan koşum· 
laı-mın tevhidi. 

Saylavların tehli/leri arasında: 

~ Merhum Hamdi (Yozgad) m 
Ccz~ kanununun 441 ve 443 üncii 
maddelerine bazı fıkrcılar ilavesi. 

§ Celiil Nuri (Tekirdağı) nm Gı· 
dai mcvad satanların piyango tertib 
edememeleri ve ikramiye vereme · 
melcri hakkındaki teklifi vardı. 

TEZKERELER: 

Umumi istihlak. vergisi kanunu 
ile tahakkuk ettirilen ,·ergi ve ceza· 
larınm istif ası şeklinin tefsiren ta · 
yını. 

§ İtalyan tabiiyetine girdiğindcu 
dolan T<nTivn İsti'-:lnl rı1:ıhk,., .. 1p.,i -- Hemen gidelim! .. 

Dedi. 
Dayım büyük bir ümitle, yal ~ 

varır gibi cevab verdi: 

- Çok teşekkür ederim, dok • 
tor! ... Seni bize Allah gönderdi. 
Ne bileyim, sana karşı büyük bir 
inancım var. Bunun şifasını yal -
mz sen bulacaksın gibi geliyor 
bana... Sen daha lzmire gelmez· 
den, hatırlamıştım. 

Kapıya döndüler. Daymı bana 
baktı: 

- Sen de gelmez misin Vedad ! 
Yoksa gene işin mi var? ... 

Bu sözlerle, aylardanberi onun 
evine gitmediğimi, kabahatli ol • 
duğumu anlatmak İstemitti. 

- Yok, şimdi gelirim .• 
Aziz Fikret atıldı: 

- Elbet gelecek .• Onunla konıül 

karariylc ailesiyle birlikte ıuil~ 
dud dı§ına çıknrılan Suad Re 
fendinin Türk vatandaşlığına. 
lünün mm·afık olub olmıyars~ 

§ Türk tehea~iyle İran tche 
e\'JennıeJeri. 

~ .Memurh·ete mani olrrıt' 
- ,J J 

surette cezalandırdım~ olan jcr 
murlarmm, hakimler kauuıı 
muvakkat 36 mcı maddesine 
imtihana almıb almmıyacaklıP 

§ Bunlardan başka bir de 
,·iJaycti iskuıı i~lerinde müstıı1 iken Yckiilet emrine alın 
Hak.k.1 Bey Jıakkmcla Şurayi 
~e ittihaz olunan mukareratıı 
Arzuhal encümeni mazbata~r. 

Bu kôğırlara dördüncü det' 
son toplantı )·ılında kaıılorıl 
§unlardı: 

Deniz yolculuklarmda . 
mal koruma hakkında bir Jay . 

§ İstanbul ~ehri ile civardaki 
ğaçlarm korunması. 

§ İı:tanbul fehri iJe civarınd 
lık hakkındaki teklifi. 

§ Ölüme çarpılma cezası alan 
zılan Jıakkmdaki tezkereler. 

§ Y ahancılarm tabiiyet ,,azi 
ri hakkında verilen kararlar alt 
ne Şfırayi Devlete müracaat 
ediJmiycceğinin tayini. . 

§ Devlet Şurası Dea\.i daire.ı:ı 
rarlan hakkında Büyük Millet 
lisi kararından evvel cereyan e 
olan bazı muamelata Meclis 1'~. 
nm ne §ekilde tatbik edilece 
tayini. 

§ A.skeri ve mülki tekaüd 1'~ 
nunıın 65 inci maddesi hükuıtı 
noter] erin nzif esine nihayet "/ 
i~inde cari olub olmadığmm te ! 

§ Borçlu memur ,.e müsıabd 
lerin maaş veya ücret]erinlıı b 
için icra ve iflas kanununa göte

1 pılacak tebligatın l1angi maka.ıs 
yapılacağının tayini hakkında 
vekalet tezkereleri. 

Bunlardan çoğu işte milza~t 
yenilenecek maddelerdendir. 

~"'' ı .n.emat rı..v' 

TEPEBA$1 
ŞEHİR TIY ATROSV 

TEMSiLLERi 
Bu gece saat 20 de 

J,,~rı&uı Bılt4i 

Müfettiş SehirTiga~ 

ıııııı 111111 ili Komedi 

llLll 
5 perde 

Yazan: 
"· Gogol 

111111111 

E•ki Fransız Tiyatros&1l1~ 
Bu gece saat 20 de 

f\l~n~uı 9tldif1 

Deli dolu ŞthirTü.ıafto 

Op:~~~:.:rde 1111111111111111 

Beıtet;~:~;,CemaJ 111..I ~ 
Son haftası • llllfl~ 

fetD 
tasyon yapacağız.... Pro ıe 
Vaysman'm talebesi böyle yef 
de mumla değil, projektörle ,.rı 
nır!. .. 

- O eskidendi doktor f ... }. i 
dolu kasabalarında, orduda, et . ~ 
garnizonlarında geçen baY 
onları sildi, süpürdü. Ben ~'5t 
sadece bir akraba, bir aile 

0 

gibi, teselliye gidiyordutn···· .. 
"Jtıl 

- Sen kendi kendini JriiçLS iİ 
yorsun? .. Biz seni biliriz: pe 
mi Cevdet Bey? ... 

"" :[. :(. 

Solmaz, bembeyaz bir yal.S~ 
sırtında işlemeli beyaz bir g~' 

~ıJ· 
likle beyaz ve ıolgun yatıyor 

Ba§ını biraz sağa doğrU 1ı; 
mıştı. Gözleri kapalıydı. l}yıl eti 
du. Bu halile hırpalanınış, 1 , 
yapraklardan sıynlmıı bir ııt 



Yazan: Niyazi Ahmed Okan Tefrika No. -89- _... Ba§ tarafı birinci 3ayıfada. sureti icraiyesi hakkında taraftarla• 

BelJoğlu Mevlevilıanesi 
lerinden diğer idari mukaveleler • 
den bir fark arzederler. İ§te hu ay· 
nlık icabıdır ki, imtiyaz mukavele • 
leri lıak.kmda bütün memleketlerde 
hukuku adiye rejiminden müRtakil 
ve 8.mme hukukundan münhais hu· 
susi bir hukuk sistemi intibak etti . 
rHıniş Ye hunlardan mütevellid her 
türlü ilıtilıiflar, idari kaza sahasınu 
vazolunmuştur. Adli kazanın yani 
başında bir de idari kazanın mües • 
ses olduğu yerlerde bugün istisnasu: 
bir snrette cari olan işbu kaide, Tür
kiyede teşkilatı esasiye kanununa 
müsteniden Şiirayi Devlete vücud 
,·ermiş olan 1859 numaralı kamın İ· 

rm mütekabil taahhütlerini göste "' 
ren bir andlaşma mahiyeti arzede • 
mez. Bunlar hakikatte imıne hiz "' 
metinin temşiyet şeklini ifade eder .. 
ler. Binaanaleyh, hükfunetin bun .. 
lar kar§ısmdaki vaziyeti alelade bir 
taraf teşkil etmekten ibaret kalma
sı zaruridir. Zira; amme hizmetini!! 
ifası esaı;cn hükumete müterettib hic 
nzif edir. Bu lıizmet, bir başkasına 
devir ,.e tahmil edilmekle hükumet, 
aslen vazif edar olduğu hu işin Jıaki· 
ki mesulü olmaktan kurtulamaz. Ta· 
biri diğerle imtiyaza bağlanmış olan 
bir irnme hizmeti hiç bir zaman hu 
mahiyetten sıyrılmış olmaz. f şte, 
imtiyaz mukavelelerinde hükumetin 
sadece bir ferd lıak Ye iktidariyle 
mücehhez bir taraf teşkil etmeyih 
kendisinin her yerde işin hakiki sa~ 
hih ve hakimi olarak tanmmasmda 
ve hu nevi mukaveleler için onda o 
kadar hudutsuz bir mürakabe sala· 
1ıiyetinin kabul edilmesindeki sebe(; 
ve illet yukarda zikredilen esasta 
münderiçtir. 

.. • • .. • ""n1
;. ' c · 'rec1~Jde mahal 

vcrmiyecek surette mütehakkık bu
lunmaktadır. 

Filhakika bu Jtanunun 19 uncu 
Mevlevihanenin mezarh§ı ve Gavsi dedenin sandukası maddesinin bir fıkrası, amme hiz • 

nünde icra edilen ihtifal ınünase - metlerinden birini ifa maksadiyle 
betile Fasih ve Esrar Dedelerin bu aktolunan mukavelelerden dolayı 
ınakberel,eri de tecdid kılınmış _ akitler arasında tekenün edecek ih-

l.f CA Vst DEDE - AHMED - nin devri senevisi irtihal ine mü -
hı 11ha.ınnıediyeyi yaan yazıcı oğ- sadif günde bazr erbabı hamiyet 
AL Mehmed efendinin biraderi tarafından nıetfeni mübareki ö • 
~ed Bicanın ahfadındandır. ··-·-''""'" .. """""'°''"'.'"'"''"'"'"""'"'""'""'"'"'"'""""'""""""''""'" 

tiliflarm iptidaen ve intihaen Şiira-

, ~i:i bir Yıl geceli gündüzlü Bey· 
b nıevlevi1hanesinde · ya,amı§, 
l~rada gömülmüştür. (1Ş97 -

09) de ö'm" tü' J3e ., UJ r. 
rki hüsnü 3.şıkı didar bilmez 

kim bilur 
:N°alişi nuru dili btdar bilmez 

kim bilur 
Çeşıni ümmidin ayırmaz Iemai 

ruhsardan 
Berki hüsnü Gavsii bimar bil-

hı rnez kim bilın· 
<la elinden bir parçadır. 
d Vai Dedenin ıandukaıı, kapı • 
~ gİrHince ilk karşılaşılan bi -
~İçindedir. Burada ad1arr ya· 
kai olınıyan daha bir çok sandu· 

ar vardır 

ıe!:Sl~ ~~DE - Galata mev-
""· anesının bir höcresinde otu -
·-.rdu. 

}!eskenin cennet -ede Fasihin 
. mevla 

Mıaraından ··ı·· ·· 1 (1699 1111 o umu yı ı -
l' • ) olarak çıkarılmıştır. Hüs • 

Denizyo:ıarı 
iŞLETMESi 

Acenteleri l<araİôJ Köprübaşı 
1 ı".l.4~3()2 - Sirkecı Mühünlaı z:ad~ 

1 l.ın T eletoro 227 40 

1 r.abzon Yolu 
CUMHURİYET 

Şubat PERŞEMBE 
Hopaya kadar. 

vapuru 28 
saat 20 de 

(1014) 

Mersin Yolu 
INEBOLU vapuru 28 Şubat 

PERŞEMBE saat 11 de Payas'a 
kadar. (1015) 

Ayvalık Yolu , 
BANDIRMA vapuru 27 Şu

bat ÇARŞAMBA saat 19 da 
Ayvalığa kadar. (1016) 

Üsküdar icrasında 
İstanbul Müddeiumumiliğinden: 
Yeni teşkil olunan esküclar İcra 

muhasibi mesullüğiince devir ıırna • 
~ ıle ş· · M d h ırm, ahmud ve Ayaz ve melesıyle ıştiğal cdıleceğinden ~far· 
a.r:;. a. bazı kitaplar yazmı§tır. tın 2, 3, 4 üncü Cumartesi. Pazar, 

tır.,, yi Devletçe hükme bağlanacağım 
HALET EFENDi: - Üçüncü natıktır. 22 inci maddenin ikinci 

Selim kurununda nizamı ceditten fıkrası da iktisad ve nafia i§leri im· 
sonra Fraıuaya elçi gönderilmİ§· tiyazları hakkında ayni hükmü mu· 
ti. (1822-1237) de olmü§lür. tazammmdır. Şu halde her hangi bir 

imtiyaz mukavelesinin feshi husu · 
AHMED p AŞA: Mezarının ba- sunda hükfunetçe tatbikata giri§il -

tında ,unlar yazılıdır: mezden ewel hukuku hususiye re • 
4'Hak aübbanehu vetaala haz • jimiyle i§liyen mahkemelerden bir 

retleri bilcümle müminin ve mü '" ' · ..... 1 tli~i yolund~. 
minata ve merhum ser humbaraci· davacı tarafından ileri sürülen müd
yan Ahmed J>&.§aya harmet eyle _ deanm kabulüne imkan olmadığı 
ye Fi 12 rebiülevvel sene 1160,, zahirdir. 

Diğer taraftan Şurayi Devlet ka· 
Bu Ahmed pqa, Franaızdı. A· zası, hükfunetin ittihaz ettiği idari 

dı Kont Bonoval' dı. Limojun ileri muamelelerden ve kararlardan do • 
gelenlerinden olan Kont, methur layı haklarını veya menfaatlerini 
Volter'in de dostlarındandı. Fran- haleldar olmuş görenler için mües· 

sız filosofu ve müverrihi Sen Si - sestir. 
. . Şiirayi Devlet nezdinde açılacak 

mon, onun ıçın §U satırlan yaz - ·d " d 1 d hük' " tın• d · d ı arı ava ar a ume aıma a· 
maktadır: va olunan taraf mevkiinde bulun • 

, '~arb ... ümnindama.bir, f~tin. na --Dl8ü lazım ı;elit. Netekim bu :ııokta2 
tuk, derbeder ve pek müsrif, son idari davalarda fertlere dava hakkı· 
derece sefih ve gayet çapulcu .. , nm, idari bir muamele ''eya kararın 

Kont Bonoval Fransayı terket- tefhim veya tebliği ''eya icraat yo • 
tikten ıonra Mmanyada ukeri l?y}a alikadarlann ittilama arzı ~-
h . et · d' Al d rılıınden başlayıp aradan altmış gun 
ızm e gır ı. man or usunun 'k krt ı "' ·· • . geçtı ten sonra sa o acagmı gos • 

bır kaç harbınde bulunup cesura- teren ·Şi'arayi Devlet kanununun 25 
n.e çarpıştrktan sonra Türkiyeye inci ma<ldesiyle de müstedeldir. Ka 

Hükumetin vazifesi icabatmı taJt. 
dir ve tatbik sahasında hiç bir ma· 
karodan mezuniyet almaması da am
me hukukunun esash ve umumi 
prensiplerinden birisidir. Şu halde 
vilavcti amme hu1mkunn haiz olan 
de,·letin herhangi bir imtiyaz muka, 
velesinde imtiyaz sahibinin ,·ecibe • 
lerini yapmarnasmdİm dolayı bizzat 
harekete gelerek yukarda söylendiği 
üzere aslen ifası kendisine terettüh 
eden bu hizmetin işlemesini temin İ• 
çin lüzumlu gördüğü her tedbiri r~ 
sen ittihazda serbestisini kabul et • 
mek zaruridir. 

Buna binaen müddeinin, imtiyaz 
·-··'·-·· -

1 - l--inde hiikfu. ~ :in fertle 
müsavi vaziyette olduğu n hunlara 
müteallik ihtilaflarda miistakilen 
harekete mezun olmayıh bütün efa .. 
ilinin hukuku hususiye kaideleriyle 
bağlı bulunduğu neticesine varan 
<fdiaeı kabule ıayfk değttdir. 

İyi c.h~RAR DEıDE: Şeyh Galibin Pazartesi giinleri Üskiiclar İcra dai· 
ır arkadatı idi. Beraber otu _ resine müracaat kabul etlilmiyecek· 

l'llrlardı. · _t_ir_. ___________ _ 

/ geldi ve lstanbulda ihtida etti. Is- nunun nzıı, hükumetin tle Şurayi 
mini değiştirerek Ahmed koydu. .Devlette dam açabileceğini derpi~ 
Birinci Ahmed kurununda (1729 etmediğindendir ki, maddede yalnız 
_ 1140) da üc tu v ·ı k d"I fertler mevzuu bahsedilmiştir. Ger-

~ g 1 e çıra e 1 e- • hük' ~ · d S" · D 1 d k h b ha t . dild" çı umctın e '; urayı ev ette a· 

Davacı şirketin 21 ve 24 Temmuz 
1926 tarilılerinde istihsal etmİ§ ol • 
duğu imtiyaz mukavelelerinin fes • 
hinde Bayındırlık Bakanlığmm is .. 
t: _ ~; fehm•ln:-=:ı mc:;rı :ı ı.... ve 
aJcmi ···:!~nıiyetir.c gcJiııce: VakP 
davacı şirket hu mukavelelerin fe!!I " 
hinde kendisinin ,·eribelerini yap ... 
mamı~ olması illet tutulmakta ol • 
duğunu \'e halbuki kendisine mu ... 
ka,·elelerle tertib edilen Hcibeler: 

1 - Muayyen tramYay hatlarını 
yapmak~ liaYflar göz yumup Esrar Dede Fatih MalmUdUrliiğU nUn 

sırroldu tediye kişeleri meukilerl 
'Ir d /stanbul Vilfiyeti fı.lulıasebecili • 

1211)
•ram an ölümü yılı (1796-
~ ğinden: 

F . lmııtır. Fatih gi~esi: Fatih Askerlik şu · 
ı. l aaıh ve Esrar Dedelerin me - besi yanındaki Halk Fırkası binası. 
~.J~rı: nıevlevihanenin mezarlı • Samatya gişesi: Samatya tediye 

ıir ue.dır. (27 ~eb 1330, 29 ha· malıallinde .. 
in,~ .1328) tarihinde Şeyh Ga • Eyüp gişesi: Eyüp tediye mahal· 

d ~ıon Yapılan bir yd dönümün- __ I_in_d_e_··-----------

~' .u iki nıezar da tamir edi'lmit, Yeni nesriyat 
\ta ~~e Yeni bir kitabe konmut • 

'-~·hiı!~~ede F<anda yazdığımız 
,, ~IYan fU satırlar vardır: 

......._ Şeyh Galib Dede hazretleri -

~Yaya benziyordu. 
Bu .. 1 

)~d. . ıuze genç laz, henüz on 
'tfUt ~ı baharında iken ölebilir 

dı? .. 
'YoJraa ··ı·· •e ıc· 0 unı de ona atık olmuş 

el-· l!lnaeye bırakmamak için bu a:. kaza.mı fJ!aat .mı bilmi§ti? •. 
LaıQ taQin bq ucunda bir haıta 

cı kadın vardı. 
-:İz Fikret bize döndü, dudak
decfi :U &raaından, üfler gibi f(>yle 

- Ra.lıatarz ....-· -" · ct.ya k d ...,uuııyenm, uyanın-
a ar beki • ı 1) erız ..••. 

._~~ayni sesle cevab veri: 
Jordu. !.: •nberi uyku da uyumu-

~..._ . 
dl!k ki ! ka~ıyı he~z kapatıyor -
du: çe,ıden onun sesi duyul -

Holivud 
Holi\'ut'un 27 Şubat nüshası gü· 

zel resimler Ye bir çok sinema ha -
bcrlcri ile inti~ar etmi~ıir. 

-Baba!... Sen misin?... Gel -
aene! .. 

Evveli babası, sonra biz girdik. 
Solmaz, dayımm elini tuttu. 

Sonra bize baktı .. Gözkapaklarını 
yavatça indirerek beni selamla -
dı: 

- Hot geldiniz Vedad Bey! ... 
Onun bakışı ve söyileyİf İ o an

de bana öyle ılık geldi ki, birden
bire biitün eski yabancılığını, dar· 
gmlığımı unuttum. 

- Nasılsınız? ... Sizi anlattıkla-. . .. .. ' rmdan çok ıyı goruyorum .... 

Dedim. 
Yüzünde bir ümid dalgalandı. 

_ Sahi mi söylüyorsunuz Vedad 
Bey? Yoksa sizin de batka dok· 
torlardan farkınız mı yok ... 

_ yemin ederim ki iyisiniz! .. 

Aziz Fikret yavaşça dürttü: 

re um aracı şı ayın e ı. va açtığr ,·aki ise de hu hal, yalnız 
Bu kurunlarda Ahmedin adı Şurayi Devlet kanununun 20 incj 

yayıldığından töhrete kapılanlar • rpaddcsinin "D., fıkrasında yazılı ka 
dan rahib (Makarti - Daglis) zai k~rarlara temyiz y~l?yla itira. 

2 - İstimlakler için İstanbul be· 
Jediyesine 200.000 lira vermek. 

Kont Ramses Marki Morney sadedınde cereyan edehılır, yoksa 

d h b 1 'F ive kanumm 19 uncu ve 22 inci mad • 
a a azı arı ranıayı bırakıp s- d 1 . . d 1 k .1 . 

b I ld·ı B e erın e yazı ı ve aza marcı en • 
tan u a ge ı er. unlar da ihtida · · t•d · t"l s· · D . • • nın ın ı aen ,.e ın ı 1aen ., urayı ev 
etmıtlerdı. Ahmed pafa., yetmış Jetten ibaret olduğu muharrer mesa-
iki yaşında iken öldü. il Ye ihtilafatta hükfımet davact 

Ahmed pafanrn musikide hay- mevkiine ge!;emez. 
li bilgisi vardı. Beateledi,ği birçok Bundan başka amme hizmet im· 
tarkılar uzun müddet kıymetini tiyaz mnkaYelelcrinin illeti, tesisi, 
muhafaza etmiıtir. bu hizmetin göriiJmet'inden ibaret 

olmasına nazaran hu türlü rnukave· 
içler, hn:- tı:,.İ , .e ferdi hir lCQ<'hhiiı;ün (Arkası var) 

- Devam et! .. iyi ba,Iadm! .. 
Demek istiyordu. 

Öyle yaptım: 

- Dayım bizi korkutmU§tu .... 
Halbuki sizin hiç bir feyiniz yok .. 
Soğuk almı§sınız, perhiz yaptınız, 
hararet de bir kaç gün kesilmeyin
ce zayıf dü,tünüz ! .. Halbuki bun
dan sonra havalar günden güne 
güzell~tecek ... Bol hava, bol gü • 
neş, bol ve iyi yiyecekler az za .. 
manda eskisinden daha iyi ola • 
caksmız ! ... Biraz da kuvvet ilaç • 
ları veririz ! ... 

- Aman Vedad Bey, ilaç yaz· 
mayın bana! ... Baksanıza komo
dinin içi dışı doldu. Hele enjek • 
aiyonlar .... Onlar bitiriyor beni .• 

- Artık onları keseceğiz .• Hay· 

di biraz doğrul da Aziz Fikret Bey 
hiT defa ·bakım!.. Aziz Fikret Be-

yi tanımıyor musun? Çocukken 
ona hep o bakmııtı. 

· Solmaz, bot gözlerle doktora 
döndü: 

Aziz Fikret aeasizliği bozdu: 
.- Tanmıaz! ... Ziyanı yok, ta • 

nmıasın ! ... Ben tanıyorum ya •••• 
llk gördüğüm zaman henüz bir 
kaÇ günlüktü. Kucağıma alır, sü
tünü kendi elimle verirdim. O za
man da şimdiki kadar güzeldi. 
· Genç kız dudak büktü: 
· - Keşke bil'az da sağlam 0 _ 

laydım !.. 

. Hemen sözünü kestim: 
- Size çürük diye kim söyle • 

di?... . 

Başını öne doğru eğdi. Ellerini 
kenetledi. Dalgın dalgın söylendi: 

- Anlıyorum ben... Gözlerim 
göriil:or benim ... Aklun da 'batım-

3 - Karaköy köprüsii kaldırım· 
larmı inşa ve imtiyaz müddetinin 
sonuna kadar hfüniihalde idame et· 
mek, 

4 - Muayyen yerlerde muan-en 
tarif eli otobüs işletmek, 

5 - Belediyeye -reregeldiği kon· 
trı·I aidatını 7.200 li-:ıya ::.lağ ey)e .. 
mek noktalarından ibaret ,·e birin • 
ci fıkrada balısediJen tramny hat • 
larmı yapmak \•ecibesinin de imti • 
yaz mukavelesi mucibince hu hat • 
_.. (Lütfen sayı/ayı çeviriniz) 

da .. Ben ıailam değilim! ... Bilmi
yor muyum sanki... Yemeklerim 
ayrı pişiyor, tabaklarım, bardak -
larım, çatal ve katıklarım, her ~ 
yİm batkalannkinden ayrıdır •. Et
rafnndakiler benden korkuyorlar. 

Çünkü ben hastayım .. Bu haıtalı • 
ğı onlara da geçirebilirim ... 

Derin derin içini çekti: 
- Siz gene iyi olduiuinu ıöy .. 

leyin, hatta yemin edin... Ben bi -
liyorum artık... Nişanlım da gel
miyor .. llk günlerde, sabahtan ak .. 
§8.ID& kadar yanımdan ayrılmaz • 
ken, yavaş yavq geli§lerini azalt
tı .. Bardağımdan, hatta elimi tut
maktan korkuyor.... Odadan çı • 
karken ellerini alkol'le niçin yılca. 
dığını bilmiyor muyum ıanki .• Ha .. 
li beni çocuk zannediyorlar ••. 

'.(ArUBT var)' 
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-7 inci aaylfadan devam
ların güzergahlarında belediyece 
istimlakler icra ve yolların tesviye · 
siyle me§rut bulunduğunu ve 2, 3, 
4, ve 5 inci fıkralarda münderi~ ve· 
cibelerin tarafından tamamen yeri • 
ne getirildiğini ve birinci fıkrada i
§arel edilen tramvay hatlarından 
güzergahmm istimliiki belediyece ta· 
man olan Fatih • Edirnekapıs hattı· 
nı inşa edip işlettiğini ve diğer hat
ları yapmaması hunlara aid iStim • 
Jaklerin•belediyece ademi ifasm<Jan 
ileri geldiğini beyan ile belediyenin 
ilıınalinclen doğan bir geçikmedev 
dolayı kendisinin bu yüzden feshi . 
nin ne ticaret kanunu, ne de mede
ni kanun bakımlarından doğru ol • 
maclığmı iddia etmekte ise de yu . 
karda zikrütaf sil olunduğu üzere her 
imtiyazlı amme hizmeti ltııukavelesi
nin ak.tindeki gaye, amme hizmeti . 
nin muntazam ve daimi surette işle
mesi olmakla hu gaye, her ne sebep
le oluna olsun hasıl olmadığı tak . 
dirde mukavele zaten hükümsüz ka· 
hr. Hizmetin yapılmamış olması i • 
çin ileri sürülebilecek sebepler mu
kavelenin hu lıükümsiizlüğünü izale
ye müessir olmaz. 

Zira; mukavele bizzat hu lıiıme • 
tin Hası için vücuda getirilmiş bu
lunmaktadır. Kaldı 1d, her mukave
le gibi idari mukaveleler dahi taraf
larm tevzini menafii esasına istinad 
eder. 

Fesholunan mukavelede imtiya~: 
sahihi olan şirkete tarife ve sair nok
ta] arda verilen menafi ise lıükfune . 
tin halk hesabına teahhüde bağ • 
!attığı menafie tekabül etmek lazım 
gelir. Bu menafiin de yeni hatiarm 
inşasından ibaret olduğu malftmdur. 

Halbuki işbu umumi menfaatle . 
rin makul bir inşa müddeti içindt• 
tahakkuk etmemiş olduğu meydan . 
dadır. Bu vaziyete rağmen ' diğer 
tarafın t.endinc taallnk eden mena· 
fil almakta devam etmesi elbette ki, 
hakkaniyet kaidelerine münafidir. 

Davacı şirketin tarife tezyidinin 
yeni mul.:avd~lerle derpi§ edilen 
hatların İn§a İna mukabil bir ivaz 
teşkil etmediği iddiası, hu tezyidin 
ancak bu yeni mukavelelerle kabul 
edilmesi ve bu vakıanın ba§ka hiç· 
bir sebeple meşru gösterilmesinin 
mümkün bulunmaması itibariyle pek 
açık olarak varid değildir. 

Kezalik sermayesinin tezyidi ve 
eski sermaye ile yeni sermayenin pa· 
ra cinsi noktasından bir '·ahdel ha
sıl etmek üzere İsviçre frangına 
tahvili hususunda gösterilen bu tat· 
hikatta aldı~ı şekil bilhassa tenkidı 
davet eden müsaadelerin de yenı 
hatların yapılmasına muktazi nakdi 
imkanı temin etmekten ibaret olma· 
sına ve bu hatların da aradan sekfa 
sene katlar bir zaman geçmiş olı!u • 
ğu halde yapdmamr~ bulunmaııma 
göre artık aclemi cereyanı tabiidir. 

Belediyenin mukavelede derpi~ 
oluua11 ; ·i 1 ~ 10 ' ' r ri • ' """'mamnsmdarı 

dolayı Bayındırlık Bakanlığına me· 
suliyet ~delmeye de imkin yoktur. 
Zira,; Cümhuriyet mevzuatına gör~ 
Türkiye belediyeleri müstakil bire:. 
hükmi şahsiyettir. Bunlar üzerinde . 
ki idari vilayet, ancak kanunların 
tahsis ettiği mevdlere münhasırdır. 
Kanun ise Bayındırlık Bakanlığının 
istimliik hususunda belediyeler üze
rinde hu yolda bir velayetine müsa· 
id bulunmaktadır. · 

Umumi hizmetler tesis ve te§ki -
lata raptetmek aslen hükfiınete aittir. 
Belediyelerin bu kabil hukuka doğ
rudan doğruya sahih edilmesi an -
cak yeni belediye kanunu ile malı • 
dud bir dairede tecviz olunmuştur. 
1926 mukavelelerinin akdi tarihin • 
de ise belediyelerin böyle bir sala
hiyeti gayri me,·cud oluh o zanıan • 
da ancak menafii belediyeler•: aiJ 
olmak üzere kanunen muayyen ~art
lar altında vilayetlerin belP.<liyclcrr. 
imtiyaz "ermesi hükmü mevzu bu· 
Junmakta idi. 

Şu halde, kırk seneden fazla bir 
imtiyazı tazammun eden işbu muka
•eleleri Bayındırlık Bakanhğmm 
belediyeye niyabeten ve vekaleten 
akdettiği ve bu noktadan bunlarda • 
ki vecibelerin ita olunmamasından 
dolayı belediyenin mesul tutulması ı 
lizım geld\~i idarei umnmiyei vi· 

layat kanununun 78 inci maddesi • 
nin 3 üncü f:rkras:oıa ve borçlar ka· 
kanunun 32 ve 415 inci maddeleri· 
ne istinaden iddia etmek mümküu 
olamaz. 

Bundan haıka, "Mevcud mukave
le ve ıartname ve itilafnarneler hü
kümleriyle bunların ilivat ve tadi · J 
latı iıhu mukavelename ile tearuz 
etmedikçe mer'i kalacağı,, 21 Tem • 
muz 1926 mukavelenamesinin so · 
nuncu maddesiyle muayyen olduğu 
ve 21 Kanunusani 1911 tarihli mu· 
kavelenin 10 uncu maddesi ise §İl'· 
ketin icrasına mecbur bulunduğu 
tealılıüdat, Şehremane.tinin istimla • 
ke aid bilcümle muamelatı lüzumu • 
zamanında istimlak kanununa tev • 
fikan yapmasiyle meırut olup aksi 
takdirde hükumetin şirketi işbu im· 
tiyazdan mütevellid hukukundan is
kat edemiyeceği yolunda bir hükmü 
mutazammm bulunduğu beyaniyle 
fesi!ı ı •. uamelesinin hu noktadan dıt 
doğru olmıyacağı iddiaama gelince: 
Bu iddanm dahi ıikrolunan madde
nin yalnız, tealluk ettiği mukavele • 
de muayyen ve mecburi hatların in· 
§a müddetlerine temas etmeaine ve 
21 Temmuz 1926 mukavelesi İ!e 
mecburi hatların gerek envaı ve ge • 
rek müddeti İn§aları hususunda 
ba§ka hükümleri muhtevi bulunma
sına göre varid görülmemiştir. 

Bütün bu sebepler kaqısmda ih
tiva ettiği vecibelerin yerine getiril
memesi itibariyle hükümden dü~ • 
milı olan 21 ve 24 Temmuz 1926 ta· 
rilıli mukavelelerin Bayındırlık Ba
kanlığınca feshine ve hu mukavel" · 
lerin davacıya tahmil ettiği asli ve 
feri vecibelerin tamamen ve nok • 
sansız olarak yapılması kar§ılığı o· 
lan tarife f arklarmm hu vecibedert 
ifa edilenlere tekabül eden miktarı 
çıkarılmak §artiyle davacıdan geri 
istenmesinde ne salhiyet, ne §ekil ve 
ne de sesas noktalarından biriyle ka
nun ve niıama muhalefet görülme· 
diğinden ikame edilmiş olan dava -
nm reddi ile 400 kuru~ ilam harcı· 
nm davacıdan alınması 26 Şubat 
1935 gtınttndc soz birltglyle kCE1ti -

rilcli. 
ltd tarafın ileri sürdüğü 

tezler 
ANKARA, 26 ( A.A.) - İstan-

. bul Tramvay ıirketi. tarafın· 
dan Bayındırlık Bakanlığı aley· 
hinde ikame edilen ' 'e Şilravi 
Devlet deavi dairesi heyeti 
umumiyesin<le hakkındaki kıu·ar ım
gün verilmi§ olan davada iki targf m 
ileri sünnii§ oldu.klan tezlerı b1lıli • 
riyoruz: 

ş•rketin tezi 

olduğu, §İrketin 926 mukaveleleriy
le yapmasını taahhüd ettiği yoilarm 
yapılmaması, evvelemirde İstanbul 
belediyesince güzergahların istimlak 
ve tesviyesi işlerinin yapılmasına 

bağlı olup bu şart yerine getirilme· 
diğinden Bakanhğm iddia ettiği gibj 
şirket zimmetinde muacceliyet kes • 
betmiş bir borç tasavvur edilemiye· 
ceği, akitler arasında müsavat bu • 
Junması hukuk esaslarından olup 
Bakanlığın rese aldığı fesih karan 
hu esası da ihlal eylediği, feeih ka
rariyle 923 mukavelesi hükümleri 
avdet edince tarife tezyidinden do
layı fazla alman. paraların bir k11 • 
mı 926 mukaveleleriyle teahhUd e· 
dilip ve yerine getirilen vecibelerle 
kar§da~mı§ olduğundan bunun he • 
yeti umumiyesinin mütaleau hakeıı 
bulunduğu, 21 ve 24 Temmuz 1926 
mukaveleleri münhasıran yeni hat 
inşasına matuf olmayıb mukavele • 
lerde bundan başka maksatların da 
mevcud bulunduğu, !lirketçe yapıl· 
ması teahhüt edilen hatlar için be
lediyece istimlak yapılmı§ olan Fa • 
tih • Edirnekapı hattını ıirketin de 
hemen inıa eylediği, 926 mukavele
leri mucibince hükiimetçe Sermaye· 
si İsviçre frangı olarak kabul edil· 
miş olan ~irketin hissedarlarmm hu 
mukavelenin feshi yüzünden mük
teseb lıakJarmm ihlal edilmesine im· 
kin olmadığı, bu sebeplerle Bakan -
Irkça yapılan f e:ıih muamelesinin ne 
usul ve ne de esas itibariyle kanun • 
lara mutabakatı bulunmadığından 
iptali, dileğinden iharettfr. 

Bayınd1rhk Bakanhğının tezi 
Ulusal itibariyle, yapılan muka· 

velenin bir fmın1e hizmeti mukave· 
lesi olması itibariyle huna ademi ri · 
ayetle vecibelerini ifa etmemek yü • 
zünden Bakanlığın hu mukaveleyi 
f eeilı etmekteki saJalıiyeti mulıak • 
kak ve düuyanm her tarafında dev
let için bu salahiyetin kabul edilmi§ 
olduğu, Bakanlığın teşkilat kanunu· 
nun da bu harekete müsaid bulun· 
duğu, ~irket vecibelerini yerine ge
tirmemi§ olduğundarr ın>rçlar kıuıu· 
nu karşısında kusurlu sayılacağı. 
1926 mukaveleleri ötedenberi her 
mukavelede zikredilmesine rağmen 
yapı1mamı~ olan hatların inşalarını 
istihdaf edip §irketin dava ağıtla· 
rmm da bu hususu gösterdiği, tica· 
ret kanunu 11ükümlerine gitıncyt 
mahal olmayıb imtiyazlı bir amme 
hizmeti gören §İrketin tacir vaziye -
tinde sayılamıyacağı, huna dair ti • 
caret kanununun da bir hükümde 
bulunmadığı, amırıe hizmetine mü -
teallik idari mukavelelerde hükfi. • 
metle diğer akit tara( arasında müsa· 
vat tasavvur olunamıyacağı, borç · 
]ar kanunu hükümlerine göre Ba -
kanhğm şirkete ihtar yapmış ve 
mühlet de vermiş oJduğuna 1934 
yılında aylarca süren müzakereleritt 
delil sayılayacağı, §İrketin hidayeti 
teşkkiilündenberi kendine az men· 
faatler temin edecek hatları yapmak 
ta daimi bir temerrüdü bulunduğu, 
şartlarından velev birisinde dahi ol· 
sa riayet edilmiyen amme hizmeti • 
ne müteallik idari mukavelenin ken
di kendine mefsuh olacağı, hukuku 
8mme icahlarmda mücehhir sebeb
ler hile kabul edilemiyeceği, bu se· 
beplerle Bakanlıkça alman fesih ka· 
rarmda bir kanunsuzluk olmadığın. 
dan davanın reddi laznn geldiği yo· 
lundadır. 

Bayındırlık Bakanlığı ile Tram -
vay şirketi arasında aktedilen 21 ve 
24 Temmuz 1926 günlemeçli iki 
muka,·elename ile kararla§tırılan 
vecibelerden, yeni hatlar in~asma 
müteallik olan kısmı şirket tarafın
dan ifa edilmediğinden Bakanlıkça 
hu mukavelelerin f eehedi1diği ve bu 
mukavelelere tevfikan yükseltilmiş 
tarife mucibince tramvay ücreti ola· 
rak halktan fazla alman iki milyon 
küsür liranın iadesi hakkında 3fı 
Temmuz 934 günlemecinde ittihaz 
edilip 1 Ağustos 934 günlemecindc 
kendilerine tebliğ olunan karar sa· 
lahiyet, şekil ve esas noktalarından 
kanuna muhalif olduğu cihetle ip • 
talini istedikleri, usul itibariyle e,·. 
velA ŞOrayi Devlet kanununun ida • 
ri davalara aid hükümlerine görf'! 
Bakanlığın bu mukaveleyi kendi 
kendine f eslıe salahiyetli bulunma • 
dığı, ve mahkemeye .müracaatle ha· 
kime feshettirmek te§ehhüsünde b,,. 
lumnası laznn geleceği ve Tramvay 
§irketi kazanç için te§ekkül etmiş lıir 
ticaret şirketi olmasiyle hakkmda ti· 
caret kanunu hükümleri dairesiıı le 
muamele yapılması muktazi olttu~u. 
velev dava olunanın mUdaf aalatı 
makbul sayılarak borçlar kanunu hü
kii.mlerine gidilse bile evvelem.irde 
şirkete ihtaratta bulunulması ve 
mühlet verilmesi lazım geldiği, hal· 
bu.ki ihtar yapılmadığı ve mühlet de 
verilmediği cihetle §İrketin miite • 
merrid hir borçlr vaziyetinde &ayıl· 
,- ...... r-.-:.,, " ıı !'len 1911 mukavelesi • 
nin mer'i bulunan 10 uncu maddesi 
mucibince feshin kabul edilmemiı 

MUddel umuminin mutalllsı 
Hadiseyi beyan ile taraflann 

iddia ve müdafaalarım tellıie ettik • 
ten sonra: Bakanlığın., bil: imme 
hizmeti ifa ettirmek maksadiyle da
vacı §irketle akdettiği mukaveleyi 
iki f erd arasında münakit hukuku 
hususiye mukaveleleri mahiyetinde 
telakkiye hukuk.an imkan olmadığı, 
esasen vazıı kanun da bu gibi im 
me işlerine müteallik imtiyaz mu • 
kavelelerini adi mukavelelerden 
farklı görmüş ve bunlara mütedah 
ihtilfların hallini Şura heyetine ver
miş bulunduğu, meseleyi ferdi ve 
amme hukukları cephelerinden tet -
kik ettiğimizde böyle bir Amme hiz
metini üstüne alan §irketin hüsnü
niyetle yapacağı şey her ne bahası· 
na oluna olsun İ§bu teahhüdünü 

yerine getirmeğe çalı§mak olub hal· 
buki tarihçesi tetkik edilen duvacr 
şirketin ise 21 Temmuz 926 muka • 
velesini değil dalıa evvelkilerini de 
yerine getirmediğinin anlaşılmış ol-
duğu, üzerine aldığı işleri yapma · 
<lığı ve yapamıyacağı meydanda olan 
şirketin akdettiği 1926 mukavelele
ri amme hukukunu siyaseten Ba • 
kanhkça bozulduğu, amme hukuku
nu siyanete borçlu olan Bakanlığm 
bu mukaveleleri bozmak için hiçbir 
mercie müracaatına lüzum olmadı • 
ğı gibi selameti ammeyi muhafaza i
çin alınan tedbirler merasime muh
taç olmayıh hükumetin bu hueueta 
muhtariyetinin kabulü zaruri hu • 
lunduğu, bu eeaelar karıumda ha • 
dise için ticaret kanunu hükümleri 
mevzuu bahsolmıyacağı1 belediye • 
]er birer hükmi şahıs olduklarma 
göre Bakanlığın bunların İ§İne mü· 
dahale ve kendilerine emir vermesi 
de kabul olnnamıyacağı, belediye • 
lere bazı güna imtiyazlar verilmek 
hususunu derpİ§ eden idarei umu • 
miyei vilii.yat kanununun 78 ind 
maddesinin ve diğer mevzuatın dahi 
hadise ile bir alakası olmadığı gibi 
davacı şirketin Bay:oıdırhk Bakan -
lığının İetanbul belediyesini temsil 
ettiği iddiasının da gayri varid hu • 
luncluğu, 1926 mukavelelerinin fes
hinden sonra 923 mukaveleleri hü
kümlerinin avdeti tabii olup umu • 
mi harbi müteakip taraflarca kabul 
edilmiş olan bu mukavele lıükiim • 
1erinin tatbikinde isabetsizlik bu • 
lunmadığı, §İrketin ivazsız olarak 
halktan ııldığ1 paraların karşılığı 
hatları yapmak hizmeti o]ub bu biz· 
met de yapılmamış bulunmasına 
göre ücret farkının geri istenmesin
cle de kanuna mugayeret göri.ilme • 
diği gibi Bakanlıkça hüsnüniyet 
gcisterilerek bu miktar üzerinden 
§irketçe gösterilen masrafların ten • 
ziline muvafakat dahi edilmi§ olma
sına rağmen yeni hatlar yapılmamış 
olduğu lıalde şirketin vaktiyle elde 
ettii5i ınÜeHd•i •nunenin zararına 

temadi ettirmek husu undaki endi • 
§e ,,.e ısrarının hfüınüniyete hamle· 
dilmesine imkan olmadığr, hinneti. 
ce izahatı vakıaya ve Bakanlığın ka· 
kuni defi1erine göre davacı §irketin 
hiç bir suretle varid . göriilm.iyen id
diasının reddi icah edeceği merke • 
zindedir. 

ZAYt 
67 Reis şahadetnamemi zayet

tim. llan o1unur (5537) 

Kara Ali oğ. Mehmed 

/starı.bul Halkevinden: 

28 - 2 - 1935 Perşembe ~ 
saat (17,5) da Evimiz l\ferkeı:. 6

0 nunda Tıp Fakültesi DoçentleriJl l) 
Çocuk lıastalıkfo,.., miitebassıe1~1 
Sevket Salih tarafından (Sa~ 
~üt çocuğu be.slenmesi) hakkı11 
bir konferan8 verilecektir. 

Bu toplantı herkese açıktrr. 

Gelen seyyahlar 
Statendam isimli seyyah 1' .. 

purile ıehrimize gelen üç 
mütecaviz Amerikalı dün ••. 
camileri gezerek öğle yenıe 

Perapalaıta yemitler ve öğle_, 
sonra Dolmabahçe ıarayı etraı 
dan geçerek Topkapı müzeıinİ 
çarfıyı ıezmitlerdir. 

Vapur gece yarısı ayrılnııttıf 

Avrupada okumuş 
köy muhtarı 

lzmirde Bumova nahiyesi~ 
lfıldar köyünde köy heyeti 
muhtar seçimi ya.pılmı§, muhlll' 
lığa Viyana ticaret mektebind 
mezun Bay Şemsettin Özaltı ' 
rılmıttrr. 

İstanbul Tapu müdürlüğünde~ 
Galatada Kemankeş Kara r.fd 

tafa p&f& mahallesinde Leblebi~ 
sokağında eski 15 yeni 19 No: 
Şerbethane gediğinden bir b•P 

dükkan lstanbul Kadılığından~: 
rilenı 29 cemaziyelevvel 276 tar• 

li hücceti ıer'iye ile rum mille~ 
den Atanq veledi Zaharyanın , 
desinde iken 20 sene evvel vef• 
tile altı nefer evladı Perikli, P' 
harya, Pinelopi, Eleni, Tedor, tr 
genıiyaya münhuır olup bunlıt: 
dan Pinelopi varisi oğlu lıta1Y' 

nosa intikale talip ise de tasarrııfıl 
hucce ı şer'-'tyeye m\ıstenıt o\a\l: 
ğundan sa.dll'a kaydı bulunaııı• 
mıftır. Senetsiz tasarruf ata kıY'' 

ı . 1 "d b~ sen muame esı yapı acagın arı 

yer baklanda vesaiki taıarrufif 
lerile birJikte ilin tarihinden ~~ 
haren bir ay zarfında 1913/ 9-7" 
mu~eıle No: aile Beyoğlu t~P; 
batmemurluğuna ve yahut 26- , 
935 de mahallinde bulunacak t• 

•ı 

pu memuriyetine müracaatları 1 

lan olunur. 

Dün ve Yarın Kitapları 
Dünyanın en çok tanınmış ve beğenilmiş eserleri 

Yurdumuzun en saldhigetli bilginler; elife 
güzel dilimize çevrilmektedir. 

Yirmi kitabı birden edinmek ve çok de§erll bir kU" 
tUphaneye sahip olmak l•tlyorsanız 

Dün ve Yarın Tercüme Külliyatı'na 

Abone olunuz . 
Bu külliyata abone olmak için müracaat etmekte olan okU· 

yucularımıza bir kolaylık olmak üzere abone tartlarmı yazıyorUı· 

Abone şartları : Onar kitaplık 1 inci ıerinin fiati 
"636" 'k' . . inki" "504 ku , ı ıncı .ıenn . ,, ru ttur. 

ödeme şartları: 
için "204,, kurut pqin almır. 
rilmek üzere taksite bağlanır. 

Birinci aeri için "236", ikinci ıerİ 
Kalan kısımlar her ay bir lira ve-

- Hangi seriye abone olursanız olunuz, pefin alınacak pa• 
rayı gönderir göndermez on kitabı birden alırsınız. Kitaplar bıf" 
radaki okuyucularımızın adlarına yollanır. Posta parası alın· 
maz.-

Abonelerin - taksitleri gününde ödiyeceklerine dair -
memursa daire müdürüne imza ettirecekleri bir taahhüd mekttı· 
bu göndermeleri lazımdır. Memur olnuyanlar bu mektubu bit 
esnaf veya tüccara imza ettirebilir. 

Bu çok değerli külliyata abone olmakta acele ediniz. 

Müracaat yeri - Vakrt Matbaası • Ankara caddesi. - lstanbul 
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Acıklı taf siJat !Japonya karışacak 
__. (Bat tarafı 1 inci aayıfada) ? İstanbul Nasıl Olacak? 

-- (Baı tarafı ı inci 1&yıfada) 
Şitndiye kad ·· _2 1 • olanı ar ıoz wuy ememıf 

feaa ~d~ ~ühendis mektebi pro 
~iiıa~ıyö Dep söz iıtemittir. 
llııt 1 evvelki celıede kapan
IÖz 

0 ~akla beraber Möıyö Depe 
~ö 0erılnıeai kabul edilmi!, Mös
IÖzJ ~ fraıı.ızca olarak yazdıiı 

Jürinin tetkik -tiği üç pli.n ı diyor. Bu dütüncelerini şimdirk 
mü•veddeai, sahiplerinden evvel· bir mütalaa teklinde söyliyerek 
ce satın abnmıfb, bunlardan mü- bırakıyor. Ancak mevcud limanın 
teha11ıs Lam bert' e dört bin, Arat- 1 Sarayburnuna kadar 500 metre u· 
la Elgöç' e beter bin lira verilmit- zunluğunda timdi den geniıletil
ti. mesini tekl·f etmektedir. Komiı· 

m t K d. h · · · d b. mı • ı~ ır. an ıye te rı ıçm e ır 

çok evlerin duvarları çatlamıı, 
müze binaaı kısmen yıkılmıf, Aya 
mina metrepolidhane kilisesile A· 
yatito kilisesi hasarata uğramıı • 
br. 

Kandiye sancağı dahilinde A
yonumuzca da Elgöç'ün dütünce- napolia ve Kenuryohoryo köyleri 

-- (Baı tarafı 1 inci sayıfada) 

den bir mukavemet ciheti hisse • 
dilmekte ve bunun neye hatnledi
leceği dütünülmektedir. Habe -
t iıtan Cenova yahud her hangi 
büyük devlet tarafından himaye 
edileceğini dütünerek vakit mi 
kazanmak istiyor? Böyle olıa da 
Japonya yahud bir diğer devletin 
Ha bet - ftalyan ihtilaf ma karıt
makla en küçük bir menfaat te • 
min edeceğine ihtimal verilmiyor. 

M okurnuttur. 
edile • f).~P, avan projeleri tetkik 
de 11 lhüteha11ıslann her üçünün 
..... b~ecrübeli ve mesleklerini bilen 
~ ıtciJ 
L·. er olduklannı fakat her 
~~ıı· , 
tilcle •n anı bir ruhla hareket et-
kiıı tini, jürinin teklifferd4i te· 
l'Jıı ere takılmayıp mütelhauıala -
ıc_ l'llJ>orlarındaki rubu nazarı dik 
ıc-!e alınası ve ona göre rey ve 
le ... ~ ~ernıeıi lazım g~ldiğini aöy

""'ıttır. 

le,.. .8un
1 

dan sonra zabıtlann aöy -
-.1 en .. 1 

h.ıı . toz ere uygun okluğu ka-
edı:bnı" • . l . . . "etile f, ısım erın tayını ıu -

~re~. toplanılmağa bqland -
l~j. Dunkü toplantıda hazır bu
l>rof •• rdan aaylav Halil Etem. 
Qı1l.trı eaör Qep, mühendiı Nebil, U· 

iıı ~ ~iı azaıından Avni Ya
~ erıdun Manyaa İstanbul pli
~ nıütehauıs Agq'a yaptml-
~ehinde rey vermitlerdir. 
~ nkü toplantıda hazır bulu· 
~·ardan C. H. F. vilayet heyeti 
~al 1 

Antalya say lavı doktor Ce -
lJ~~' saylav Yahya Kemal, 
l' "9f" 1 Mecliı azaamdan Ahmed 
~ tir, Mehnıed Ali, Refik Ah • 

ed Sevengı"l .. 1 ""d"" .. .\ıj , muze er mu uru 
dii ~' belediye sabık fen itleri mü
h.~ ~vdet, Evkaf miman Ni-

, linıan ··h nc1· • M f ~iihe . mu e wı usta a, 
ak.ek nd~ı. Galib, Güzel ıan'atlar 
E nuıı muallimlerinden Celil 

sad b J d. 
ı· ' e e ıye imar bül"09u=tefi 
ı::a., nıinıar Sabri, gibel aan'at • 
f~ .~denıisi muallimlerinden pro 
l'ij ~ Egli, belediye iktısad müdü-
1'1u ·~~ Süreyya, belediye reİI 
~~'llnı Nuri, belediye reia mua
~ :'"f inıid, vali ve belediye reiıi 
llnı ıdd~~ Üstündağ lstanbul pli
.... 11' nıutehaaaıs Elgöç'e yaptml
-.:ıtaı l~· d 

f)·· ın e rey vennitlerdir. 
ltı-d unkü toplantıda bu1unmıyan
fik an ıaylav ve bakteriyolog R~ 
fi; ~aylav Salah Cimcoz, eski na
itJe . a.k~ı Muhtar, belediye fen 

rı Dlud·· .. z· 1 1 1'i-· uru ıya, evve ce reye-
--.ıı 11ı·· h 
!li hute auıı Elgöç'e verdikleri-' •ı hat -üd· .••• &11· R ·ı L~ 
ıı11 h ~ uru l'Ul ıza ı e un• 
.... ,.1

1 
ha nıütehau111 doktor Zeki 

'"J er· · 
dik} ~11~ mütehusıı Agq' a ver -
de herını bildirmitlerdi. Bu yerler 

ElgU~ kimdir? 
lstanbul planının kendisine j 

yapbnlması karar1attırrlan pro • 
fesör Herman Elgötz, Berlin yük
ıek fen mektebi muallimlerinden
dir. Almanyada ınüteaddid tehir 
projelerinin tanziminde çalıımıt 
ve bilhaaaa Eten tehir meclis"nce 
ittifakla kendisine yazdan takdir· 
namede mütkül bir mesele görü • 
len (Esen) tehrinin iyi bir ,ekil • 
de tanziminde muvaffak olduğu 
bildirilmittir. 

Berlin teknik Hotolede tefıirci
lik kürsüsü kendiıine verildiği 
gibi Şehircilik Serbest Akademisi 
azalığına da intibah edilmittir. 

l!lgUc nl~ln Ustun gBrUldU? 
Jüri heyetinin ilk toplantıım

da ayrılan bir komisyon, üç mü • 
tehauıım raporunu hülba ve mu 
hakeme eden bir ~apor vücude 
getirmifti. Uç mütehu1111Dı tek -
lifleri arasındaki farklar ve bu a· 

' rada profesör Elgöç'ün teklifleri -
nin niçin li.tün görüldüğü burada 
anlablmıfbr. Jüri heyetinin clün
kü kararma göre netice itibarile 
bu encümenin fikirleri kabul e -

leri en uygun görülmüıtür. tamamen; Lasit sanca.ğmda Fur· 
Şehr.n mıntakatara vi, Resmo aanc~ğında Rusika, Te-

ayrelması odora Kamar:oti, Hanya aanca • 
Her mütehassıs te'hrin bülkele· ğında Suda, Platonia Materes köy 

rini, kurduğu limana ve dütündü· leri kısmen yıkılmıtlardır. 
ğü ana yollanna göre ayırmııtır. Hanya ıehri içinde muhacirle
Meseli. Agq Halicin Şimal ıahili- rin oturduklan bütün evlerin du
ni aanayie, cenub sahilini ise kıs· varları çat'amıf, tavanları yıkıl . 
men ticarete, ksımen de iskana a· mı§, oturulmaz bir hale gelmittir. 
yırnııtbr. Elgöç :se her iki sahili Gece zelzele olduğu zaman. 
de tamamiyle küçük sanayie tah· lar, elektrik cereyanı kesildiği ci
sis etmitlir. Halbuki Halicin ce- betle, halk dehtetli bir korkuya 
nub yani, latanbul kıyw iskan İ· tutulmuı ve panik bqlamııtır. 
çin iyi bir biilke olmadığı gibi hat Girid hapisanderinde pek deh
li bugün bile buralarda duman· telli ıahne!er olmu§tur. Yer ıaraı· 
sız küçük ve büyük sanayi kurul-, lırken mahkUmlar ve mücrimler, 
mut bulunuyor. La.mberin M"lli kapılara hücum eylemitler ve ka
tiyatroyu koyduğu bugünkü tica- pıları açarak batka bir yere nak
ret mektebinin olduğu yer tehir letmelerini gardiyanlardan rica 
için bir çok bakımdan uygun de· eylemiılerdir. Hatti mahkUmlar
ğildir. Hpodrom'un tark ve cenu· dan biri korkusundan dü9üp öl • 
bunda kurmayı düıündüiü tatçı- müttür. Zelzele haaarah bir kaç 
lık, toprakta ateı aanatleri, ma- milyon drahmi tahmin edilmek • 
dencilik g ·bi aanayi itlerini orada tedir. 
kurmaaı doğru bulunmamııtır. Ne Zelzele yirmi saniye kadar 
tice olarak Elköç'ün bülke takıi· ıürmiiftür. Yunan hükiimeti, ilk 
matmdaki dütünceleri diğerine yardım tedbiri olmak üzere Girid 
müreccah bulunm111tur. havaliıine 500 bin drahmi ve 350 

Yollar çadır göndermittir. Kandiye mu-
Eski yollardan mümkün oldu- taaarrıfı hükfımete çektiği müsta • 

ğu kadar çok istifade etmek li.- cel bir telgrafta Kandiyeye 250 
zım geldiği mütalaasında her üç çadır gönderilmesini istemiştir. 

dilmit oluyor. Onun için encüme· 
nin raporundan mütehauıılann 
tekl:fleri araımdaki farkları gös • 
teren kıaımlarla komisyonun dün· 
kü rey vaziyetinde tesirli olan ka
naatlerini bildiren parçalan alı • 
yoruz: 

mütehaasıs da birl"ktir. 

Liman meselesi 
Ag&! ile Umberin tehrin dü

zenine temel olan dütünceleri 
bithaasa Ökonomik bakımdan mü 
baliıalı, Bay Elröçün ise daha 
rasyonaldı.r. 

Agaf ın dütündüğü ıehir içinde runda daireler çizerek merkezle
mühim münakale merkezleri ara- rinde küçük küçük yetillikler gös· 

sında otu iatratlar tesis ve 40 met
r:eden .az ~enit yollarda tramvay• 
lann kaldmlmaaı teklifi isabetli 
görülmemift!r. 

termekte, Gülhane parkını Ahır· 
kapıya kadar uzatmakta, .ıtad
yom ve Jıpodrom için Y enibahçe
de yer göstenftektedir. 

Elgöç iıe ıunları söylemekte
dir: 

Müzakerelerin ilerilememeıi 
ıebebini, Habet imparatorunun 
tahsi vaziyetine hamlediyorlar. 
Menelik'in üçüncü halefei olan 
timdiki imparator kuvvetli bir 
derebeyliğin batında bulunmakta
dır ki bu derebeyleri, merkez le • 
fevvukunu pek de istemiyerek k~ 
bul ediyorlar. Raa denilen bu de
rebeyleri ltalya - ile Habe§ ara-
11ndaki ihtilaftan hiç de mütees
sir değillerdir. Bugünkü vaziyet, 
bazı ümitlerle onlara imparato -

run kuvvetine kartı çarpıtmak ve 
asıl kendilerinin Habetiıtan mü -
meuili olduklarını göstermek fır-
satını verecektir. İtte bunun için 
ltaly~ya kartı yapı acak vaadlere 
kartı kendilerini mil i bir dü§man 
olarak göstereceklerdir. 

Habeffstanın notasına 

cevab haznlanıyor 
Roma, 26 (A.A.) Havas ajan

ıı muhabirinden: ltalya ile Habe
tiıtan arasında daha hiç bir itilaf 
aktedilmemittir. ltalyan hükUm~ 

tinin, ltalyan ve Habet ktrakolla
rı arasında 6 .kilometre derinli -
ğinde bitaraf bir mmtaka tes ·sini 

teklif. ettiği malumdur. Habeşis • 
tan, bu teklifi prenıip itib,.rile 
kabul etmiı ve buna mukabil, bi
taraf mmtakada ıu kuyuları bu • 

lunmumdan dolayı, bedevi kabi
lelerin, bu mıntakadan serbest;e 
geçmelerini tart koymUftu. ltalya, 
bu tarlı kabul etmiıti. 

Agat raponnida Halici ve ser
best limanın Y enikapıda, öteki li
manların haliçle olması ve halici 
deniz altından metrepol:tenle ge· 
çirmeyi ileri sürmektedir. Bumüm 
kün değildir. Zira burada ıu ve ça 
mur derinliği 80 metreye varır. 

Agqın fikrin~ göre, demiryo
lunun Sirkeciden aah.lden Cibali
ye kadar uzablnıuı tehri en mü
him ve kıymetli yerlerden geçe
rek ikiye aynlmaıiyle onaylana
maz. Ayni zamanda bu dütünce, 
Agatın lıtanbul ve Beyoğlu mü· 
tecaniı bir tehir olmalıdır prenıi· 
bine de aykındır. 

Elıöç, mevcud yolları ıeniıle
terek ta.dilen ifa etmektedir. Bu
nun, iki tarafı kıymetli binalarla 
dolmuı dükkinlar yolların genit· 
letilmeıi :çin gösterdiği arkatlı 
tertib yapılmaıı mümkün bir su
reti ha!dir. Yol genitliklerine aid 
sözleri ve hesapları doğrudur. 
Metrepoliteni Karaköy köprüıü 
yanında kurduğu dubalı bir köp
rü üzerinden geçirmektedir ki bu 
iyi bir sureti haldir. Hulasa buza· 
bn yol'ar hakkındaki düıünceleri 
rasyonel bulunmuftur. Anadoluya 
geçmek iç"n Agq Boğaziçinde bir 
asmab köprü dü9ünüyor, Elgöç 
Anadoluya geçmek :çin f eryodun 

"Planda yeni parklar gösterme 
d "m. Mevcud parklar ve mezarlık 
sahalarını muhafaza ettim ve ye-

til yollar gösterdim. Haliçte va· 
pur iskelelerini parklarla ihata et-
tim. İstanbul parklarını Garbi Av 
rupa ıehirlerindeki tekillere ben
zetmemelidir.,, 

Ayni zamanda Habet hükUme
ti, bitaraf mıntakayı tahdid ede • 
cek olan heyete, bir Belçikalı ve 

bir İsveçli zabitin ittirak etmele
rini istiyordu. ltalya, bu teklifi 
reddebnitti. 

Elgöç Sultanahmedle den· z a- Ecnebi memleketlerden gelen 
raaında bahçeli evler projesi yap· bazı haberlere göre, Habetistanın 
mıf, Taksimden Harbiye mektebi- bu son prttan vazgeçeceği riva -
ne kadar olan saha ile Betikta§ yet edilmektedir. Maamafih, Ro
tramvay hattı arasında bir fark ve 1 mada bu hususta hiç bir malumat 
bunun da ikitarafına bahçeli evler yoktu7. 

~iıt~ suretle kayıd ve kabul edil
•ıı · lr. Reyler ıayılmca mütehu -
1'1Ute~ınhert'in hiç rey almadığı, 
•tı 't"lg~111 Agq'ın yedi, mütehaı· 
tö'iil ~,~ yirmi iki RfY aldığı 
tet,,. hluftür. Bu ıuretle lıtanbul 

'1• 111 • .. 
~~ııa Plinınm bu Alman mü • 
l'JL •ıa Y•ptmlman kararlattı • 
~•ttır. 

J·· . 
lid, : azat~an Saadettin F e • 
t()J)} •tenk.f olduğunu evvelki 
•ırıd'ntıda bitdirmifti. Jüri aza • 
~l a.ıı doktor Neıet Ömer, rey 
l!la ..... &nnıa celaesinde hazır bulun-
t -qıııtır J ·· ·d . Qlltlra • urı en tıcaret odası 

l!letJe ~ .. Kara Mustafa oğlu Ah
l'rıı:I uhendia Mektebi bocala -
!'e it~ 8iirhaneddin mibakerele -

f).~r~~ etınemitleı :lir. 
Ul)g"" 

~., ~ u celsenin zaptı da yaprl-
i~Z~1 ır hulunan!lar tarafından 
ı,J)tın~•tbr. Bay Celil Esad, 
!erni, b .ıınz~ında kullanılan ka -
liı- il' hatıra olarak saklamak 

Gazi köprüsünün Agafın tekH
fi vecbile ıimdiki yeri deği§tirile
rek Ctbali - Kaaımpap arasına 

alınması, köprü boyunu iki kabna 
yakın büyütür. Gazibulvarmın bu 
suretle Kaıımp&J&dan keçerek Ka 
srmpap deresini takiben Fer.kö· 
yüne çıkması ıelırin ihtiyacına uy 
gun görülmemittir. Limanın bura· 
ya kadar uzatdmaıı için Halicin 
iki sahiline yapılımaaı gerek olan 
limana elver"ıli rıhbm!arın vücu
dc getirilmesi arazinin vaziyt•i 
itibariyle güçtür. Binaenaleyh Ji. 
manm Haliçte geniıleflerek tesi
ıi muı'"'cbet:yle :azi köprüs".i· 
nün ve Gazi bulvarının yerleri
nin değittirilmesinde hiç bir ha· 
kımdan fayda görülme·liği için 
Agaım teklifi isabetli bulunma

mıftır. 
Elıöç i.e, Haliçte ve Y enika· 

uma köprüye muraccah olduğu 
dütüncesi~i ileri sürüyor, bu uy· 
gun görülmüt ve f eryot iskele· 
leri olarak dütündüğü yolcu iıke· 
lelerin·n Sirkeci - Haydarpqa 
arasında olması ve etya istasyonu 
nun Sirkeciden kaldırılmaaı da i· 
ıabetli görülmüt ise de bu istaayo 
nun Yed=kuJe sur lıarcinde kurul· 
maaı belki merkezden fazla uzak· 
ta bırakılmıt olması düıüncesiyle 
kartılaıabiJ:r. 

Hava yollarm 
Hava yollarından bahsederken 

Elgöç lstanbulda tayyare istasyon 
larına ehemmiyet vermelidir. di
yor. Den;z tayyare iıtaayonu iç.in 
Çekmece gölünün, kara tayyare 

iıtaıyonu için de göl He deniz a· 
rasındaki kara parçaıının müsaid 
göründüğünü söylüyor ve bu hal· 
de aradaki yolun tamamen deniz 
sahiline alınması lüzumundan 
bahsediyor. 

koymuttur. La.mber ıtadyom ~e Adiı Ababa'da bu mesele üze -
hpodrom için Y enibahçe deres · ni rinde cereyan eden müzakereler-
göstenn · ıtir. den bir netice alındığı meçhuldür. 

Tarihi binalar Yine cenubi memleketlerden 
Elgöç "bir tehrin teldi, mazisi, gelen haberlerden anlatıldığına 

iktisadi ve tabii vaziyefyle tayin göre, İtalya hükUmeti, meselenin 
edilir, lstanbulun mazisi, her kö- hakeme ha•alesi hakkında Habe
ıesinde hissediliyor, Son ıeneler· sittan tarafından gönderilen no • 
de bu eski ruh yenileıfrilmeğe ça taya cevab vennemi§tir. 
lıtılmıttır. Bu terakki devam eder Habetistanın notası, Romaya 
ken eski abideleri dikkatle muha- 23 tubat tarihinde gelmittir. Şim
faza etmek ·cab eder. Bu abidele- di buna cevab yazılmaktadır. 
ri esas sirkülaayon yollarından Habe§istanm teklifleri, evveli. 
ayırmak ve biribir·ne küçük gezin doğrudan doğruya müzakereyi, i-

ti yollariyle bağlamak lazımdır. tillifı, ve nihayet hakeme havale· 
Yalnız eski yol ıebekelerini ihya yi ihtiva etmektedir. İtalyan ceva-
etmelidir, demektedir. hı, daha yazılmamqtır. 

Mi il ruh Adis-Ababa'da doğrudan doğ· 
Profesör Elgöç'ün ehemmiyetle ruya müzakereye baflanmııtır. 

öne sürdüğü bir noktainazar, bir ------ --
memleketin ruhunu ancak 0 mem Polla haberleri : 

... .-e alnn. 
"el~ ~tır. Bay Celi.f Eıad ev-
)()ntınd ara tehrinin plan komia-
0.-..d da. da aza olarak bulumnUf, 

a. akar 
llıJ.11 k.ı . ann imzaımda kulla-

enıı alnıııtı. 

pıda liman kurmanın güçlüklerin· 
den ıbabaederek )imanın Haydar
pqada olmumı ileri sürüyor; bu 
rada liman hem daha kolay teıiı 
ediltr, hem de Anadolu ile müna· 
kalitı daha iyi bir tekilde olur,, 

Serbest ve spor sahalart 
Agq, tehirlerde açık sahalar 

bırakılması çok mühim demekte, 
tehir içinde 500 metre nıııf kut-

leketin çocuklarının anlayabilece· BAYILAN KIZ - Ortaköy • 
ğidir. Onun · çin El göç, "tehrin de oturan Süleyman kızı on iki 
planı kime y•pbrılıraa yaptırılıın yqlarmda Nimet, Dolmabahçe ö 
mutlaka Türk mütefekkir ve aan- nünde yere düıerek bayılmıf, 
atkarlarının yardıml._,-ı temin e- Haseki haataneıine kaldırılnııı • 
dilmelidir,, demektedir. tır. 
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Kıtaat ihtiyacı için 13 buçuk 
t~n zeytin yağı kapalı zarfla ek -
ailtmeyc konmuıtur. Tahmin be • 
deli 4725 lira olub muvakkat te. 
minah 354 lira 38 kuruıtur. İba • 
leıi 5 - Mart - 935 Sah s\inü 
ıaat 16 dadır. Şartnameıi her ıün 
öğleden evvel F mdıklıdaki konıia· 
yonda görülebilir. Ekıiltmeye ıl -
receklerin teminat mektub veya 
makbuzları ve kanunun 2, 3 üncü 
maddelerindeki veaikalariyle 'bir -
Ukte teklif mektuplarını belli gün 
ve ihale saatinden en az bir saat 
evvel Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. ( 401) (820) 

~ ... !if. 

Kıtaat ihtiyacı için (24) ton 
zeytin tanesi kapalı zarfla ekıilt • 
meye konmuıtur. Tahmin bedeli 
(7920) lira olub muvakkat temi-
natı 594 liradır. lbaleıi S -
Mart - 935 Sah günü aaat 15 de 
yapılacaktır. Şartnameyi her aün 
öğleden evvel Fındıklıdaki komia
yonda görülebilir. Eksiltmeye ai
receklerin teminat mektub veya 
makbuzları ve kanunun 2, 3 ün
cU maddelerindeki veıikalarla bir
lkite teklif mektuplannı belli 
ıün ve ihale ıaatinden en az bir 
aaat evveline kadar Satmalma ko
misyonuna vennİ§ bulunmaları. 

(402) (821) ... ~ 

Beher kilosunun tahmin bedeli 
"(12) kurut olan (41) ton Bulgur 
açık elailtmeye konmUflur. ihale· 
ıi S - Mart - 935 Sah günü ıaat 
16,30 dadır. Şartnamesini her gün 
öileden evvel ıöriilebilir. istekli· 
lerin 369 liralık teminat makbuz • 
lan ve ticaret oduına kayıtlı ol • 
duklarına :ı~ir veaikalariyle bir -
likte vaktinden evvel F ındıklula • 
ki Satınalma komiayonuna müra• 
caatleri. (403) (822) 

.y. .. ~ 

39 kalem ili.ç kapalı zarfla ek· 
siltmeye konmuıtur. Tahmin be 
deli 8291 liradır. ihalesi 12 mart 
935 sah günü aaat 15 dedir· la • 
tekliler fartnameıini F mchkbda 
İstanbul Kumandanlığı Satma) • 
ma komisyonunda görebilirler.Ek 
ailtmeye gireceklerin 622 lira 13 
kuruıluk teminat makbuz veya 
mektup ve kanunun 2, 3 cü mad .. 
delerinde yazılı olan veaikalariy
le birlikte teklif mektup1armı i . 
hale ıaatinden en az bir ıaat ev • 
vel komisyona vermeleri. 

(418) (896) 

• 

ğa ıirecek!crin t~minat makbuz 
ve ticaret odaıına kayıtlı oldukla
rına dair vesikalariyle birlikte 
vaktinden evvel komisyonda ha-
zır bulunmaları. (423) (945) 

• ~ .l/o 

10 adet Dorvol kitabı açık ek· 
ailtmeye konmuıtur. Tahmin be· 
deli 160 liradır. ihalesi 12 mart 
935 salı günü aaat 16,30 dadır. 
lıtekliler ıartnameaini F mdıkhda 
lıtanbul Kumandanlığı Satma! • 
ma komisyonunda görebilirler. 

Keıif bedeli 5144 lira 95 Ekıiltmeye gireceklerin 12 ira • 
kurut olan iki No.lt dikim evinin lık teminat makbuz ve Ticaret 
tamiri pazarlıkla yaptırıla~ır. odaaına kayıtlı bulunduklarına 
lhaleıi 13/ mart/ 935 çarıam • dair vesikalarile birlikte vaktin • 
ba gunu ıaat 16 dadır. den evvel komisyonda hazır bu-
lıtekliler ke§if ve şartn!tmesini lunmalarr. (420) (897) 
Fındıklıdaki Satmalma komiıyo • • • • 
nunda görebilirler. Pazarlığa gi • Kumandanlığa bağlı kıtaat hay 
receklerin 386 liralık teminat n.nab ihtiyacı olan beher kilosu
makbuz veya Ticaret Oduına ka... nun bedeli 4 kuruş 25 santim o • 
yıllı olduklarına dair veaikalariyle ]an 185,000 kilo kuru ot kapalı 
birlikte vaktinden evvel komiı • zarfla eksiltmeye konmuttur. Iha 
yonda hazır bulunmaları. lesi ı ı mart 935 pazarteai günü 

(427) (946) aaat 16 dadır· istekliler ıartname 
"" • • ıini hergün öğleden evvel F m • 

1920 kilo hafif ve 17120 kilo dıkbdaki Sabnalma komisvonun
ağır ve 470 kilo saf ıaza talip da görebilirler. Ekailtmeye gire· 
çıkmadığından pazarlıkla aabn ceklerin 590 lira teminat makbuz 
alınacaktır. Benzinlerin tahmin veya mektubu ve kanunun 2,3 cü 
edilen bedelleri 6473 lira 60 ku • maddelerindeki vesikalarile bir • 
ruı iazın tahmin ebede1i 141 lira likte teklif mektuplarını ihale ıa.
olup muvakkat teminatı 496 lira atinden en az bir aaat evvel ko
l O kuruıtur. Pazarlığı 13 mart l miıyona vermeleri.. ( 425) (943) 
935 c;a11amba günü saat 14 de • • f • • 
dir. İstekliler ıartnameaini h~r Keıif mucibince 2519 lira 83 
gün ö~]eden evvel Fmdıklrdakl kurııfluk yapı malzemesi açık ek· 
komisyonda görebilirler. Pazarlı. ailtmeye konmuıtur. ihalesi 13 

T\!!J C. K iVE Dün ve Ya 

l'QAAT 1 SAFO 
Alfons Dode - Haydar 

100 &il 

BANKA;.I 

DAoA 
BiRiKTiREN 
QAl-IAT-J;O~Q 

m::ırt 935 c;arf&Dlba günü saat 15 
dedir. lıtekliler keıif ve ıartna
meaini her gün öğleden evvel 
F mdıkhda Satına!ma komisyo • 
nunda görebilirler. Eksiltmeye gi 
recekler 319 lira 50 kuru,tuk .te
minat makbuz ve ticaret odaama 
kayıtlı bulunduklarına dair ve -
aikalarile birlikte vaktinden ev • 
vel komisyonda hazır bulunma • 
ları. ( 426) ( 944) 

,,. .,,. .. 
2,000 kilo Hint yağı açık ek -

ıiltmeye konmuıtur. Tahmin be· 
dd1 1500 Hra.dır. ihalesi 12 mart 
935 sah günü ıa:ıt 16 dadır. Is • 
tekliler fartnameaini F ındıkhdıı 
latanbul Kumandanlığı Satmal • 
ma komisyonunda görebilirler. 
Ekıiltmeye aireceklcrin SA lira • 
lık teminat makbuz veya Ticaret 
oduında kayıtlı olduklanna da
ir vesikalariyle birlikte vaktin • 
den evvel komiıyonda hazır bu -
lunmaları. (419) (895) . ,,. . 

39 Kalem ilAç kapalı zarfla ek
siltmeye komru.Jftur. Tahmin be -
deli 8291 liradır. ihalesi 12 Mart 
935 aalı ıünü ıaat 15 dedir. istek
liler fartnameıini F ındık.lıda lı • 
tanhul Kumandanlığı Satınalma 

komisyonunda görebilirler. Ek -
ıiltmeye gireceklerin 622 lira 13 
kuruşluk teminat makbuz veya 
mektup ve kanunun 2, 3 cü mad· 
delerinde yazılı olan veıikalariyle 
birlikte teklif mektuplarını. · t.ha
le aaatinden en az bir ıaat evvel 
komisyona vermeleri. ( 418) (896) 

Kendir ve keten 
SAıVAYll T. A. Şirketin.den: 

Kendir n Keten Sanayii T. A. Ş. 

Jstatistık 
Andreleı - Supbi Nuri 

so k11 

Ticaret kanununun 361 inci mad • 
desine ve d:ıhili nizamnamenin 4~ 
uncu maddesine te\•fikan 21 l\lart 
1935 tarihli Perıembe günü •aat 14 
de Galatada Kürekçilerde Manhayrn 
han üçündi katta ıirket merkezim.it> 
adi ımrette aıağrdaki nımameyi mü
zakere etmek iiıere toplana~dan 1•-ç=-0-c-u-;---'d•u=··=ş'!!ü:-r~t-e-n~l:-e-=-r 
en az beş hü:ıı:eye malik hissedarla· İJ!I 
rm içtima giinünden bir haf ta evvc· H. G. Menusier 1. F • Ras 
line kadar tirket merkezine ''eya 
milli bankalardan birine hiHelerini 
tevdi ederek mukabilinde duhuliye 
"8raka~r almaları ilin olunur. 

RUZNk\!Et MÜZAKERAT 
1 - 1\Ieefüi iclare ve mürakib rıı

porlarınm okunarak bilançonun tel· 
kik ve tasdikiyle l\Iecli i idarenin ih· 
rası. 

2 - Sermayenin 400 (Dört yüz 
hin liraya) ibla~ı (yeniden 100 bin 
liralık lıis!e çıkarılması). 

3 - Heyeti ıdare azalarının §İ:· 
etle İj yapma]an için salahiyet ve

rilm~i . 
4 - KArm ıureti taksimi. 

llim ve Felsefe 
Moris Şilk - Hilmi Ziy• 

SO kuru§ 

- 5-=:-l\Iürakib intihabı iJe verile . 50 kuruı 
cek ücretin tayini. ı•---~--=~~----

İDARE MECLİSİ Komünizm 
Lenin - Stalin - BuharİO 

Dr. Hafız Cemal Haydar Rifat •• 
Dahiliye Mütehassısı 50 kuruı 

Cumadan baıka gtinlerde saat 1•·-oı::~---·::mı:m.. .... !""-'!!~ 
(2,5 dan 6) ya kadar lıtanbul Di· 
vanyoluııdaki (118) numarah hu· Fiyatı 60 Kr. 

a.uat kabineıinde haıtalannı kabul !!..------------
eder. 

• 
Muayenehane ve ev telefonu 

22398 Kıtlık telefonu 21044. 

Daqıtma Yeri: 
VAKiT Matba 
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Eın'~i;~t üg~;;dığ~11~;;=ına Beyoğlu Mıntakası Varidat Tahakkuk Müdür üğünden: 
ltmi Mef guliyeti 

ü 
3ooo lira mukabilinde birinci derecede ipoteki olup yeminli 

ı ç ehli•ukuf tarafından tamamına 6268 lira kıymet takdir edi
s' ~ .. Befiktaş Kaptan Ibrahim ağa M. Köprübaşı S. E. 8, 8 Mü 

l - Kavalalı Hacı Meh- Tütün tüccarı 
med zade HaJil 

Ticaretgah adresi 

Galata Azapkapı Ziya S. 
N. 8--10 

İkametgah adresi 

Kadıköy Cafer ağa mahal
lesi Hacı Şükrü So. No. 25 
Şiıli Bahçe ıokağında Se
lim zade apartımanı No. 8 

2 - Sıddık Duhani Tütün tüccarı Galata Yoğurtçu zade H. 3 

• '-u 8 Mü Y. 26 28 30 32 No. lu iki dükkan Ye iki eve 
Çlii; , • , • • 

d'f artbrma vazedilmif olduğu l / 41935 • tarıhıne miiaa -
1 

Pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci 
•r.ttıraıaaı icra edilecektir. Arthrma bedeli kıymeti mubam • 
:;oenin % 75 ini bulduğu takdirde müıteriıi üzerine bıra· 

3 - Arpen imalathane-
ai EdmoQ Artidi ve lzak 
Banaryo 

Beyoğlu Şehsuvar 

1 
~<:aktar. Aksi takdirde en son arttırmanın taahhüdü baki kal

bJ~ üzere arttırma ıs gün daha lemdit edilerek 16141935 t•ribiae 
bJua d'f 

• " 1 Salı günü saat 14 ten 16 ya kadar keza daire-
:ı~de Yapılacak ikinci tlçık arttırmasında arthrma bedeli kıymeti 
k U:ıanıınineoin "' 75 ni bulmadığı takdirde satış 2280 No. lu 
i ~~un ahkamına tevfikan geri bırakılır. Sahı peşindir. Arttırmaya 
t~ ırak etmek isteyenlerin kıymeti mubamminenin '~ 1,5 niıbe· 
~n~e Pey akçesi veya miUi bir bankanın teminat mektubunu hamil 
t ~~naıaları Jizımdır. Hakları tapu sicilli ile sabit olmıyan ipo
b t lı alacaklarda diğer alAkadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
ll haklarını ve hususile faiz Te masarife dair olan iddialarını 

:'r;kı miiıbitelcri ile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün 

•·1~1 •.nda dairemize bildirmeleri Jaıımdır. Aksi takdirde hakları tapu 

4-Hakkı Gazinocu 

5 - Bahri oğlu Ziya ve Hancı ve 'kahveci 
Ş. Y orgi oğlu. 

6 - Onnik Baltayan 
7- Jozef Dondirya 

Tornacı 

Matbaa 

8 - Alber Verner ve Ş. Kollektif tirketi 
9 - Jozef Kollaro Mondoyal film 

10 - Nesim Habip 

11 - Ogüst VaJ Komiıyoncu 

12 - Said Şerafettin. Mübendiı, kimyaıer 

Şahkulu Karanfil sol .. a': 
22-30 

Ga!ata Perıembepazar No. Y ng p nı C. No. 21 
76 

Arapcamii Yelkenciler 125 Topkapı harici takacı 1. 
Galata Perıembepazar Y c. Beyoğlu lstildil C. No. 68 
nicami 25 
Galata Nazlı H. 
Galatada Voyvada C. Boz- .Beyow1 ı Bostanbatı ha • 
kurt H. 22-23 mam S. 21 
Galata Tü~I S. 61 Altıncı daire Frej apartı · 

manı No. 15 
Galata Y enicami Perıem - Aynalı çetme Sunıri yoku-
bepazar Sinoplu H. 12 §U Makıudiye H. No. ~ 
Beyojlu Şa.hkulu Karanfil •cı lı ·ı 1 d b · k 1 e sabit oJmıyanlar sataş bedelinin pay aımasın an arıç 

•fırlar Mü · · · · "fi d -t ll't b 1 3 Ah d F d' • teralnm vergı, tenvırıyc, tanzı ye en mu eve ı e e- 1 - me ınncı 
'IQ•Ye ruaumu ve vakıf borçları borçluya aittir. Daha fazla maili- 14 - Emrullah zaCle Ali 

s. 1().;2 

Şahkulu C. kebir 621 
Galata Voyvada C. 21 

ı:t ~lnıak isteyenler 20. 3 • 935 tarihinden itibaren hcrkeıio B. ve mühendis Vahit B. 
il rebılnıesi için dairede açık bulundurnlacak arttırmada ıart· 
'IQ•rııeıi ile 934 • 1136 No. Ju dosyaya müracatla meıkar·doP.yada 
~saiki görebilecekleri ilin olunur. (1033) 

Devlet Mcltbaası Müdürlüğünden : 
ıg3 Açık ekıiltmesi yapılacak 4,000 metre ıırt bezi için 24/2/ 
e ~ lilnll nıllracaat eden olmadığından eYvclki illnımızdaki 

: taıt dairesinde eksiltmenin icrası 6 - 3 • 1935 Çmrıamba gUnü 
~be§e talik edildiği illo olunur. (1032) 

Adları Ye itleri yukarıda yazı· 
1ı kazanç vergisi mükellefleri Ku
le kapı ıubesine 930 senesi ınar -
tınıda verdikleri 930 takvim yılı -
na aid beyannamelerin defterle • 
rile kartdatbrılmaaı için hesap 
müteba111sları kendilerinin gös -

Yurttqf 
cij ~~nbuı Mahkerni asliye 3 iin - Olganın karılık vazifelerini yap • 

li Uk dairesinden: mak üzere bir ay zarfında koca • kuvvetli olmanızı, evine iliç sirmeden 
a .. "o~ıCt liiriıto Pavıı·dı·a·ın karısı sının evine dönmesi lüzumunun • . bol L.;. • • -

Kendinin ve çocufwum utlam ve 

'" J - yatamanw ıatiyoraan uul ıncır, u -
t ...... ~ Unda Cihangı·r Alman haa- ihtarına dair mahkemeden çıkan 
.... ,'" züın, badem, ceviz, fındık, hıbk yi ve 

1 .. ı_,~ı •tkasıt\da Somuncu ogwlu 16-2-935 tarihli ve 934/2202 numa . 
8 1 

• b' ::ı. d ,_ 
"I( g d yidır. un ar senm ÜJÜ& yur un, •UY· 

h .. h..._~ıı a 9 numaralı Adil bey rab kararı havi ilimm middeia • 
'"'-..,.. d vetli, ,ifalı yemiıleridir. 

di, -~il ~ Mihal kızı Olga Pavli- leyh Mihal kızı Olganıl\ ikametgi· 
icra kırhıne açtığı ihtar davasının hının meçhul bulunmasına bina • 

termiş oldukları ticarf ve zatr yu.. 

valarında aramıılarıa da bulama· 
dıkları ve kendilerinden aağltk ve
renler olmadığı için beyann&me • 
terinin ııhhatini tevaik etmek ka· 
bil olamamıttır. 
Kaza~ kanununun 86 mcı mad 

desi delaletiyle huı<u1C uıulü mu
hakemeleri kanunu mucibince ken 
dilerini l 1 gün içinde hesap ver
mek için Kule kapı maliye tahak
kuk dairesine müracaatları aksi 
halde kendilerine resen ta.Thiyat 
yapılacatr Han olunur. (1035) 

Büyük 

Tayyare Piyangosu 
18. ci 7 ertip 5. ci Çekiş 71. A-lart 1935 dedir • 

Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 
Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiye

ler ve 20,000 liralık mükô.f at vardır. •i~. inan ınuhakemeai netice en ilanen ta•liii• .. •ip kılınmıt ıanın temyie edebileceği tebliğ 
c:i ~·d ka~unu medeninin 132~ olduğundan lardd ilandan itiba. makamına haim olmak üzere ilin 

' d~~hvfibnMilialhzr ren~~gün~~demub~m- o~rm~(~~) ••••••••••••••••••••••··~ 
....... l!!!!!!!ı!!!l!!!!!!!!!!!~!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!l!!!!!!!!!!!!!l!!ll!ll!!!!l!!!!ll!!!!I----- (21 JJdacl ~ ıtu ~ bert IQıGıoı'.1-----=-==ıııı=ıı=ıı=1!!!!!1!!!!!1!!!!!=mlm=l!!!!!~~=ı'=!~~~~~=-ı119 

Oz Türliçe &rıılılclar 

.. Vadine ıadıık, 1. Sözüne duran, 
Sozünde duran, 2. Sözi.inün eri. 

b
. Vak'a, ı. Geçen, 2. Olan, olan 
ıtcn. 

Vakar, 1. Ağırlık, ağırbaşlılık, 
2· Dölcklik, 3. Töleklik, 4. Yalını, 

Vakar kesbetmek, Ağırlaşmak. 
Vakarlı ı. Ağır, ağırbaşlr, 2. 

Dölek, 3. Dölek. 
Vakf (etmek), Vennek. 
Vakfe, 1. Diniş, 2. Dinki, 8. Du

rak, 

Vakıf, ı. Bilen, bilici, 2. Bilgili, 
3. G<>zü açrk, 4. Yetik, 5. Yitik. 
Vakıf olmak, ı. Bilmek, 2. Üğ • 

renmek, 3. Duymak. 
r Vaki, (Vikaye edici man.) 1. 

1\.onıyan, 2. Onüne geçen, 3. Sak
lryan. 

n ·_Yaki (Vuku bulan man.) 1. 
uşen ,2. ~n, 3. Gelgünlük, 4. 

Vaki olmak 1. Geçmek 2. ol • 
ın 1- ' , a \, 

:a· Vakt (Vakit), ı. Ayandalık, 2. 

6 
ıJ, billi, 3. Çağ, 4. Çak, 5. Çala, 

10
· Rurun, 7. Oy, 8. Ucur, 9. Uğur, 
. Uy. 
Yakıt bulmak, El değmek, 

'> V ~.kta ki, 1. Haçan, 2. Kaçan, 
o. glmk:i .. kim , o gun . 

h. Vaktiyle, 1. Bir gu··n, günlerde 
ır ·· guıı, 2. Eskiden, 3. Geçmişte. 

Ça~akit vakit, 1. Ara sıra, 2. Kay-

J) .. Vl akur, 1. Ağrr, 2. Ağırba§lt, 3. 
o ek. 
Vali ı y·· 2 y··1.-....k \' . , . uce, . u~ . 

ah, 1. Baskak (Muhtesip gou-

- 378 -

verneur man.) 2. 11 başı, 8. Şat 
(Eyalet ve vali kumandanı man.) 

Valide, 1. Aça, 2. Ana, 3. Anne 
4. Çiçe, 5. Ece, eçe, 6. Mama (Ço
cuk dili olduğundan hemen her 
dilde müşterek bir söz), 7. Nine, 
8. Oğ, öğe, ök. 

Valih, 1. Alıklık, 2. Şaşakalmış, 
3. Şaşırmış, 4. Şaşkın. 

Vampir, 1. Cadı, 2. lvkek, 3. 
Karakoncolos, 4. Yarasa '(Bir nevi 
Amerikan yarasası man.) 

Varak, 1. Kapçak, Kapçık, (Ka
ğıd man.) 2. Kıp (kağıt man.) 3. 
Y aldızlık,4. Y ~prak. 

Varaka, 1. Biti, bitiğ, bitik, 2. 
Yazı, yazgr. 

Vareste, Kurtulmuş. 
Varidat, 1. Düşelek (Düşen his

se, pay muhasscsat man.) 2. Ce -
lim, 4.Giriş, 

Varis, 1. Yerine geçen, 2. Ye -

ter viter 3. Yitmen, 4. Yusun. ' " , 
Varit, Gelen. 
Varta, 1. Burgaç, 2. Çartan, 3. 

Çarktan, 3. Gömü~gen, 4. Uç~.nım. 
Vasat, 1. Ara, 2. Bel, 3. Gobek, 

4. Orta, 5. Ortacaklı, 6. rta.ncr, 7. 
Ozek, (Merkez, orta man.) 

Vasati, 1. lkisi ortası, 2. orta, 

3. Orta çağlığ, 4. Ortalama, 5. or-

tamık. . 
Vasf (Vasıf), 1. Ayrıt (Far:~a, 

hassai mümeyyize man.) 2. Oguş, 
öğme (Medih ve tavsif man.) .. 

V.. 1 ı Eren (İrfan sahıbı, aar, · 
evliya man.) 2. Erişen, 3. ~avuşan 
4. Ulaşan, 5. Varan, 6. Yetışen. 

Oz Türli~e 1'artıb1Clat 

Uhdesinde kahnak, Üstünde 
kalmak. 

Uhunret, kardeşlik. 
Ukap, karakuş, tavşancıl. 
Ukte, 1. Bez, 2. Boğum, 3. Bö -

ğüt, 4. Bunduk. 
5. Düğüm, 6. İlm~k, 7. Yum -

ru. 
Ukubet, 1. Km, kıyın, 2. Kı

nalık. 

Ulüv, 1. üyüklük, 2. Ululuk, 3. 
Yücelik, 4. Yükseklik. 

Ulvi, 1. Büyük, 2. Uluğ, 3. Yu
karı, yukanlık, 4. Yuca, yüce, 5. 
Yüksek. 

Ulviyet, 1. Büyüklük, 2. Ululuk 
3. Yücelik, 4. Yükseklik. 

Umde, 1. Dayak, 2. Dayanıla -
cak, 3. Destek, 4. Güvt?nilecek, 5. 
Ustek. 

Umk, Derinlik. 
Umkan, 1. Dalay, 2. Deniz, en

gin deniz, 3. 01 (Nem, .rutubet, 
küçük göl man.) 4. Taluğ taluy. 

Umran, l. Baylık, bayındırlık, 
2. Çeyinlik. 

Umum, 1. Barı, barça, 2. Bütün, 
3. Hep, hepsi, 4. Kamu. 5. Tüm. 
(Tamam tekmil noksansız man.) 

Umumu, 1. Dökeli, 2. Hepsi, 3. 
Kamusu, 4. Tomarı, 6. Topu. 

Umumen, 1. Alayı, 2. :Sütün, 
3. Dökeli, 4. Hep, 5. Toptan. 

Umumhane, 1. Andız, 2. An • 
dı zevi, 3. Kemiklik. 

Umumi, 1. Bütünlük, 2. Cum, 3. 
Çemek, 4. Ellik, illik, 5. Kamuğ • 
luğ, 6. Kayık. 

Umumiyetle, 1. Dkeli, 2. Heı 
biraen, 3. Ulgül. 

Umur, lş ~r. 
Umur qina, 1şbilir. 
Umurdide, 1. Görgülü, gönnüş 

geçinniş, 2. lş gönnüş. 
Umuru hafiye, 1. Gizli işler, 2. 

lç işler, 3. Oıtük, 4. Oıtülü işler, 
üstü örtülü işler. 

Umuru zahire, 1. Dış işler, 2. • 
Göıiinüş. 

Unf, 1. Kabalık, 2. Kaba iş, S. 
Sertlik. 

Unf ile muamele etmek, 1. Di
kelemek, 2. Kaba davranmak, 3. 
Salçnnak, 4. Sert.elemek, 5. Ters
lemek. 

Unsur, 1. Katut, 2. Oğe, üğe, ö .. 
ye, üye (Bir küllün cüzüleri, vücu
dwı uzuv ve mafsal gibi kısımlan 
man.) 3. Oz (Asıl unsur, nüsg, a
sıl maddei mürekkibe man.) 

Unvan, 1. Ad (!sim man.) 2. 
.Ayağ, aya, 3. Ayma, 4. Ba.~lrk, 5. 
Ongun (To~m man.) 

Uruç (etmek), 1. Ağmak, 2. 
2. Aymak, 3. Binmek, 4. Yukan 
çıkmak, 5. Yükselmek. 

Usare, 1. Cağır, 2. Orden, 3. 
Soymuk, 4. Su, 5. Sütsük. 

Ustura, 1. Kesergi, .2. OJgüç, 3. 
Ülgüç, 4. Uzgü (Kundnracılann 
sahtiyan kestikleri bıçak man. )l 
Yolgu, 6. Yölgüç, yölüğen, 7. Yu. 
luvuç, 8. Yülküç. 

Usturlap, Yıldız eydiği. 
Usul, 1. Cola, 2. Gön, 8. Düzen 

'4. Düzük .(Muskide usul man.) 5. 
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~ ı2 - KURUN 27 ŞUBAT 1935 

2 - ~fi oC' """'L • ve 20 . komprıme ık amcalaılarda 
bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

Üzerinde halisliğin timsali 

olan ® markasını arayınız. 

Kumbara Sahiblerine: 
iş Bankasının 10.000 lira mükafatlı 
935 kumbara keşide/erinin birincisi 
1 Nisan 935 de ANKARAda noter 
huzurunda çekilecektir. Bu kur' aya' 
iştirak edebilmek için kumbara sa
hihlerinin 1 Mart 935 tarihine, yani 
Şubat sonıına kadar bankaqa en aşağı 
25 lira yatırmış olmaları lazımdır. 

Beyoğlu Birinci sulh hukuk ha

Beyoğlu Tahsil Müdürlüğünden: kimliğinden: 

Hatice Bedianın Beyoğlu Ağa 

cami Anadolu sokak 6 No. da Yor 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Vergi borcundan dolayı haciz allına ahnmıı olan 6000 Gra· 
mofon plağı Kulekapı Maliye Şubesince bilmih:ayede satılacaktır. 
Talip olaolarm 28/2/935 tarihine müsadif Perıembe günü saat 

14 ten 16 ya kadar Galatada Ktlçük Millet banmda 24 No. da 

go Nikolaidi aleyhine açtığı ala _ Türkiye Ziraat Bankaamca Sunada eksilbne ile bir fU 
sı yaptırılacaktır. 

cak davasında boTÇlu Y orginin 
Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. Eksiltme 

bu'.unacak sabf heyetine müracaatları. (10l4) 
mahalli mezkUru terk ile bir ıem· Ankarada Banka levazım müdürlüğünden ve lıtanbulda Zird 
ti mechule gittiği mübaJirin der • kası §ubeainden alınabilir. 
kenarından anlatılmakla yirmi Teklif mektublan ve teminat, eksiltme tarbıameaindeld 

lstanbul Belediyesi ilanları be§ gün meddetle tebliğat icra.ama dairesinde 28 Şubat 935 akşamına kad"r Ankarada Ziraat 

Keş f bedeli 2110 lira 83 kurUJ olan Ebussuut caddesinde 

Vıliyct malı karyola ve madeni eşya fabrikası olan binanın ta
rniri açı•c cks.ltoıeye konulmuştur. Keşif ve şartnamesi LeYa:r:ım 
IYüdt;rlüjfnde görülür. Teminata 158 lira 50 kuruıtur. Ekıiltme

ve ğit rnck için 2490 numuralı kanunda yazılı vesikalarla 4/3/935 
Paıartes; g\inü saat 1 S de Daim1 Eocümtnde bulunmalara. (8:l4) 

karar verildiği ve muhakemesi 27- mum müdürlüğüne verilmit olmalıdır. 
3-935 ıaat 10 da olup mahkemeye Tekliflerden her hangi birini tercih etmekte Bankada taıD...., 

gelmediği takdirde gıyaben mu- _b_e_ı_u_ir_· _<_7_54_> ___ ~--------=-=~~~=--=-~~-ı 
hakemesi cereyan edeceği tebliğ Sahibi: ASIM US DIŞ DOKTORU 
makamma kaim olmak üzere ilan Nqri,vat Müdürü: Dbeyt Salt 
olunur. (5548) REFiK Ahmed SEYf;NGtL Fabn Karagümrük tram 

VAKiT Matbaası - İstanbul durağı, No. 4 

Oz TürKçe Karşılıklar t)'z türliçe liarşılıklar 

Gidiş, ü. Gi.iğ, 7. !rdem, 8. Oran, 9. 
O suğ, 1 O. San, l 1. Sayak, 12. To -
ka (Kaide, türe man.) 13. Töre, 
tüı e, ı..ı. Tura, 15. Tutum, 16. U -
nm, 17. Yasa, yasak, 18. Yol, 19. 
Y orclam, 20. Yöndem, yöntem, 21. 
Yöndem, 22. Yördcm, 23. Yusun. 

Usulsüz, Usule mügayir, 1. Bo-
k ~ .. 

zu , :... ınız, 3. Yolsuz. 
Usulüne tevfikan, Y oluyle. 
Uvertür, Açmı. 

Uzv (Uzuv. 1. Buvwı, 2. Mu -
ça, ıniiçe, 3. Öğe, 4. Üye (Ecza 
m~m). 

Uzvu tenis (Nebatta), Zilik. 
U:.:·m tezkir (. ·ebatatta), 1. 

nı tmek, 2. Üzek. ,. . 
u 

Übüvvet, 1. Atalık, 2. Babalık. 
Ücret, 1. Aktı ( Götiirii ış ıçm 

vel'ilen ücreti ınaktua man.) 2. A-
11klık (Doktora, avukata verilen 
ücret, Honoraire man.) 3. Ayak 
teri, J. Aylık, yıllık, günoelik (E
meğe karşı muayyen zaman fa -
sıldl::ıdyle v:erilen akça man.) 6. 
Emek (Hizmet, zahmet ve bunlara 
mukabil alman ücret ınan.), 7. 
kes:mek 'Ücreti maktua man.) 8. 
'fer, 9. Ürün. 

Ücretli amele, Yalçr. 
Üftade, Düşkün, düşmüş. 
Ülfet, 1. Alışkanlık, alrşkm -

hk, 2. A vınç, 3. Gidiş, geliş, 4. 
Görüşüp konuşma, 5. Sıkı fıkılık, 
6. Taçılık. 

O (etmek), 1. Alışmak, 2. " -. ._ 
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Avmmak, 3. Çınlamak, 4. Düşüp 
kalkmak, 5. Göıüşmek, 6. fuık -
mak, 7. tşirmenmek, 8. Konuş -
mak, 9. Könmek, 10. Könülmek, 
11. Öğür olmak, 12. Toçımak, 13. 
Uğranmak, 

Üluhiyet, 1. !dilik, izilik (Mev
lahk, sa11iplik man.) 2. Tanrılık. 

Um, 1. Ana, 2. Anne, 3. Çiçe, 
4. Nine, 5. Og. 

Ümera, 1. Beğler, 2. Buyruk. 
Ümit, 1. Erim, irim (atıl itikat, 

hulya man.) 2. Umu, umma, 3. U
mut. 

Ümmet, 1. Budun. 2. Öğiir, 3. 
Ulus. 

Ümmi, 1. Okumamış, 2. Yazı 
bilmez, 3. Yazmaz, yazu bilmez .. 

Ünsiyet (Arapça aslı "üns,,), 
1. Alışıklık, 2. Ahşma, 3. Avmç 
4. Avunma, 5. Eşirgenme, işirgen
ma, 6. Oğıiinme, 7. Oğıülük. 

Ünsiyet etmek, 1. Alışmak, 2. 
Avmmak, 3. Göıüşüp konuşmak, 
4. Korlaşmak, 5. Öyür olmak. 

Ünsiyet peyda etmek, 1. Gmık
mak, 2. Öğürle§ınek, 3. Onilr ol -
rnak, 4. SınCl§ınak. 

Ürcüfe, 1. Otziik, 2. Uydurma, 
uydurma söz, 3. Yalan. 

Üryan, l. Cavlak, 2. Cıbıl, 3. 
Ciscibil, 4. Çık yalınca, 5. Çıplak, 
6. Dal, 7. Daylak, 8. Dombak, 9. 
Kaba, 10. Soyınaç, 11. Yalın, 12. 
Yalıncak. 

Üslup, 1. Cusuın, 2. Çığır, 3. 
Düze, 4 Edisi, 5. En, enek, 6. Kı -
1rk, 7. alım, ?· Tura, 9. Türe, l O. 

Yazış, 11. Yol, 12. Yosun, 13. 
:Yöndem, yöntem, 14. Yönden. 

Usluba muvafık, Yosunluğ. 
Oıta.d, ı. Oğrcdici, 2. Onüt, 3. 

Saylağ, 4. Şilenger, 5. Usta, 6. Uz. 
Ola, 5. Olağan. 

Ostad olmak, Ustannak. 
Üsture, Yunun. 
Üstebeç, Kirşen. 
Üstüvane, 1. Cuınur, 2. Söbü, 

sühti, 3. Söpelek, 4. Tapanı 5. Yu
ğa, yuggu, yuğu, 6. Yurgu, 7. Yu. 
Yak, yuvgu, 8. Yuvalak. 

Üzlet, Yalnızlık. 
Uzletneşin, Arzı (Münzevi, ra

hab man.) 
uh..çiykri1NmeU,, et etaeta etaeeee 

v 
Vabeste, Bağlı. 
Vacib, Gerekli. 
Vade, 1. Boical, 2. Gün, 3. Mez

gil (Muayyen vakit man.) 4. Öy 
(Zaman man.) 5. Sağış. 

'Vade vermek, l. Bolcaınak, 2. 
lğdülmek. 

Vadi, 1. Argadal, argadallık 
'(Dağ geçidi man. da) 2. Bulun, 3. 
Çatak, 4. Dere, 5. Eneç, eniç, 6. 
Eniş, 7. Esik, slenti, esnek, 8. Or, 
ör, 9. Oy, 10. Oybak, 11. oyuın, 
12 Sığra, 13. Yatak, 14. Yol. 

Vafi, 1. Elverir, 2. Tükel, 3. 
Yetişir. 

Vafir, 1. Bol, 2. Çok. 
Vahamet, 1. Ağrılık, 2. Korku, 

korkuluk. 
Vahamet kesbetmek, Ağırlaş-

mak. 
Vahayfa.!, 1. Ele, 2. Vah vah!, 

3. Yazık!, 4. Yazıklar olsun!. 
Vahdaniyet, Birlik, bir olma. 
Vahdet, 1. Birlik, 2. Biriki, 3. 

Teklik, tek olma, 4. Y alruzlık. 
Vahi, 1. Boş, 2. Boşnak. 
Vahim, 1. Ağır, 2. Kork-ulu, 

korkulur. 
Vahip, Bağışlıyan, bağışlayıcı. 
Vahi, 1. Bir, 2. Tek, 3. Yalınız. 
Vahşet, 1. Issızlık, 2. Korku, 

(Yüreğinde bir korku), 3. Tosul -
luk, 4. Ürküntü, ürh"llle, 5. Yalnız
lık. 

Vahti, 1. Asav (Terbiye gönne
miş atman.) 2. Geyik, giyik, 3. 
Güre, 4. Kapağan, 5. Kıyık, 6. 
Kurt, 7. Tosun, 8. Ürkek, 9. Ürküç 
10. Yoz, 11. Yozan. 

Vahtileımek, Dağıkmak. 
Vahy (etmek), 1. Belgirmek, 

2. Gönlüne bildirmek. 
Vaız, 1. Öğüt (Nasihat ınan.) 

2. Omüklük. 
Vaz'etmek, ÖğüUemek. 
Viız, Öğütçü, öyütçü. 
Vait, 1. Adak, 2. Baylav (Mu-

kavele, şart, taahhüt man.) 3. 
Bulcvar, 4. Bulcaş, 5. Söz. 

Vadetmek, 1. Adamak, 2. Bol
caşmak, bulcarnak, 3. Söz vermek, 
4. üste almak, üstüne almak. 

Vadettinnek, Söz almak. 
Vadinde hulf etmek, 1. Aldat • 

mak, 2. Sözden dönmek, 3. Sö • 
zünde durmamak, sözünü tutma • 
rnak. 
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