
Bakanlar Heyeti 
Artkar b11 9

.. a, 14 - Bakanlar heyeti 
h}ınd un ismet lnönUnUn başkan· 
Uıerin~ tokplanmış, muhtelif işler 

e ar~rlar vermiştir. 
- 2 nci sa\ ıfada -

18.1 in· y Yuı işleri Telefonu: 2437g C U M A, 10 ŞU BAT (2 inci ay) 1935 

Fransa -- lnglltere 
anlaşması etrafında 
Maten gazetesinin bir yazısı 

- 7 ncl aayıfada -

idare Telefonu: 24370 O Sayısı 5 Kuruş 
~I Sayı: 6146·84 

!_ unariistan, sınırlarını tahkim ediyor 
-' Almanya cavabını bildirdi 

Sovqetlere karşı bir ,-S-in_e_m_a_v_e_a-yı-! 

ehl • / 'b h b • •? Annabelıa D\r ayının pen-
l~Q l ar l mı. çesinden güç kurtarıldı 

Alınan cavabını11 metn·, uz'aşı'dık
tan sonra neşredılecek 

··on Papen 
lond htıı ra, 14 (A.A.) - Aıman-

~e 0~ İngiliz • Fransız teklifleri
tıı et? cevabı İngiliz ve Fran 
ciJet ~ılerine tevdi edilmi§tİr. Ef-
• \l cevabı hükumetlerine bil· 

l :,1, .:11 d r a, 14 (A.A.) - Röyter 
1 1• Berlinden bildiriyor: 

&allı-llgiJiz elçisi, bugün öğleden 
c4,11 ~Alınan dış bakanı taraf m

il 
1 

hu) edilmiştir. 

da noktai nazarını bıldirmit ve bir 
de muhtıra tevdi etmiştir. 

Elçi, bu muhtırayı lngiltere hü 
kiiınetine gösterecektir· Muhtıra 
aıetninin neşri burada dü§ünül • 
müyor. 

C v bı mUohem mi? 
Berlin 14 (A.A.) - Havasa· 

;n.1sı muhabiri bildiriyor: Alman 
cevabı Berlinde, Fransa ve.Jngil
tere ile uzlaşıldıktan sonra neşre
dilecektir. 

İhtimallere göre, ceva b itilaf • 
viıyane, fakat müphemdir. Zira 
Alman diplomasisi iki ıeyden ka
çmıyor gibi görünüyor. Diğer 
memleketlerin, sulhu temine ma • 
tuf, müşterek gayretleri karşısın
da, Almanya bunun hilafına ça • 
hşıyormuf hissini vermek istemi· 
yor. D:ğer taraftan, Almanya, U· 

mumiyetle siyasal vaziyetin ade
mi istikrl\rınn amil olan unsurfon 
nazarı dikkate alarak, bu işe esas
lı surette girişmelden çekinmekte 
ve vakit kazanmağa çatışmak -
tadır. Şurası m1•lıakkatır ki Ber • 

J:'~tıaıtan kendisine Almanyanın 
~z ' İngiliz teklifleri hak.km- Devamı 9 uncu sayfanın 1 

flncfl Ktltununh• 

~ootman ölüm mahkllm~ 
Q,.z koğuşunda acı acı afi 
il Yor 
l Fıe · 4 ( rnıngton 
~ A.. A..) -

~tl ı.ıdPbnan hak -
a b· 

)e~ ır karar 
ttı·· ek üzere 

liıa'l" l(ere d IQ-i h e en 
\t ll\ .. eyeti 7 sa
t:' l.ıtıak ~ıe aıa et. 
hit- rı sonra bile 
'eticeye va . 

lkiitıışlardır. 
\tela '3 l'lci loplaı 
hı saat._ .. 
""""lteted ... u • 
~ jiitj en son 

~~il ed heyetini 
~ enser. 
)Ct..\>e 4 kad ıXatil Hauptman mahkemeye götürülürken 

"'-e1'. ın 
.. _ eetirtm. l d' ? 1 :~~~lla,l ış er ır. bırakıldığını umuyor musunuz. 

'tt~ h"~~enıenin muhtelif safha· Bu paranın Hauptmana bir ayak· 
~td · u.asa d h k. T ·1d· -· b' liit' e en a ım ran • kabı kutusunda verı ıgıne ve ır 

•:te ·· 1 h · ,,......._ 1( !oy e itab etmittir: dolapta 4 ay durdu~na manıyot 

~~ bit ~~donun ıehadetinin bü- musunuz?.,, 
F~~t>he e~n"'~ının kendilerinden Merdiven hakkında ha.kim ıun-
~·~att. le _nııyecek şahitler tara- ları söylemiştir: 

l lta.tin·:~d edildiği noktasına ''-Merdivenin yapılması için 

t
, 1-!lu 1 1 çekeriın.,, k..ıJlamlan tahtanın hiç oln1azsa 
'd l>lzna ' • b" k H . d ~ ~e ~i.\t n ın evınde bulunan ır ısmınm auptınanm evm e 

! .. , a~ınıı d • h"l • ,.] • ki tavan ara~ının döceme ıahta 
c~: aır a ı:ım aemıt· - ıı 
'l3 ıından yapıldırrına dnir '!~bitler 

\t Par&ııun Fi, taraf mclan (Devamı g, çu sayı4mııh 3. cü sütununda) l 

Annabelli 

Paristen gelen haber!i!re göre meı· 
'bur si~erna artisti Annabella bir ayının 
pençeleri altından zor kurtulmuıtur. 
Güzel artist bir film çevirirken bir ayt• 
ya oyunlar yaptmyor, ayı da kendisine 
itaat ediyordu. ')'dda, kendisini allat• 
lıyanlara kar§ı !ile öpücükler gönderi· 
yordu. Fakat ne olıl• nasıl oldu b:lin· 
miyor, ayı birdenbire sazh plmif, ar
ka aynklan üzerine luillıarak An•bel • 
laya srms kı tarılnuı ve kencNıini yere 
atınıstır. Sevimli yı'dızrn koe1111 Jan 
Murat diğer seyredenlerle beraber he
men ayınm Üzerine atılmıJlar veo hayva
nı uzaklaıtırarak demir kalesine sok • 
muılardır. Ayı brnaklannı seçirmeğe 
vakit bu!amamııtı. AnnabeJlada küçük 
bir tmnık bile yoktu. Yalnız kn1•-.. m•
yordu. Derhal Bualo ıok111Cında bir kli· 
niğe götürülmüı, sonra doktor ve haı
ta balacı ile Otöydcki stüdyoya getiri· 
terek dinlenmesi temin edilmiıtir. 

Hadise avmm program lmriri hir - . 
yun yapmak istemesine hamled'liyor! 

Yeni aavlavlarrmız 

Ba·y T evlik Özerle 
mülakat 

Ankara, (KURUN) - Son seçim
de Seyhandan saylav seçilen Ziraat 
işleri umum mildilrü bay Tevfik Özer
le görüştüm. Kendisinden (KURUN) 
namına bir mülakat ri:a ettim. Bir de 

resim istedim. Bay Tevfik Özer her iki 
isteğimi de güzel bir şekilde ka11ılrya
rak bana muhtelif meseleler hakkında 
değerli notlar verdi. 

Önceden onun geçmiş günleri hak -
kındaki vaziyetini öğrendim. 

(Devamı 9 unc·ı ~U&DD 2 ci sütununda 

Seyhan Saylauı Ba1 Tevfik Ozer 

Yunan hudutlarında 
• emnıyet tedbirleri 

l'unan büyük erkô.nılıarbiyesinde 
mühim bir görüşme ve karar 

Atina, 14 (A.A.) - Havaı a· 
janıının hususi muhabiri bildi· 
riyor: Büyük Erkanı Harbiye 
Reiıi General Katenyotis, har • 
biye bakanile uzun bir görü§ -
mede:ı ıonra gazetecilere ver • 
diği beyanatta, Yunanistanın, 

hudutlarının tahkime karar ver
diğini söyledikten sonra demit-

tir ki: "Yunanistan barış ümitle
ri beslemektedir. Fakat kom -
şulanmızdan bazılarının ayni 
fikirlerle mütehassis olmadık -
lan görülüyor. Yunanistan, ba
rışın nef'i namına emniyet ted
birleri almak mecburiyetinde • 
dir.,, 

muamma olarak Bir 
kalacak kadın! 

Casus~uk yaptığı için idam olunan 
Matahari' den hala bahsolunuyor 

Uumurni harb 
sırasında Alman 
lar hesabına ca
susluk yaptığı i
çin idam olunan 
Mata Han ha -
la mevzuu bah
solmakta ve ona 
aid resimler 
mecmualar
da yer bulmak -
tadır. 

Londrada çı -
kan Sfhev ga · 
zetesinde bir tn. 
giliz muharriri 
Mata Hari hak -
kında yazdığı ya 
zıda şunlan an -
latıyor: 

"Mata Hari'yi 
Amıterdam' da 
1914 de tanıdım. 
O zaman ken • 
diıi caaua değil· Mataharinin yeni bir reami. 

di. Daha ıonralan onun caıualuk- liz zabitile evlenmİf, fakat ge • 
la ittiham olunduğunu haber alın· çimıizlik yüzünden ayrılmağa 
ca hayret ettim. mecbur olmutlardı. 

Mata Hari, Cavada bir lngi • Oevamr ıı di .. ~-~~-·- 1 lıld sUtununda)'. 

Bü,,ük eser: Balkan andlaşması 

Balkanlarda ayrı yaşa
manın imkinı yoktur! 

Tan gazetesi, Bu'garistanın Balkan 
birliğine girmesi kendisi için hayati 

bir menf aatt·r, diyor 
Balkan antlaşmasının yıl dö • ı lık reiıl:ğinden ıonra bu vazifeyi 

nümü dolayısile Tan gazetesinin Romanya dıt bakanı Bay Titü • 
yazdığı başmakaleyi olduğu gibi · · 
alıyoruz: leıkoya devrelmtftır. Bay Titüles-

"B lk ko ayni zamanda Küçük ltilif ın 
a an antlaıma11nın yıl dö • da reiıi bulunuyor. Biribirini ta • 

nümü münaıebetile alakadar dev mamlayan mıntaka anlatması ıis-
letlerin gazeteleri on iki ay için • teminde bir ıu!h ve emniyet teı • 
de yapı'an itin ehemmiyetini bil • kilatına en ivi iim "tlerini vermit 
diren makaleler yazıyor'=ır. Yu • 
nan dıı bakanı B.Maksimoı bir ııl ""ama B anc:u ~&.huUA ı lDc:t .Utwıllllda). 



~ 2 - KURUN 15 ŞUBAT 1935 

Fransa harekete geçti 
F ransıi soma/isinde 
enıniqet tedbirleri 

ltalyan - Habeş\ görüşmeleri 
devam e-diyor 

Paris, 14 (A.A.) - Fransız 
hüktimeti, İtalyan Habeı hadise • 
lerinin Fransız Soı:ıalısında meş'
um akisler hasıl etmemesi için i -
cab edenlere ihtiyat tedbirleri 
almalarını emretmiştir. 

Esasen Somalı ha valisi valisi 
Bay Bernard'm ölümü askeri kuv
vetlerin takviyes! hususunun ne 
kadar acil bir zaruret olduğunu 
göstermişti. Maamafih Habeş hü
kumeti, Fransız hükUmetinin ta -
mirat talebini müsaid bir surette 
karşılamış ve bir Fransız - Ha -
beş komisyonunun asayiş ve sükU
nun temini çarelerini araştırmala• 
rmı arzu eylediğini izhar etmiş -
tir. 

Roma, 14 (A.A.) - Hvas mu· 
habirinden: Adisababa'da siyasi 
müzakerelere devam edilmekte • 
dir. Bitaraf bir mıntaka yapılma
sı hakkında kısmen bir anlaşma 

yapıldığına dair şayialar teeyyüd 
etmemekte ve doğru zannedilme· 
mektedir. Henüz h:ç bir İtalyan 
kuvveti vapura bindirilmiş değil -
dir. 

Roma, 14 (A.A.) - Yüksek 
milli müdafaa komisyonu bugün 
tekrar toplanacaktır. 

Roma, 14 (A.A.) - Reuter 
muhabirinden: Resmi ltalya ma
hafili, "Harb" kelimesini kullan • 
makta oldukları lugatçadan çıkar 

Fransadan yünlü 
gelmiyecek 

An!<ara, - Fransanm memleketimiz
den mal almaması üzerine mukabelei 
bilmisi] yapılması hükWııetimizce mu • 
vafık görülmüştür. 

Fransızlara yapılmıı olan (Modüs
vivendüi) ticaret anlamşasma bağlı ah-

di tarifeden 106 A B, 107 A B, 387 C 
D, 380 B, 381 A 8 CD ve 390 AB 

maddeleri çıkarı1rmştır. Bunların mem• 

leketimize ithaline aid mukavelenin 
feshedildiği Fransa hükumetine bildi • 
rilmiştir. 

Bu maddelerin mühim bir kısmını 

yÜnlii ve pamuklu mensucat teşkil edi

yor. 27 şubattan itibaren bu Fransız 

nıalJannın memleketimize ithaline mü

saade edilmemesi dün gümrüklere teb
liğ edilmiştir. 

, 

ispanyada mühim bjr gün 
Madrid, 1-1 (A.A.) - Bugün, 

hükUmetin istikba'li için çok mü • 

him bir gündür. Filhakika, fırka 
reisleri, siM.h kaçakçılığı mesele • 

si hakkında vaziyetlerini tesbit İ· 
çin bugün toplanacaklardır. Hü -
kUmeti teşkil eden iki grup, bu 

mesele bakında biribirine zıd iki 
vaziyet almaktadırlar. 

Rusyada gene bir tren 
kazası 

Moskova, 14 (A.A.) - Bir 
yolcu treni Nevinomiskaia yaki • 
Dinde yoldan çıkmış olan bir mar
şandi2 treni ile çarpı~ımştır. Te • 
ld a.l vukuuna dair bir haber ve • 
rilm~tir. 

mağa çalışmaktadırlar. İtalya -
Habeş meselesinin ıulh yolları ile 
halledilmesi ihtimalleri hakkında. 
nikbin bir hava vardır. 

Kahire, 14 (A.A.) - Habeşia

tanmümessili, Reuter muhabirine, 
Habeş imparatorunun, mümkün o
lan her vasıta ile ltalyan - Ha -
beş ihtilafına bir hal çaresi bul -
mak için çalıştığını söylemiştir. 
Mümessil, İtalyanlar ile olan son 
çarpışmada 4 Habeşin öldürüldü
ğünü, fakat imparatorun bunu ka
bilelere, onları ltaılyanlara hücum 
etmeğe teşvik etmiş olmaktan çe
kindiği için bildirmediğini ilave 
etmiştir. 

Paris, 14 (A.A.) - Gazeteler, 
yapılmakta olan müzakerelerin 1 • 
talya - Habeş ihtilafına sulh yo
lu ile bir netice bulunmasına mü
saade edeceğini kat'i surette Ü • 

mid etmektedirler. 
Romadaki Habeş maslahatgü • 

zan, Pöti Parizien muhabirine de
miştir ki: 

"İtalyanın asker hazırlıkları bi
ze hayret vermektedir. Fakat, da
ima. dost olacağımıza İtalyanın 

hiç bir vakit Habeşistana hücumu 
düşünmediğine ve 1928 muahede
sinde hiç bir değişiklik olmıyaca· 
ğma dair kral ile Bay Mussolini • 
nin verdikleri söze inanmakta de· 
vam ediyoruz." 

Döşes dö Kent 
Rortoriko, 14 (A.A.) - Dü§es 

dö Kent (Prenses Marina), bura -
da tayyareden inerken ayağının 

oynak yerini incitmiştir. 

Emir Ali öldü 
Bağdad, 14 (A.A.) - Hicazın 

eski krah Emir Ali ölmüştür. 

Bulgaristanda komünisler 
Sofya, 14 (A.A.) - Şumnuda 

56 komünist tevkif edilmiştir. 

Çikol atacalardan ah nacak 
muamele vergrsi 

Ankara, 14 (KURUN) - Çi
kolatacılardan muamele vergisi 
alınmasının kararlaştığmı bildir
miştim. Maliye Bakanlığı bu ka -
rarı defterdarlıklara tamim etmiş
tir. Şimdilik yalnız bu seneye aid 
vergiler tahsil edilecektir. Geç • 
mi! senelere aid vergiler için ay-

rıca bir formül aranılmağa devam 
edilmektedir. 

Gümrük tarife kanunu 

Ankara, 14 (KURUN) -Güm
rük tarife kanununun A, B liste
lerindeki bazı maddelerin tatbi -
katı hakkında bir kanun projesi 
hazırlanmaktadır. Projeyi yüksek 
ökonomi meclisi umumi katibi 
hazırlamaktadır. 

Türk ofiste yeni bir bUro 

Ankara, 14 ( 'URUN) - O -
konomi Bakanlığı, Türkofise bağ· 
lı olmak üzere, günün piyasa te
mevvüçlerini bildirecek bir büro 
teşkil edecektir. 

Makon naşd 
düşmüş? 

San Fransisko, 14 (A·A.) -
Kumandan Viley, madeni kısmı
da olan bir kırığın, küçük balo • 
nun kırılmasına sebeb olduğunu 
söylemiftİr. O zaman rüzgir Ma
kon'un kılıfını yırbnıt ve Makon 
dakikada 100 mclre bir hızla de. 
nize başaşağı düşmüttür. 

"Berliner Tageblatt,, gazete -
sinde doktör Ekner ve "Völkiter 
Böobahter, ,gazetesinde "Kont 
Zeplin,, ile bir milyon kilomeb'e 
seyahat etmiş olan kumandan 
Şiller, Amerika Drijabli "Makon,, 
un düşmesinin sebepleri hakkın· 
da birşey söylenemiyeceğini yaz. 

maktadırlar. 
Doktör Ekner, Makonıin deni-· 

zin sathında rüzgahla sürüklen -
mit olması iddiasının doğru ola
mıyacağını yazmaktadır. 

8. Şiller, ise "Zeplin balonuna 
itimad ile kumandan etmekte de
vam edeceğini bildirmektedir. 

''Lokal Ançayger,, gazetesinin 
askeri muharriri kazanın bir ma
nevra esnasında olduğu noktası • 
na dikkati çekiyor. Manevra es -
nasında kumandan, hava vazi • 
yetini layiki veçhile tetkik ede • 
mez, ancak, vazifesini yapmakla 
mükelleftir ki, bu nokta "Kont 
Zeplin,, balonu için varid değil· 
dir. 

Gazeteler, Amerika hükôme • 
tinin Drijabl meselesi hakkında 
henüz son sözünü söylemediği 
noktasına dikkati çekmekte, dok
tör Ekner'in yapacağı tecrübele • 
rin neticesini beklediğini kaydet
mektedirler. 

Birinci umumt mUfettlf 
kim olacak? 

Ankara, 14 (KURUN) - Say
lavlığa seçilen bay Hilmiden a • 
çılan birinci umumi müf ettitliğe 
Bakanlardan bir zatın veya içiş -
leri müsteşarı bay Vehbinin ta -
yin edileceği haberleri tekzib e • 
diliyor. Birinci unıumi müfetti§ • 
liğe Bursa valisi bay Fazlının ta
yininden kuvvetle bahsedilmek • 
tedir· Bay Fazlı uzun zaman ,ark
ta birinci umumi müfettişlik bat 
müşavirliğinde bulunmuı, latan -
buJluların da bildiği gibi İ§İnde 
muvaffak olmut değerli bir mül
kiye amiridir. 

Birinci umum müfetti,lik nam
zetleri arasında Ankara ve Bursa 
valilerinin adları da geçmektedir. 

Maliye teşklUltı kan unu 
projesi 

Ankara, 14 (KURUN) - Ma.. 
liye teşkilatı hakkında Fransız 
mütehassısının raporunun tetki • 
ki ikmal edildi. Gerek bu rapora, 
gerekse elde edilen diğer tecrü • 
belere istinaden yapılacak yeni 
Maliy teıkilatı kanunu projeıi • 
nin son teklini tesbit etmek üzere 
şube müdürlerinden mürekkep ye. 
ni komisyon teıkil edilecektir. Ye
ni kanunun Kurultayın bu dev • 
resinde çıkarılmasına çab,ılacak
tır. 

Sovyetlerin Parl• 
ateşemiliterl 

Paris, 14 (A.A.) - Sovyetle
rin ataşemiliteri 8. Otlov, Berli
ne tahvil edilmiştir. Yarın, yeni 
vazifesine gidecektir. 

Ankara (Kurun) - Hususi i • 
dare ve belediyelerde para ve 
menkul kıymetleri ve ayniyatı a
ıtıp veren ve elinde tutan memur 
ve müstahdemler için müteselsil 
kefalet usulünü tatbik etmek mak 
sadile (Hususi idareler ve Bele -
diyeler kefalet sandığı) namile 
bir ıandık kurulmuştur. Hükmü 
şahsiyeti haiz ve lç ha:kanlığma 
bağlı bulunan bu sandığın nizam· 
namesi bakanlar heyetince tasdik 
edilmi§tİr. 

Sandık, iç bakam tarafından, 
bakanlık memurları arasından 

seçilecek bir batkan ile iki üye -
den mürekkep üç kişilik bir heyet 
tarafından idare olunacaktır. Bu 
heyetin başlıca vazifeleri ıunlar • 
dır: 

A - Sandık işlerini çevirmek, 

B - Kefalete bağlı memur ve 
müatahdem.Jerden kesilecek para· 
ların her yerde ve zamanında ke
ıilmeaini ve gösterilecek bankala
ra yatınlmasını temin etmek, 

C - Kesilecek paraları, zama
nında veya hiç kesmeyen veya 
kestiği paraları bir ay içinde san· 
dık hesabına bankaya yatırma -
yen muhasiplerin cezalarını tayin 
etmek. 

D - Sandığın ödediği paraları, 
zimmetlerine geçirenler hakkında 
kanuni takibat yaptırmak, 

Her :sandığın :sermayeden ô -

dediği paraları kefalete bağlı me
mur ve müstahdemlere hisselerine 
göre dağıtmak. 

Kefalete ba§h olanlar 
kimlerdir? 

Nizamnamenin 11 inci madde
sinde kefalete baığlı hususi mu • 
hasebe ve belediye memurları şu 
suretle tespit edilmektedir: 

Madde 11 - Vilayetler husu -
si idarelerile, belediyelerde para 
ve menkul kıymetleri ve ayniyet· 
leri alıp veren; elinde tutan, gir· 
mesinden, çıkmasından ve saklan
nuumdan mes'ul olan veznedar, 
tahsildar, ambar ve tevzi memur· 
ları müteselsil kefalete bağlı ol· 
duğu 'gibi bu idarelere merbut 
müeaseselerin ayni vaziyette hu· 
lunan diğer memur ve müstah • 
demleri dahi müteselsil kefalete 
bağlıdır. 

Sandığın sermayesi 

Kefalet kanunu mucibince, 
yapılacak tasnif neticesinde husu
si idareler He belediye memurları· 
na dağıtılması gerekli olan para· 

DUyunuumumiye Parls ko· j 
miserliği başkltlbliğ i 

1 
Ankara, (KURUN) - Yeni ıaylav

hğa seçilen düyunu umumiye Paris ko
miserliği ba§kitibi ve Maliye Bakan • 
lığı eski nakid itleri müdürü bay Sırn
nm yerine henüz kimse tayin olunma • 
mııtır. Bay Sırnnm tubatm yirmisinde 
latanbula ve oradan Ankaraya gelmesi 
muhtemeldir. 
Beş yllhk ziraat programı 

Ankara, (KURUN) - Ziraat Ba • 
kanJığmm hazırlamakta olduğu bet yıl
lık programın anahatlan hazırlanmış ve 
bu proje baıkanm huıusi tetkikine ar • 
zolunmuftur. 

Adliye müfettişi Bayı Ferid 
Ankara, (KURUN) - lstanbul 

müddei umumiliklerinden birisine adli
ye müfettişlerinden bay Feridin tayin 
edilmc•i muhtemeldir. 

lar sandığın ilk sermayesini 
kil edecektir. 

Bundan başka kefalete 
"er vazife alanların maaş ve u • 

rinden kesilecek kefalet. ·~ 
sandık sermayesinin tev-dı ~ . 
eeği bankadan alınacak fş.ıd 
kefalet ile memur kuUanaıt 
ve müesseselerin icabında. Yş 
cakları yardımlar da ilk ıe 
yeye katılacaktır. 

Müteselsil kefalete bağh ol 
lardan, sandığa girerken ve~· 
olmak üzere iki türlü aidat 
caktır. 

1 - Giriş aidatıdır ki, Jce~ 
bağlı vazife alanların taJl1 ° ti 
aldıkları ilk maaf veya iİ 
yarısıdır. 

Bu para memuriyete tayiııl 
ni takib eden aydan itibartJI 
ayda ve bet müsavi takıitte 
lir. 

2 - Aylık aidat maaf vef 
retlerin yüzde ikisidir. 

Kendilerine muvakkat o! 
veya vekalet suretile kefalet~ 1 
lı vazife verilenler, vazifeıııP 
hemıniyetine göre kefalet ol 
bin liradan iki bin liraya l<'l 
para veya hu nishette menk1JI 
metler göstermeğe mecburd 
lar. Ancak bu muvakkat ver' 
kalet suretile tayin olunanJsf 
falete bağlı memurlardan il 
kendilerinden ayrıca kefal 
ranmaz. Maamafıh bunlard~ 
dıkları vekalet maaş veya ii 
yüzde ikisi aidat olarak alı~ 

Kefaletli vazifelerd'~ 
ayrmlanlar verdlklerl~ 

geri alacaklar 
Ölüm, tekaüd ve diğer ııı; 

sebeple kefaletli hizmetten '# 
mıf olanlar, ayrıldıkları ~' ~ 
kadar kendilerinden kesil~~~ 
lan aidattan, sandıkça o ı• 
zimmetler ile o tarihe kad'~~ 
hakkuk eden zimmetlerde~ dİ# 
dilerine isabet eden kısını •11 

diktn sonra geri kalan kıt11'1; <' 
.rısı, tekaüd edilenlere derh' 
rilir. 

. i~ 
D.... d .. ne ıÇ 
ıger yarısı a, uç se ili' 

·cP tahakkuk edecek §ahıa aı ş~ 

metleri - eğer çıkana - ~i~ 
sub edildikten sonra kal~fl be'~ 
dar üç senelik faiz ilavesıle ri1 

• -;e i 
her alacaklı memura gerı 

1 
ııl' 

Kefaletli hizmetten ayr• :ef
hu müddet içinde ve gene rı pt 
Jetli hizmete geçerlerse ilkY'° 1'11 . ,, 
istemek hakkını terketrıııf 
caklardır. 

-~Ankara Tıb FakUlte51 " 
mal olacak 1 / J.' 

Ankara, 14 (KURlJ'N) f~ı· 
karada kurulacak olan tıP ye~r 
tesi layihası Bakanlar be ıı li'' 
gönderildi. Fakülte 8 rııi.b'0f~ 
ya ihtiyaç göstermektedır· (J('fJ ır 
te her yıl, bütçesine J, 700~sl11'~ 
ra konulmakla beş yılda 
olacaktır. 1.1rO 

Ziraat umum rnUd 
kim olacak 1 . ,.111~ 

) Yeııı 1 ıı Ankara, (KURUN - ~ Ziri' 
hğa seçilen Ziraat Bakanlıgt"Vf'ğİJl ~J 
leri umum müdürü bay Te 1 cJj, pr 

Tine henüz kimse tayin edilrll~i' ~ 
Tevfik İ§İnin ba~mda bulun~ııdel' 
kitler kendisine Bakanlık "'~et e 
lcri müdürü bay Şevket vek 
tedir. 



lr LER 
'talili 
FJhdlaşma 
Q[~n l 
bir d' ant Qfmaaı birinci ya. 

ır ı O ·ın l Pli 8QJk · 11 r ay ık varlığı o. 
il ~inci Qn antlQfması geçen bir 
t111tı· e YCl§tndan batından bek

ıyen i l . b 
cılcı, f erı Cl§ardı. Antltı§ • 

ve onl el 
Qr ara ayanan anlCJ§ • 

Vardır k" b • ~lıh' 1 ır maske gibidir. 
•<rrr btJJtkal .. _, . 

rı IQh[ ., arının go.ıenn-

Ptncık ~r: Bu anlaımalar bir İf 
Pnıcı ı~zn değil, h:ç bir fey 
ııra ını§ olmak için imzalanmıf· 
• rr, Gii .. el' 
lerin b. ?u e ınce imzaları ıi-
~Ver • ırındc açılan bir çakı ka
.. rr, Zo k' d l 
'iirı:I ra ı ost uk ken • 
Arıt1Qen ortadan kalkar. 
c:larflllalar vardır, bü.vük pa-

Q i1rtz a kurulur, bu antl Cl§ma • 
d alcırını koyanlar etten, 
Qrı, ke 'k lQ d mı ten yaratılml§ a • 
r c'"ld" ~lık tıı ırler. Sanki banlar 

Qr takırıı1, Iraklar giymq ka-
• lptl Ve h l 

Fransız maliyeci 
Bay Jüt Pışarl geldi, 

Ankaraya gitti 
HükUmetimiz tarafından çağı

rılan Fransız Akçe Bakanlığı ik
tisadi kanunlar Şefi Bay Jül Pi
tarl dün Par'ıten şehrimize gel
mit, aktam üzeri Ankaraya git
mİ§tir. 

Fransız maliyeciıi, kendiıini 
gören bir muharririmize: 

''Hükumetle temas etmeden 
bir şey söyryemem. Zate~ ade
tim, gazetecileri büyük bir mem
nuniyetle ka1>1l etmek ve gayet az 
söylemektir. Ankarada ne kadar 
kalacağımı bilmiyorum. Türkiye
ye bundan önce seyyah olarak 
1932 yılında Q'elm'ı::tim.,, 

Demiştir. Bay Jül'le, karısı da 
beraber ge]m;r.tir. 'tırırJ sa a ını berbn dük -

a" o:1~ı:akalmış birer tıadırlar. Fransı~ mektep~e-
19 -:tm ar, bu antr'l§ma -

lıfet Qncu Yiizyı'·n usta :liploma- rınden bir kısmı 
liıJ;',n.ihin dediği gibi bir gii. kapanacak mı ?· 

1ii,. SU~fen b01ka bir fey de • 
~iı· Qc/ece kocaman kocaman Haz!randan itibaren tatbik e • 

r. dilecek kılık yasası dolayııile şeb 

e~~r •• hutlırdar. Sanırnnız ki rim'zde bulun:ın bazı Fransız pa· 
•1 f.l1tliiJ·· B 1 • • paı mekteplerinin kapanacağı 
Qqfctrı ur. a ant a§ma ıçın 

ıllJtı il kanı mürekkeb gibi kal- söylenmektedir. Şehrimizde altı 
~ıı "hr p,.,., b. d•' .. .. liıe, altı orta, ıekiz ilk, bir de a-
"Ci:{ b' ·•" •r unva •ozu 
~ iı· ı~ ilahidir. Bir kutln drıa _ na okulu vardır.Buralarda okuyan 

r VQh • talebe aayısı da 3360 tır. Kapana· €11 Yın parçalarıdır, 
SQb 1.. l cak okulların talebesi diğer mek • 

~tQrrr ufl yırtl an, en çabuk 
.. ''· "~QIQrı antlQ§malar onlar • teplere yerle~tirilecektir. Diğer ta· 
ııı· ~rıh·· b raftanKültür müdürlüğü bu mek-

Grip 
Hastalığın esK ısine !JİS· 
betle arttığı söyleniyor 

Son günlerde gribin eskisine 
nisbetle arttığı ve bu yüzden b'.1-
hassa mekteplerde derslerin inti
zamını kaybettiği ileri sürülmek· 
ted~. Havaların aık sık değişmesi 

hutahktan korunmayı mü§külleş
tirdiği gibi umumi yerlerde bu a· 
rada tramvaylarda soğuk alanlar 
ve bu yüzden gribe tutulanlar ço
ğalmaktadır. 

Mekteplerde talebeden yüzde 
kırkının ve bir kısım muallimler:n 
gelmedikleri söyleniyor. 

Dün görüştüğümüz Sağlrk Çe
virgeni Bay Ali Riza mekteplerin 
yen· den tatil ediİmeai için henüz 
bir karar verilmemi§ olmakla be
raber lüzum ve zanrret görülürse 
bugün yarın tatil edilmek ihtimali 
de mevcut olduğunu söylemi§tir. 

Yapılan tahkikata göre melde
be devam etm ·yen talebenin bir 
kısmı hasta olmadrkları halde ih
tiyati tedbir olmak üzere evlerin
de aileleri tarafından alakonmak
tadırlar. 

Gripten ölenlerin de bulundu
ğu aSTlsızdır. 

Ancak bazıları hastalığın baş
langıcında dikkat ebned.k!eri i
çin hastalık ihtilat yapmakta ve 
hu yüzden ölenler bulunmaktadır. 

Polıa haberleri : 
,ll' hcıto[• f.l u paktlar kısırdır. 1 d b' k 
:lir. ık papası gibi zürriyet - tep er en ır ıımı kapandığı tak j ki zehir: en m e 

dirde binalarını ıatın alacak ve 
11;r Evvelki gün iki zehirlenme bir fJcı burada yeni mektepler açacaktır. 

·~ ı. v 'J',Po.a ömrü katlar bile ıür- Bu mevzu için t h iı t kon _ yangın başlangıcı, iki kavga ve 
~i,., <lrCltıcı ve ıfogar"CU de· bir hıraızlrk hadisesi olmuştur. 
~ mu§tur. 

b Q/iJ• Zehirlenenler şunlardır: Büyük 
~~, 

1 

Pcıktı11 anaıı diplomat Mezbaha onune bir iske' e adada Kadı yoran caddea'nde 
, O~~ola,. değildir. . Mehmed isminde birinin evine 
Ilı beıı; l'Cl§a1ığı, dçğduğa ka - yapılacak misafir olan Ramazan, kömür 
C>§~rtQ .Ven, büyüten, doğuran, Mezbahanm nakliyatını kolay- yanmakta olan bir odaya girdiği 
lteQ[~ tabiattir; realitedir. 1aıtrrmak üzere Mezbahanın bu- bir aırada zehirlenm1ştir. 
l'ııQ]ctıtey; bulan, realiteyi ant. lunduğu binanın önüne bir is.kele Has!<öyde Sütlüce mahalle • 

t ~ra kan yapabilen dip. yapılacaktır. Bu iskelen'n in~aab sinde Attarlar hfıkya sokağında 
':QııJ,~'? Yalandan kaçan, hem için lazım olan para yeni bütçeye 55 numaralı evde oturan Kevser 
"' oır" · [ "' ld kon t ' l '1 1 ) ı· d 1 T f b 'k d ~ı İıta ,,enı var ıgı e e eden muı ur. 1 1 e ça ıştığı ıpa a rı asın a to-
'teQ]·Qru!ır. iskelenin inşasına bütç~nin ta~- rokin ile zehirlenmittir. 

'll:fi :ıı~:eye uyan pakt üreyen, dikinden ıonra ba,Ianacaktır. lki hasta hastaneye kaldırılmı§ 
~ i,,: .. ~nrı <ı~an, dava$ına var- Ü • h • lardır. 

""··· qol nıvers te kütüp anesı · • 1JQ]4 aylıklar bulan pakt· Dayak - Y edikulede fabrika 
~ tQ/ii ;n antlQ§matıının böyle Yapılmakta olan Üniversite amelesinden Hüseyin oğlu Osman 
~Qr,1 d cır. Doğ~uğu gündenbe- kütüphanesi, pek yakında tamam ile ameleden Nuri kavga etmiş • 
e ile QvQsına geni.§liyen bir lanacakttr. Kütüphanenin mükem ler, biribirini demirle dövmü§ler-

l>ctı. :Vardım cdivor. mel olmaaı için icap eden bütün d' 
t ''Q "' ır. 
florkt:fOctık YQ1ta Avrupanın tertibat alın~caktrr. Kütif-1.--M•e Ateş - Pangaltıda Zafer so. 
'f to,,1~" !erinde, en •evimli lazım olan J:itaplarm bir kıs • kağmda yirmi altı numaralı evin 

~ .ı\j /1 1ı. ııgunu yaptı. mıAlmanyaya ısmarlanmışur. ı a· bacasından alevler çıktığı görül • 

Şehir Meclisinde 
itfaiyeye gaz maskeleri 

alınacak 

l l Kent Yazıları 11 '~~~L 
Yerde yıldız 

sayanlar! 
Eskiden gökteki yıldızlan .ay. 

mağa kalkı§anlara deli, yahud a
lık derlerdi. Hatta gece gökteki 

lstanbul Umumi Şehir Mect=ıi parlak yddı:darı ıayarken önün
dün Birinci Reis Vekili Sadeddin deki karanlık kuyuya yuvarlanan 
Ferid Talay'm Baıkanlığı altında turla müneccim/eri deli değilse 

toplanmıştır. Emlak Şirketine a:t de alık sayan gairler bile vardı/ 
Taksimdeki arsanın parçalanma- Fakat, bugün artık gökteki yıl. 
ıı haritasının tastiki iti Mülkiye dızları saymaya kalkıtmak ne 
Encümenine gönder'lmiştir. 1934 deliliktir, ne de alıklık •• Cünkü 
bütçesinde yapılan bazı münaka· günün büyük teleskopları bun • 
leler hakkındaki bütçe encümeni . /arın sayıaını üç ClfOğı, beı yuka
raporlan okunmuş, uygun görül- n ortaya çıkarıyor demektır. O. 
müştür. Bunlardan bir tanesi de nun için bugün ıaydması güç olan 
itfaiyeye alınacak gaz mas.keleri· a&ıl yılclı:dar göktekiler değil, 
nin tahsisatıdrr. Bu iş için 18,000 yerdeki/erdir oe ani Jelüikle a. 
lira lazım olduğu, fakat şimdilik lıklık da bu yerdeki yıldızları say 
2500 lira ile acele lüzumlu olan maya kalklfmaRtadır. 
parçaların alınacağı raporda ya· Nasıl, ıu on, on bq yıl içincle 
zılıdır. Holivudan, losancelomn ve Ja-

Nafıa Bat Mühendisliği kad- ha bilmem hangi sinema pazar • 
rosuna b'r daktilo ilavesi hakkın- lannın doğurduğu yıldıiların aJ. 
daki istek kabul edilmemiştir. larını birer birer sayacak var mı 

Yeni y alova azası ö~er Çamm içinizde?. 
intihabına ait mazbata uygun gö-
rülmüş, Ömer Çamın azalığı onay-
lanmıttır. Bundan sonra yeni aza
nın verd'ği ilk takrir okunmuftur. 
()mer Çam, yeni yapılan Yalova
Karamürsel §Osesının mecrası 
dar yapıldığı için yağmur sulan
nı almadığını ve bu yüzden yolun 
bozulduğunu söylüyor, bu itin dü· 
zeltilmesini ist'yordu. Du takrir, 
valiliğe havale edilmiştir. 

Meclis Pazartesi günü saat 14 
de toplanacaktır. V layet, ve be
lediyenin yeni yıl bütçeleri encü· 
menlerde hazırlanmaktadır. 

lramvay tarıiesi 
Geçen hafta içinde top'anması 

kararla§mı§ olan Tramvay tarife 
komisyonu toplanamamıştır. Ko
misyonun önümüzdeki hafta · çin· 
de toplanarak tramvay tarifeleri 
üzerinde -icap eden değişiklik

leri tesb·t edecek, yahut 15.zım ge
liyorsa ücretleri olduğu gibi
bırakacak, ve kararı, tasdik edil· 
mek üzere Ankaraya gönderecek-
tir. 

~ehir p!anı 
Jüri Heyeti önümüzdeki ayın 

sonunda tekrar toplanarak şehir 

planını yapacak olan mütehansısı 
seçecektir. Bu plan itiyle hükumet 
yakından alakadar olmaktadır. 

- Var/ 

Demeyin sakın, hemen alnını· 
za deli, yahad kaçık damgıuını 

yapıf tırırlar hal 

Bir çuval pirinç, bir lıçı bal. 
gur, bir çeki odun talCl§ı belki ii • 
§enmeden aayılabilir; lakat son 
yıllarda yeryüzünün dört kö§e • 

sinden mantar gibi lı§kıran 
sinema yıldızlarını birer birer say 
mak akla durgunluk verir· 

Gelgelelim, ey benim çolrğa 

çocuğa ktırl§mı§, yCI§lı bQ§lr oka-

yucum! Buna sen, ben ıayamayı.z; 
genflerin ifinde bunlan birer bi
rer sayan öyle hal;za fampiyon-

lan var ki inıan o küçücük kala
ların bu kadar adı, sanı nereye 

sıkı§tırıp nasıl aakladığına aşı • 
yor. 

Eskiden gökteki yıldızlan •a • 
yayım derken önlerindeki karan-

lık kuyuya yuvarlanan tarla mü
neccim/erle ıimdi yerdeki yıldız
lan birer birer sayan bugiinün 
müneccim/eri arasında bir lark 

varsa o da §udur: Eskiler önlerin
deki kuyuya yuvarlanıyorlardı; 

yeniler ise imtihan denilen ma
niaya ayakları takılıp gene eıki 
sınıllanna yuvarlanıyorlar. 

Osman Cemal Kaygısız 
Başbakanımız İsmet lnönü Be- •-------------

led 'ye Fen i~leri Müdüründen üç lng:liz şirketi mümessil-
mütehassısın yaptığı planlar hak- )eri Ankarada 

l'~· Q.~Qn l b kında gelecekt'r. b b ~ ~·elli 8 ant a.şmaıı arqçı müş ve bir yangına se e iyet ver- Ereğli limanını ve kömür hav· 
~ ~ alk b ~ .... utııRR11P't1,JllUHllltHlftHtQIJmlll~wım~ 
&) ol'::lrı. an arı.§çılarla bir dıran kendini acun barışının en meden sönrlüri1'müı·~tür. Marmara aaası felaket- zalarında b'r elektrik santralı 

kında izahat almıştır. 

IJcdh güçlü kuvvetli bir kalesi haline bayan Anıta d / yapmaları mevzuubahıolan lngi-
~Jf>ı.Q ·ı Qn antlCl.§ması küçük koymuıtur. Bu verimli barı§ da. ze e erıne qardım liz §irketi mümessilleri Bay Ri· 
-·11,,0_ 

1 
e Balhan antln!fm"•ını • d b 1 Al lstanbul Hilaliahmer Merkez.inden: lıi·ı "'4tn ..:ı .. ~ .... vasının anaprensibini koyan Bal- Ş~hrimız e u unan man 1 al çard, Robertson ve Jilber, dün E-

\{'t b "Ogı.ı ccn b d b · ••na .. ,_.:rı Bayan Anita, muvaffa- Jstanbu p {et postanesi hamiyetli ~ı·d d 
C i,. l>· 1 u un a ır kan antlQ§matıı olmuıtur. ,._ U\.(1 memurin ve mü tnhdimini tarafından reg ı en önmüş!erdir. Bütün gün 

e ı} Sov.v:~/k Yaptı. Birinci yılıncla bu kadar bole- kiyetle bir konser vermişt'r. Ba- Marmara adalan felaketzedelenne yar- tetk'klerinin neticesini tesbit et• 
~ "~iih er, Balkan bloku, ıer veren antla.;manın yapıcı!arı yan An1ta, bir kaç gün önce de, drm olarak merkezimize yatınlan 22 , mekle uğraşmışlar ve konuşmala-

"ı l>Qr Qn/cışma bugün Avru • teprike Uiyiktir. An~<ara ra:!yosundan bazı Alman lira 35 kuruştan dolayı şükrnnlanmJZJ ı rına devam etmek üzere akşamki 
rg alanında kendini •ay- Sadri Ertem halk Jarkılan okumuştu. bild.ririz. ekspresle Ankaraya gitmişlerdir. 
~-==-~~~~~~~~~~~~~~~-~-~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 

ııittihre ıöhret ı ••• Romaıla mavallakiyetler 
elde ediyor •• 

.•• lonrlrcda da İatediklerini 
lngilizlere kabul ettiriyor. 

••• Parlamentoda da sağ ve 
ıol. cenah onu tutuyorlar. 

Bay Gülüm -Ncuıl tutmacın
lar, soldan okuıan LAV Al, ıağ
dan okuıan gene LAV Ali 
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Bir muamma 
--- (Ba~ taraf[ 1 inci sııyıfada) 

Onu, tanıyanlardan biri bu sı
ralarda danıa teşvik etti. Çünkü 
Mata Hari mükemmel bir rakkase 
idi. Kendisi Malay elbiseleri gi -
yerek ral:setti mi herkesi hayran 
ederdi. Mata Hari bunun üzerine 
Parise gitti -ve· bütün Parisin ma
budesi oldu. Onun rak&mı aey • 
ı·etmeyen yoldu. Ve çak geçme -
den büyük bir servet kazanacağ1 
ı:-mhakkaktı. 

Hatb koptuğu zarııau Mata Ha 
ri F elemenge döndü ve orada ça· 
lışmnğa baş!a~ı. Kendisfoi bu sı
t·ada gördüm ve r.cşrettiğim res -· 
mi o zaman ke:ı:lisinden aldım. 

Onun güzel yüzüne baktıkça 
casus]uk yaplığma inanmıyonım. 
Mala Hari Am:.k:rdar.ıda bir rnüd 
elet kaldıktan ııcnra Lahey'ye g:t
ti ve orada bir ev sabn alarak 
yerleşnıitti. Onun bu hAdiseden 
ıonra başına gelen bir sırdır. İh· 
timal ki Mata Hari para ukıntııı 
yüzünden cuusluğu kabul etti. 

Bir kadında zeki ve güzelliğin 
bir arada toplnnma::r, büyck bir 
huvvet teşkil eder. Mata Hari ise 
Dunların ikisine bol bol malikti. 
Yalnız bu kuvvet, batkalannı 
muvaffakıyete elettiği halde ne -
dense onu düşürdü. 

Bir kadının, daima kendi için 
bir sır kaldığı söyleniyor. Kadm 
kendi için de bir sır olduğuna 

gore başkaları bu sırrın düğüm • 
lerini nasıl çözebilirler. 

Mata Hari hakkında bir sürü 
saçma sapan yazdar yazıldı. Bü -
tün yazılan yazılar içinde haki -
kati anlatanlar pek azdır. Bu 
mahkfun kadın bir muamma ola • 
rak kalacaktır." 

• 

Usta Y orgi öldü 
Matbaacılığın en emektarla • 

rından usta Y orginin öldüğiinü a
cı ile duyduk. Usta Y orgi 60 yıl 

gibi çok uzun bir zaman Babıili

nin bütün matbaalarında, birçok 

gazetelerinde çalıımıf, iıindeki 

hüneri ve iyiliği ile tanınmıı, se • 
vilmiş bir adamdı. 1htiyar usta, 
yaşının yetmiş beş olmasına rağ

men, son zamanlarda hayatını 

portakal satmakla kazanıyordu. 

Apansız deliren adam 
Tavukpazarında Eminpaıa hanında 14 
numarab odada oturan 27 yaılannda 
Mehmed Ali, iki gün evvel pansız ak • 
hnı kaçnmıı ve eline geçirdiği bir aal • 
clıı mayı dıvar)aı·a saplarken oda baıı 
Emine tarafından görü~erek polise ha
b·?r vuilmiıtir. 

1 Gelenler, gidenler 1 
BAY SABRI - Vilayetler u

mum müdürü Bay Sabri dün ak • 
şam Ankara ya yola çıkmııtır. 

ölümle tehdit 
Suçlu Şevket'ın muha
kemesine devam edildi 

lstanbul Ağrrceza mahkemeai, 
"Sonpoşta,, gazetesi sahiplerin
den Ham Lütfiyi ölümle tehdit et
mekten ıuçlu Şevketin muhake
mes ·ne dün devam etmiştir. 

Dünkü muhakemede, Ticaret 
Borsasında mübayeacı Mustafa, 
komisyoncu Behzad, Be:rıber N~ 
et, pastacı Önıer, Hıfzı, z.vukat 
lsmai) Ratıp, Mehmed, Mobilye • 
d Nazif, avukat Muslihiddin A • 
dil, avukat Abdurrahman,Münibe, 
Necile, dö~emeci Süleyman Nec
mi, saatçi Mustafa, Ziraat banka
sında memur Mustafa dinlenil-
mişlerdir. 

Bunlarm birkaçından ba.7ka 
hepsi, Şev-ket:n kendilerine gelip 
yoksul!uğun·dan bahsedib para is
tediğini söylemitlerdir. Kendile
rinden para ~stenilenleı-den çoğu 

üçer, beşer lira verdiklerini anlat• 
mıtlardır. 

Suçlu, tahitlerin dinlenilmeıin 
den soma, mahkemeye b!r iıtida 
vererek, aleyhinde cürüm tasni e
dildiğini, vak'a gecesi Halil Lüt
finin ev:ne davetle gittiğini, ıuç 
isnadiyle hapaettirerek, kendisini 
uzaklaştırmak yolu tutulduğunu 
iddia etm'ıtir. 

Neticede, bazı tahitlerin çağ .. 
rılmasr, Şevketin nereden bıçak 
tedarik ettiğinin Abdullah ismin
deki taruchğmdan sorulması için, 
muhakeme, 9 Mart Cumartesi gü. 

nü saat ona bırakılmıttır. 

Matbaamıza gelen eserlerden: -
Hayali sosyalizm 

VE 

ilmi sosyalizm 
Bay Haydar Rfiat kütüpanemize de

ğerli bir eser daha kazandırdı. Fredo • 
rik Enıels'dm dilimize büyük muvaf. 
fakiyetle çevirdiği "Hayali ıoıyalizm 

ve ilini sosyalizm,, adlı eser basddı 
ve yayıldı. Hilmi kütüpanesince bası -
lan bu kitabı her yerde bulabilirsiniz. 
Fiatı elli kuru§tur. Tavsiye ederiz. 

Akşam Yıldızı 
Bay Mustafa Remzi on iki §Ürİnİ 

baıtmp ortaya çıkannııtır. Sinan mat· 
baası tarafından basılan bu eser 10 ku· 
ruı fiatla ıablıyor. 

Yaıım Ay 
"Yarım ay., adıyle neırine bqlanan 

bu mecmuanın ilk &a)'"lsrnı gördük ve 
beğendik. On bet günde bir çıkacak o -
lan bu mecmuanın ilk sayışı otuz a!tı 
sayıfadır. Her sayıfaunda renkli resim
ler, güzel yazılar, hikayeler, romanlar 
vardır. Mecmua ''Resimli ay,, müe11e -
sesince aahlmaktada. Tavsiye ederiz. 

Yeni Adam 
Yeni adam., mecmuasının son sa • 

yısı ıündiye kadar çıkan sayılarmdan 

All•mı:!!l ·--- daha gÜzel, daha dolgun yazı'arJa çık-r M§t!!! Yeni "ık tı - ' "' mı§tır. Her sayısında bize yeni §eyler 
Casedt:m~nyalı 1 arın \"e Atinalılann veren bu fikir mecmuasını hararetle 

Cümhuriyet tavsiye ederiı:. 
• lerl - Parmak izi 

Ksenefo:ı 

Havdar Rifat 
50 Ku1uş 

"Parmak izi,, adı ile çıkm-dan mec • 
muanın ikinci sayısı 9ıktı. Yazıları bil
hassa zabxta mesleğinde ça.lı§anları çok 
alikalandmıcak mahiyettedir. Tavsiye 
ederiz. 

d , ............ m• 
Lı.ndb ,. O "' Bu günlerde bitün dünva erg ın ç cugu matbuatı bununla uğra,ıyor. 

Türk ulusunun 
• • 

sevıyesı 

Bay Mahmud Esad, in
kılab kürsüsünde dersine 

devam etti 
Jzmir saylavı Bay Mahmud E

sad Bozkurd, inkılap kür&üsünde
ki d~rsine dün devam etmiştir. 

Bay Mamhud Esad, dünkü der • 
sinde, daha evelki derste anlat· 
mağa başladığı Türk hukuku me
deniyesinin kabulünü anlatmış • 
hr. Bay Mahmud Esad, dersine 
başlarken §unları söylemiştir: 

- Geçen derste, yeni Türk hu· 
kuku medeniyesi muanz1a.rmm 
fikirlerini iki nokta. içinde topla
mağa çalıştım. Bunlara göre, bi • 
rind sebebi bilhassa yeni Türk 
huknku m~deniyesi karşısında 
~ür} m;lletinin seviyesinin alçak 

· olması, ikinci sebebi de, muasır 
medeniyetin hukuk prensipinin 
muhteva.ar Türk milletine tatbik 
edilemiyeceği nazariY.eai teıkil 
ediyordu." 

Bay Mahmud Esad Bozkurd, 
Türk seviyesini muasır medeniye• 
tin dununda görenlerin, Türk ih· 
tilalinin bugünkü varlığını da in
kar etmeleri gibi olduğunu, bu 
inkarın ancak bir irtica elinde 
kullanı)an ilet olabileceğini söy • 
ledikten sonra demiştir ki: 

- Maamafih tunu da kaydet • 
meliyim, ki kanunu medeni 
bahsinde, Türk hukuku medeni • 
yesi bahsinde ıeviyeyi ileri süren• 
lerin mürteci olduklarına inan • 

mam. Bunlar, Türk mi'lletini, Türk 
milletinin taYihini li.yıkile bilmi -
yor ve onu anlamıyorlardı. 

Hatırıma şöyle bir vaka gel .. 
di: Günün birinde tarihimizde 
Deli İbrahiın namı ile anılan bir 
padşah vardı. Bir gün Çatalcaya 
doğru bakmı§ ve: "Oh -demit
lmparatorluğum amma büyük -
müt !,, Halbuki biz, o günlerde 
Viyana önlerinde bulunuyorduk.,, 

Bay Mahmud Esad, deli padi
şahın hu göriiıünü, Türkün huku
ku medeniye önünde Türke "se • 
viyesi dun" diyenlere benzeterek, 
ayni muterizlerin öne sürdükleri 
ikinci teze i~ret etmif, tunları 
söyJemitti.r: 

- Seviye tezinden başka zahi· 
ren ilmi görülen, fakat biraz tah
lil edilince o da birinci kadar za• 
yıf ve sakat olan ikinci aebeb, 
memlekete göre prensip, hüküm, 
ihtiyaç nazariyesi idi. llk balatta 
insanı az çok dütündüren bu tez 
de ciddi bir düşünce karşısın • 
da ayakta duramıyacak kadar za. 
yıftı.,, 

Bay Mahmud Esad, bu görüşü 
Mcuteıkiyo'nun ıoıyolojiaine ben 
zetmif, bu nazariyeyi Durkhaym 
ile Bareni'nun yirminci aıır gö • 
rüşü ile ka.r§ıl&§trrmif ve muarız • 
lannın yirminci ,asrı, on yedinci 
asır kafasile mütalea ettiklerini 
söylemiştir. 

Bay Mahmud Esad Bozkurd, 
bundan ıonra yirminci asırda me
deni milletlerin ıiyaat, iktısadi, 

içtimai, ilmi ve kültür işlerinde 
bir yoldan yürümek için tedbirler 
almış olduklarmı, hatta bütün 
medeni milletlerin ceza ve ifJ&.ı Amerikanın en büyük derdi - Bu h~diseyi ancak bazı kanunt mecburiyet -

lerle isimleri de ğişmiş olarak gösteren mü '1it fil rr. 

Çocuğumu Çaldılar 
lnsaru heyecanla coşturan, Fransızca sözlü Paramount büyük film. 

1 kanunlarını birleştirmek arzusun• 
da olduklannı anlatmıf, bu vazi· 
yette Türk milletinin her bakım
dan medeni millet seviyesinden 
dun olmadığına i§aret etmiştir. 

Bu glln iPEK Sinemasında saat llde tenzilitlı matine Bay Mahm~d Esad Bozkurd 

l iki tevkif 
İcradaki suaistımal tahki

katı yeni saf hada 
icradaki suiistimal tahkikatı, 

yeni bir safhaya girmi~tir. 
Şimidye kadar ik:nci icra ka

tiplerinden Kadri ile katip Refet, 
komisyoncu Herant Manavyan, 
muameleci lstavri, "Oruzdibak" 
satıcılarından Vi~on ve avukat 
Salahaddin haklarında, kendileri 
mevkuf olarak takibat yapılıyor

du. Bunlardan katip Refetle avu
kat Salahadr~in, dün serbe&t hıra· 
kılmı,lardrr. 

Diğer taraftan, Agop Barsam· 
yan ve Serkiı isimlerinde iki ltiti 
de tevki~ edilmişlerdir. Katip Kad 
ri, suiistimal mevzuu etrafında 

bazı izahat vermiıtir. 

Kısa Şehir Haberleri 

• § GARiP BiR iDDiA! - Eyüpte 
oturan Ali Rıı:a adında bir zat ağır ce-

za mahkemesi reisliğine be§ istida ver
miı, garip ıekillerde Halk fırkasından 
tikil'etle bulumnuıtur. Bay Ali Rıza· 
nnı iddiuma göre, kendiıi 111ylavbja 
namzetliğini koymuı fakat H11!k Fırka .. 
ıı elektrik vasıtuile ikinci seçmenler 
üzerinde tesir ( f) yapttiından teıeb -
hüsü akamete uğramış. 

Ain' ceu reisliği usulen bu İ•tidaJa. 
nn kayıtlannı yaptmp harçlamn aldır· 
mı§ ve müddei umumiliğe sevketmit -
tir. 

Müddeiumumilik, evvelce de para 
basmak için (f) müsaade istiyen bay 
Ali Rızayı muayene için adliye tıp it • 
lcrinc g6nJermek iıtteınit fakat bay Ali 

Ru:a sessizce adliyeden uzaklaımağı 

muvafık görmüttür. 

§ KIMY A LA.BORA TUVARINDA 
KAZA - Kandilli Kız lisesi kimya la
boratuvarında kimya tecrübeleri yapıl
dığı sırada masanın üzerine dökülen iı
piroto parlamıı, talebeden bir kızın saç-
1.an ve kaılan kavrulmut. kimya mual • 
liminin elleri yaralanmııtır. 

Talebe ve muallim tedavi altına a • 
lmnuılardı, 

§ BiR VAPUR HACZEDiLDi -
Haczedilmiş olan Türk bandırah bir 
vapur kaçak olarak Köstenceden aldığı 
yükle buradan Yunanistana gideceği 

ura.da yakalanmııbr. 

Vapur haciz dolayısile durdurulduğu 
için yükünü götürmesine izin verilme • 
miı, ticareti bahrive müdürlüğünce ıe
ferden menedilmiıtir. 

§ GiDEN GEMiLER - Bir hafta
dır limanımızda bulunan Hcrtog Hen
drik isimli Holanda mekteb gemisi dün 
Kara.denize doğru gitmiştir. 

Diğer taraftan Konikftayn iıimli 

seyyah gemisi de dün halyaya yola çık· 
IDl§br. 

§ UNIVERSITE BÜTÇESi - ü
niversite bütçesi ha:oıır~anarak iasd;k e
dilmek üzere Kültür Bak.11nlığma ıön
derilmİ§tir. 

mntJW...,.fllm1ımnımm.nnımm11tııınmn11r.11111nmmıınıuım11m11ntrını•111Jnnrn• 

tercümesine itiraz edildiğini, mu
arızların bunun tercüme edi)emi· 
yeceğ'.ni söylediklerini, kanunun 
ilk çıktığı ırralarda da tatbik edi· 
le:niyeceğinin ileri &~rüldügünü, 
fakat iki ay sonra medeni kanun• 
la verilen bir liararın Amerikada 
alkıtla kar9ılandığını anlatmış • 
tır. 

Bay Mahmud Esad Bozkurd 
kanunun niçin lıv:çreden alınıp 
diğer milletlerden alınmadığı 

noktasına temas etmi§ ve bu nok
ta üzerinde uzun misaller getir • 
mit, F ranıız, Alman kanunlar ile 
mukayeseler yapmı§ ve en sonun
da bütün itirazlara rağmen kanu -
nun 9-11-935 de ikmal edilerek 
meclisten geçtikten sonra tathiki
n~ hft,f landığmı söylemif, dereine 1 

lktısat F akült 
talebesi 

Ege mıntakasında 11 

leri gezdi 
Sömestr tatil veıilesile 

kik gezintisine çıkan "f '" 
tııad fakültesi,, talebesiıı. 
genç, denizyolları İ§letnıe 1 

ıinin Konya vapuru ile /tı.ıt 
dan lzmire gelmitlerdir. 

Gençler §İmdiye kadar t 
'ıt bir, Adana, Tarsus, Merı• 1 

talyayı gezmitlerdir. Bat 
0 muallimleri bay Togo vat 

yahat ma.sraflarını it Bank' 
min etmektedir. 

ır Talebeler namına ınU3 • 
Togo ile talebe cemiyeti rel 

Ekrem ve lzmir Ticaret ıı:ı 
müdür muavini bay Me~~ 
lebci vali konağında vatı . 
Kazım Diriki ziyaret eti1ıİ9 
1i; az sonra talebeleri kö1 .. 
sunda kabul etmiş, köy b 
nun yapmakta olduğu "it 
cağı işleri kendilerine ani• 
tır. 

Bundan ıonra da örııe~ 
olan Urlanın Kızılbahçe Jı6 
gitmek teklifinde bulurtl" 
sençler iki otobüsle köye 

' ket etmişlerdir. Vali, ot~ 
gençlerin ara.sına oturınut 

1 
layet itleri hakkında izab~ 
mİ§tİr. Gençlere vilayet k~1 
rosu tefi bay Reşid ile tzıııi1 
ret mektebi müdürü bay '
refakat etmi§lerdir. 

Kızılbahçe örnek köyöı' 
yerleri, çocuk bahçesi, krJ 
peratifi, okuma odası, y 

ğ~ fidanları dikilecek ol~ 
bitler ıındcıcı) nm yeri gdı 
örnek köyünün planlaşınJ 
olduğu izah edilmittir. 

Gençler namına bir he~ 
leden sonra h Bankası iti" 
besini ziyaret etmi~lerdir• 

Misafir talebe otobüslet~ 
maltı tuzlasına giderek tetİ~ 
mü!ler ve ak~am üzeri bffl 
müşlerdir . Gen!rler Mene ~ 
Kubilay menkütaşma çele11

•0 
muş ar, Bergamaya da gı fi 
Gediz köprüsünü görmü~Jel 
sarıatikayı gezmitlerdir· 

D .. k' .. f11eı un gece ı musa 
balo ve konser ,r 

Dün gece GalatasaraY'l~i 
katlıyanda bir balo ~~ bİ' 
Maksimde "Ege cemiyetı t~ 

. 'b • l• gecesı tertı etmıg ve . 
konservatuvarı Fransız tı e~ 
runda "Oda musikisi" kcP' 
ne devam etmitşir. 

J<ıl' Çocuk Esirgeme 
munun balosll. 

Çocuk esirgeme kurUtı1'1 O ııo 
ınerkezinde tertib ettiği .,.ıo ~· 
yirmi birinde Maksim ,alonun 

lecektir. ;ıı 

ıe"' Bi!hassa katyonlar çok l ııiJt 
eao 1 

~urette ~bnmak!:ıdrr. 

Maksimde ve Cağaloğlu . ı:ıra, tı' 
sablmaktadır. lki kiıilik bılc 
füaya verilmektedir. 
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Balkanlar ve Balkanlı Milletler 

~1ııı~~ı güzelinin oozıeri yoslıy~ı. 8inon. 
IH ~es~ H~BD oyrı 1nııJBCBiın1 SöYlüynr~u 

Rumeli umumi müfettişi •ttihad ve 
I 

o ti' .. 
Terakki cemiyetine nasıl girdi? 

"liı F k !İşki~ . rançeskamn gözleri 
s· dı .. 
ıllan sordu. 

L ~ Ağlan11• • "b. • 
l"l,tı" l' gı ısın, yavrum! 
Balık ar ... :Hasta mısın?. 

Genç kız tekrar ağlamağa bat· 
ladı: 

- Oh ... Bunu düşünmek istemi
yorum, Sinan Bey! .. Ben haya • 
tımda ilk defa sizin kadar temiz 
yürekli bir erkekle karşılaşıyor· 

dum !.. Eğer beni burada yalnız 
bırakırsanız, gemileriniz liman .. 
dan uzaklaşmadan, şu karşıki kı-

Boınaheraeğin A vusturyaya il-ı 
bakı ve Prens F erdinandın Bul • 
garistan krallığını ilan etmesi ha
disesi meırutiyetten iki ay sonra 
olmuttu. 

el atmağı düşündü, bu doğru bir 
mütalea idi. 

Ajan sivillerin idari müraka -
besi kalktıktan sonra mali ıs -
lahat komisyonu için de bir çare 
bulmak lazım idi; meşruti bir 
memlekette böyle harici müda -
halenin devamı devlet otoritesi -
ne uygun değ" ldi. Fah:at bütün 
bunların önüne geçebilmek için 
önceden devlet idaresini ele al -
mak lazımdı. Cemiyetçe, kendi • 
lerine inanılamıyan Said ve Ki • 
mil paşalardan sadaret sandalya
sını km·tarırak gayesile Hilmi pa. 
şayı önce dahiline nezaretine ge
tirmek, sonra sadarete geçirmek 
kararlaştırıldı. 

gildi:çı guzeli iri, siyah gözleri· 

• '-il· 
1 

oır se . 
İıtı ~ Yını· yok. .. Hasta da de. 
~r~·· 
tdu nçeska ellerini .. .. .. yıda görünen küçücük balıkçı ku-

liı~k· 
yuzune go • : lübesinin önündeki kayalıklara 

. ltarak wı ....._ G. .. ag amağa başladı . 
ıı h unlerinizi sayıyorum Si -
oeyı B ' 

~ı 0.. ... ur ada kalmıyacağı .. 
S: &'l'endinı !.. 
·ilan 

: ' ·genç kızın yanına sokul-

'- llurad k 
de b a alıp kalmıyacağımr 
ıı~ il. a~ka bir kimse bilemez . 

'llna ki111 .. J d., '-Z . soy e ı.. . 
J. aırnis ,H d . l .. 
1111 ''[)·· •• em e ısrar a soy· 
~di, 0 11 gün sonra gidiyorlar!" 

'Sirıan 
leı-ı kaşlarrnr kaldırarak ayni 

tekr 1 d 'b·· aT a ı: 
-..... "~tt Riln sona gidiyouz ha?! 

\.&Jd' Ve 1Yorsunuz ya!.. 

~ı2llnarık bir çocuk gibi, du· 
-ıtır b··k ......._ ,.., U erek sordu: 

~ \.&lde w• •• y 
e •Ö)]·· cegınızı unanlı beki • 

bakmadan geçmeyiniz!.. 

- Ne var o kayalıklarda, Fran· 
çeska ?. 

Venedik şöalyesinin yeğeni içini 
çekerek Sinanın yüzüne baktı: 

- Orada beni göreceksiniz, Si
nan Bıey !. O kayalıklar arasında 
benim boğulmuş cesedimi göre • 
ceksiniz ! .. 

Françeska gö~lerinin yaşını si
lerek ayağa kalktı .. Dizlerinin üs· 
tünde titriyen dolgun vücudunu 
sürükliyerek kapıya doğru yürü -

Almanyaya yapacağımız 
yumurta ihracı 

Ankara, 14 (A.A.) - Türkofis Ber
lin ~ubesinden alınan bir tel yazııında 

Sinan: Almanyanm memleketimize ıubat ayı 
- Nereye gidiyorsun? - diye jçin 1000 kentallrk yumurta konten • 

bağırdı - Seni (Navarin) de yal - jan hissesi ayırdığı bildirilmektedir. 

dü ... 

nız bırakmıyacağun.. Yunanistan -Sovyet Rusya 
- Burada kale muhafızı ola - ticaret mukavelesi 

rak kalamaz mrsını? ~1, ll}'oraunuz da,benden niçin 
......_ .. ~l'ı\lnuz?. _ Henüz teşebbüs etmedim.. Atinada çıkan muhtelif gazeteler ve 

>. Va}J bunların arasında ELEFET RON Vİ· 
" d ahi be on -d w • • Fakat, ura da kalmağa muvaffak Q 'iı· ):,• n a gı ece:gımı- MA Yunanistanla Sovyet Rusya ara • 
t 'elti kıır aöz hile &Öylemedim .. olamazsam, inan ki seni de birlik· sında bir ticaret mukavelesi yapılması 
"il he.~r·lkırtmak ve üzmek için, te götüreceğim, Françeska ! Ben, hakkında cereyan eden müzakerelere 
Sitı, ı uydurmuş olsa gerek ... sensiz yaşayamam!.. dair diyorlar ki: 

~-1 ~ ~ ~ll aözleri söylerken, Ke- Balıkçı kızı, Sinanın odasından "Bu hususta taun bir anla,maya va-
L lııde. eısın Yunanlı hekim hak • çıkarken sendeliyordu.. rılmak için hala birtakmi müJkilJJer 
·~~it C);~:~iği hükümde ne kadar Sokakta etrafına bakınmadan bulunduğunu öğreniyoruz. 

beh.. gunu anlamıştı.. yürüdü.. Elen hükumetinin noktai nazan, e1-

~ "•ek. k · z ki mukaveleJartlarmın iyileştirilmesi • 
/'ıtı1llı d" 1 aimis, Türk donan- Sinanı bu kadar çok sever görü- ni istihdaf etmektedir. Fakat daha bu 
qltı) den h ort gün sonra (Na va • nen Venedik dilberi böyle kota - neticeye varılamadığı gibi hatta muka-
~.. areket edeceğini biliyor- rak ve gözlerinin yafınl silerek velenin eıki ferait1e tecdidi yoluna da 
~ 1 nereye gidiyordu?. gidilememiştir. Bunun· sebebi Sovyet 

~it)\ b-uki d • .Y. • muralihasmın masrafların tayinini ev-
tıJ kaı • onanmanın (Nava - velden kabul etmek iıtememeıidir. Hal-

lı-~ ... eaınden hana' ld Za·imis, balıkçı kızını ka·pıdan d ~!fth h" 01 yo an ay • buki Elen hükômeti bunların timdiden 
~ ·•r ır b· · · b'I · k 1 t 

•• 3' ır gemıcı ı mıyor- arşı amış ı.. tayinini istemektedir. 
1\ F rançeska içeriye girerken ka -
e~ll R . Sovyet murahhası, mütekabil itha . 

' :Q· eıs Yerlilere: tılırcasına gülüyodu... Jat hakkında teklif olunan kontenjan t,. it k h d 
~ı~. aç afta burada kala • - Ben ömrümde hu ka ar ap - mikdarmı kabul etmekte, fakat diğer 
lJ tal, hu derece saf bir erkek gör • taraftan, bir mikdarı geçtikten ıonra 

Bazı tarihçiler bu hadiseye ls
tanbuldaki Bulgaristan komiseri 
Mösyö Kiıofun sadrazam Kamil 
paşanın sefirlere verdiği ziyafete 
çağırdmama11ndan çıkan dargın

lığın ba,langıç olduğunu söyler • 
ler. Kitof meılesi yalnız Bulga -
ristana taalluk eder, Kamil paşa 
Kitofu sefirler arasında davet et
mit olsaydı Osmanlı hükumeti 
böylece bir sefir muamelesi gör· 

düğü için Bulgariıtanın krallığı
nı kabul etmi~ olacaktı. Siyasi • 
yat aleminde bu gibi incelikleri 
gözden kaçırmamak lazım gelir; 
o ziyafete Kişof bir sefir gibi ça
ğırdamazdı. O günlerde Bulga • 
ristanda, Avusturyada krallık ve 
ilhak meseleleri siyasi safhada ko
nutulmakta olmalıdır, '<i Ketof 
öyle bir iddiaya kalkıştı, bir vesi
le ihdas etti. 

Kamil paşanın ziyafetinde A
vusturya t1efiri vardı. Meselenin 
Mösyö Rapoporun hükumete ver• 

diği rapordan ileri gelmiş olması 
daha ziyade yakışık ahr. 

Me,rutiyete vurulan bu ilk 
darbe Balkan siyasetini yeniden 
alevlendirmi9t Girid meselesi 
meydana çıkmıf, Hıristiyan Ka • 
radağ yerinden oynamıştır. 

Matta timali Arnavutlukta ta~
kınhklar görülmüttür. 

lttihad ve Terakki cemiyetinin 
orduya- dayanarak kazandığı mu· 
vaffakiyet c:laha ilk günlerde. hat· 
ta Mebuslar Meclisi açılmadan 

siyasetsizlik yüzünden sarsılma
ğa ba§lanıtftır. 

Cemiyetin erkanı çok fena tel
kinlerle zehirleniyorlardı. Bunlar 
aldıkları öldiirücü zehirin farkın· 
da olmuyorlar mıydı? yoksa olu
yorlar da bir çaresizlik içinde mi 
idiler? da,~ ~ttti~ti.. Büt.. · f 1 medim, üstad • diyordu. - Eg"" er Elen gemilerinin kullarulm~Hı mecbu-

l · on.,_ • un gemı tay a arı ek d' Mearutiyetin ilanından sonra 
'l\fk nrnan ı· d Türk donanmasından bir engerek riyetini rcddey!em te ır. :r 
d 'i\ dah ın unan a bir kaç memleketteki ecnebi kontrolüne 

ı., akala w ı1 yı'lanı almağa muvaffak olursan, Vaziyet timdiki halde rerıindir. E-
' cagını sanıyo ar • daf"" b' • nihayet vermenin, çaresi, en önce ~ anlayacağım ki, Kemal Reis deni- len h\ikUmeti le uı ır vazıyete çe -

~'ll ~1\11 R · len amiral de Sinandan farksız _ kilmi, ve Ruı kömürü alııını kesmif - göz önüne alınacak mühim bir 
11il.tek eıg (Navarin) den ansı· tir. Bunun yerine Yunanistan şimdiki msele idi. Ruslar bu husmıta da A· 

" ~\ih.. .• et edecekti.. dır!.. halde Türk kömürlerini tercih etmek- vusturya ile anla•arak Osmanlı 
'~ '<tt&ırı k . . Yunanlı hekim, gene kızm ya • l' 

t&. "ttıetı 1• ... _ale ıçır.de boş vakit tedir. imparatorluğunu kendi haline bı-
··ı~ 1_ gın1 ıuna oturdu: ._,_, .............. .._,ıu•••-"''"-'""'-·---

l~f aıteııftl av adnlayan Sinan, - Anlat bakalım .. Sinanı nasıl mez ... Venediğe beni de beraber rakmağa karar verdiler ve bizim 
h.. l\biJ gzm an biraz daha 1 ? tarafımızdan hiç bir tetebbüse 
--q t ece'" · k d d ? götüreceksin, deği mi·· 

1'1\n &ını umarak bir kolu- an rr m · · meydan vermeksizin ajan sivil-
~·~ Se::•kanın boynuna attı: -Nasıl mı kandırdım? Bun- - Şüphesiz.. terine idare itlerine karı§ -
·~\ ili,<>t~ ne kadar çok sevdiği dan kolay ne ar?... Biraz içimi - Venedikten yeni bir haber mamaları emrini verdiler. Fakat 

~~~ .. '•ka RUnuı~: . ~rançeska: Ben, çektim •. Biraz da hıçkrrarak ağla· var mı?. ajan siviller ayni zamanda mali 
" '°'A ıç1 d k d' dım .. Zavallı ade.m bensiz yaşa • · ı (K · d ld k i... . atlat b .. n e en ımi sa - _ Bu 8abah aınıra onları· ıslahat komisyonun a aza o u • 

lııi,i &11~ero aglannuş görüyorum yamıyacağını, burada kalmağa na) dan bir mektub aldım.. Türk larından yalnız bu vazifelerini 
tı.'> •sen d b · muvaffak olamazsa bile, giderken d 1 'd' v '~\lcJ.• ··Sen d e enım gibi donanması En Ü üse gı ınce, e- yapmakla kaldılar. Müfettişiu -

t 1~ittı k e heni, acaba, benim beni de beraber götüreceğini söy- nedik donanmasının (Navarin) i mumi Hilmi paşa bir gaileden 
J re, adaı- . l d' 
"İ: llsesk:ı. .. sevıyor musun?. e ı... d d ifgal edeceğini bildiriyor.. kurtuldu. 

, a"o:derini yere indir· - O halde iıler yolun a gi i • l ' O h ld T·· k l T ' h k , - Oh ... Ne a i ·· a e ur - ttihad ve erakki cemiyeti, 
~\ (lah yor demektir. Hiç mera etme. 

1\ ~ ., de 8 · • k }erden alacağın engerek, Venedik Abdülhamidin vükelasına iti • 

Cemiyetin tesehbüsü üzerine 
l lilmi pa~a 1934 teşrinisan1sinde 

dahiliye nezaretine tayin edildi. 
Müf etti ti umumilik vekaleti Mah
mut Şevket paıaya verildi. 

Bu sırada Mebusan intihabatı 
da bitmişti, Mebuslar meclisi top
landı. Sadrazam Kamil paşa m(;c 

lis huzuruna çıktı. Fakat kabine
sine itimad reyi verilmediğinden 
kabine düştü. Cemiyet saraya te

sir etti. Kabinenin teşkili vazifesi 
Hilmi paşaya verildi. 

Hilmi pata kabinesi İşe baş
ladı fakat Kamil paşa taraftarları 

buna çok kızdılar. O sırada lsta; 
bulda teşekkül eden birçok fırka
lar lttihad ve Terakki cemiyeti 

aleyhtarlığına başladılar· Memle-
• 

ket fena halde karııtı. 

Hilmi paşa kabinesi Rumeli -
deki mali ıslahat komisyonunun 

dağıtılması çaresini araştırmağa 
vakit bulamadan 31 mart hadi • 
sesi araya girdi. 

31 mart hadisesinin neticeleri 
malumdur: 

Mahmud Şevket pa~a kuman
dasındaki hareket ordusunun Is -
tanbula girmesile Ayasteefanos-

ta toplanan MiUet Meclisi Ahdül
hamidin halline, Sultan Reşada 
biat edilmesine karar verdi. Ye -

niden teşekkül eden kabineye ge

ne Hilmi paşa reis oldu. Dahiliye 
nezaretini Talat ve maliye neza

retini de Cavid ele aldılar. 

lttihad ve Terakki cemiyeti fi
len ve tamamen hükumeti eline 
almı§ oldu. 

(Arkası var) 

Üç telgraf merkezinde 
telefonla konuşma 

höcreleri 
Öğrendiğimize göre, telefon 

tesisatı olan şehirlerimizle ve Av -

rupa şehirlerile telefonla konuşul 
mak üzere Beyoğlu, İstanbul ve 
Kadıköyü telgraf merkezlerinde ti,.. . el' r •• V 1 ~. 1 çok seviyrum, Si- Kemal reis bana bir engere ve • · k d 

•
11 1 donanmasr limanımıza gırer en ma edemı·yordu • H"l · 

ti~~! k "e , e ınanınız ki, bu sev- recek .• Ve Sinan buradan gider • ' 1 mı paşanın 
b~)ı '}'e kadon s~vgimdir... Ben, ken, seni götiiremiyecek! Çünkü, İ§ görecek, değil mi?. cemiyete girmesi lazım geliyor -
ı'th~ di~ d'a't hıç bir erkekle Kemal Reis denilen adam çok - Elbette .. Donanmanın geldi· du, kendisine teldi/ edildi, kabul 
'~illı~ ltaı'~e oturmadım.. Ve merd ve müteassrp bir kumandan· ğini uzaktan görünce, engerek yı- etti. O vakit işitildiğine göre Ta
lı~~! ~. d,lll llladun.. Siz benim dır. Senin gibi güzel bir kızı ge· lanınrkalenin içine salıvereceğim. lat bey (paşa) ile Manol Karosu 
ti~,.· t~ <trlarırnda yaşıyorsu • miye alıp ta gemicileri çileden çı· Bütün muhafızları bir anda deni- efendi gelip tahlilini yapmıtlar. 

birer telefon konuşma höceresi 
yapılmıştır. lstiyenler hu telgraf 
merkezlerinin gişelerine müraca -

at ederek, hususi konuşma höce -
relerinde, gerek Avrupada ve ge. 

rek memleket dahilinde her hangi 
bir tehirle muayyen tarife üzerin-

-
___ . r_t~....a...· ,._e_r_h~e~n~i ~b:.M!Jra811<Lıu.auuıuLk~arm~!!!!ak~is~t~e~m~e~z~.~---~------------~z~e~d~o:·k:ec:::e:k~!: .. ~--------------~·---J_.ı.ı~C=e:m::iy~e=t,:__:_'H~ilmipafayı kazan-

:.~· ~A__,~~L--...;_......:....ı......._._~-.L!.l--1.1......ı:....-~~~_J 
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Denizde iki cesed 
Ölülerin biri altmış, biri yirmi dokuz yaşında ... 

lzmir adliyesi tahkikat yapıyor 

lzmirde belediye kaçak et ta -
kip memunı Ali Rıza on beş gün
denberi ortada yoktu. 

aid bir barakada oturuyordu. Ka

rısı ve çocukları İt1tanbuldadır. 

Adliye ve zabıta tahkikatı devam 
ediyor. 

l ödemişte 

Umumi meclis 
seçimi bozuldu 

intihap, gününden evvel 
yapılmış! 

1 

netice.inde 8 yıldanberi Aoka" 

Halkapınarda melez çayının 
denize döküldüğü yerde ölüsü bu
lunmuf ve memleket haıtanesine 
kaldınlmıtbr. 

Bay Ali Rıza, altmıt yatında i
di, mütekaid bir poli~ memuru -
dur, ıon zamanlarda kaçak et ta
lrib memurluğuna tayin olunmuş-

Gene lzmirde Kemerde Kağıt
hane caddesinde 111 numaralı 

dükk5.nda terzilik eden Manisalı 
Hafız lsmail oğlu bay Mehmed 
Nuri de on gündenderi ortada yok-

Odemit umumi ,·ilayet meclis 
azalıkları için yapılan seçimde 
l:>ir yanlıılık yapılmı§tır. Saylav 
seçimi ile umumi vilayet meclis 
azalarının bir günde seçimlerinin · 
yapılması doğru görülmemit ve 
bu yolda talimat verilmiıti. Ode -
m1,te bu talimat göz önünde tu -
tulmıyarak cuma günü her iki se
çim bir arada yapılmııtır. 

Ankara, (KURUN) - Vilayet da- ı 
bilinde baılamıı olan umumi numaro • 
taj çalıtmalan son günlerde daha ııkı 
devam etmr.ktedir. Buraya gelen malu-

1 

mata gi;re birçok köylerde ve kazalar
da numarotaj iti bitirilmittir. Şimdilik 
ilk İt olarak evler ve sokaklar tespit edi· 
lerek, ev!erin üzerine ıilinmiyecek fe • 
kilde numaralar konmaktadır. Mart İ· 
çerisinde vilayetten tayin olunacak bir 
zat bu numarotaj itlerini vilayet dahi
linde teftit edecek ve nokıanlan. yan • 
lışlan düzeltecektir. Bu teftite va1i mu• 
avini bay Salahaddinin çıkması muh -
temeldir. 

de yapılmıı olan binalarla oodl' 
binLann mikdan belli olın11f ti 
Umumi kanaat bilhassa A~~ d' 
deki bina aay111nın 1927 ~; lal' 
.. A k .,. • d ı.: L..- 1 tun n ara vı.ayetın e ... -

mi ve gayri resmi binal~ 9' ~ı 
61,416 olarak teıbit edilın1f~ t11 
kamm 34 ı ini rımi binalar l it, 
yordu. .11 

N ••. d ı"'s umarotaJ netacesın e P 11 

tu. Cesedin bir haf tadan beri de -
nizde kaldığı anla!ılmıfttr. De -

nizden cesed çıkarıldığı sırada 
bay Ali Rızanın ağzı kan içinde 
görülmü' ve fiiphe uyandımn~tır. 
Kendisi Bahribabada belediyeye 

tu ve hayatından endite ediliyor

du. Onun cesedi de Şehitlerde de

niz kenarında bulunmuf, çıkarıl
mıştır. Bay Mehmed Nuri yirmi 

dokuz yaşında idi- Cesedin üze -
rinde yara ve bere yoktur. Olü -

mün sçbebi araıhrılmaktadır. 

Meşhur bir yankesici 
Bahkesirde 120 lira çarptı, yakalandı 

Malıkesirde şayanı dikkat bir 

yankeaicilik vakaaı olmuttur. Pa
zar münaaebetile Balıkesire ge -

İı!n Kebsüdün Camiiatik mahal -
lesinden lsmail oğlu Süleyman 

Ç&111da alıt verit ettiği bir sıra -
da )'&llma meçhul bir tahıı yak -

lqmıı, a-ı sonra ortadan kaybol -

11111fbır. Süleyman önce itin far -
lana varmamıı ise de çok seçme
den anlaıtılmıttır ki cebindeki 
cüzdanın yerinde yeller esiyor! 1 

Süleyman içinde yüz yirmi lira 
IJalunan cüzdanmm çalındığım 
ılnlaymca: 

Bandırmada bekçi bir 
adam öldürmüş 

Bandırmada kanlı bir vaka ol

mutlur. Bandırmanın Çınarlı ma

hallesi bekçisi lmıail vazife ıör
düiü bir sırada ıarhoı olduğu an

laıdan Aksakallı Hüseyin ile 11-

ğnyolu mahallesinden Ziya oğlu 

Kemal atlı iki ıahsın taarnızunn 

uframıı, kendisini müdafaa et . 

mek vaziyetinde kalarak Hüseyi-
ni yaralamı!lır. Hüıeyin aldığı 

yaranm tesirile hastanede ölmüt
tür. 

Hadiseye adliyece elkonmuş, 

bekçi ve Kemal tevkif edilmiştir. 

Tahkikat yapılmaktadır 

KURUn'un Milli Romanı: 32 

- Cüzdanımı çaldılar! 

Diye bağırmaya batlamııtır. 
Bunun üzerine zabıtaca mese-

leye el konmuı ve derhal tahkika. 
ta baılanmıfbr. Zabıtanın arat -

tırması üç1 dört saat gibi çok kısa 
bir zamanda müsbet bir netice 
vermiı, y.snkeaici istasyonda tre
ne binip kaçacağı sırada yakalan
mıtbr· Hn •ız Adapazarlı Celiled
din oilu Amavud Sabri adında 
methur yanknidir. 

Bu adamın birkaç gün önce Ba
lıkeaire girdili anlatılmaktadır. 
Çaldığı paralar üzerinde bu1un
muıtur. 

fzmirde bir tren 
kazası 

lzmirde Turan da bir tren ka
zası olmuıtur. Turanda gaz kum
pan)"asında arabasına gaz yükle-

ten İzmirli Ramazan oğlu Ali ara
baaile ıimendifer hattı üzerinden 
ve vagonların arasından cadde -
ye geçerken yirmi numaralı lok~ 
motifin çektiği katar birden bire 
arabaya çarpmııtır. 

Müsademe neticesinde ara • 
bacı Ali arabadan yere dütmüt 
ve batından yaralanmıtıır. 

Yaralı, memleket hastanesine 
kaldırılmııtır. Makinist Mehmed 
oğlu İsmail hakkında tahkikata 

devam edilmektedir. 

YAZAN : Kadircan Kaflı 
Atıl bf.n kendimden korkuyor - ı sezer gibi olmuf da ... Şimdi böyle 
dum •.. Bu korkuyu kökünden kes - pek yakın olmamızdan ve arka -
nıek, rezaletin hemen önüne geç- il daşlığımızdan şüpheleniyormuf .. 
n1ek lazımdı.. Bana geçen akşam "şu Vedadı bir 

- • • • . an evvel evlendirsek de, ba§h ba-
- Bir gün ona dedim ki: •'Ve- şına ev bark sahibi olsa! ... Etrafa 

Jad Bey, size çok bi.iyük hir ricam göz kulak olun!.,, dedi.. Amma, 
var •• Aramızda kalır değil mi?.,, rica ederim aramızda kalsın!... 
H:ç düşünmeden, uysal ,.e Jurgun 1 Daha resm olsak, daha az görüş -
ceTa!ı yerdi: u_ Elbet!. Şimdiye sek .. Hiç olmazsa Cevdet Bey bu· 
ka .. r lıep böyle olmadı mı?.,, rada bulunmadığı zamanlarda .. ,, 
44

-Te!ekkür eder-im .. Hani dayın 1 - · · · · 
bizim esk: çocukluk maceramızı -Vedad Hikmet Bey burada 

Ankara tehri dahilinde de numaro
taj itleri bitmek üzeredir. Bu tlltbikat 

bugüne kadar Ankarada ini". ~· 
mit olan ehemmiyeti rakant ,

1 
gönnüı olacağız. • İt ' 

Ankara vilayeti numaro~ ille 
eıki Ankara nüfus müdürler' ta 

Fırka talimatına aykırı yapı -
lan bu seçimi seçilenler de disip
lin bakımından doğru bulmamış
lar, istifa1annı vermiılerdir. inti
hap yenilenecektir. 

Bu hmusta C. H. F. lzmir vi -
)ayet idare heyeti batkanı Yozgat 
aaylavı bay Avni Dogan fU tebli
ği neşretmiıtir: 

C. H. F. Genel kltabll§ınin 1 
bir tebU§I 

Ankara (KURUN) - Cümhuriyet 
HRlk Frrkaıı Genel Katipliği, vilayet· 
lerdeki fırka letkilatma gönderdiği bir 
tebliğde mayısın ilk yansı içerisinde 
Ankarada toplanacak umumi fırka kon
greıine arzedi!ecek istek ve malurnabn 
kongrenin toplanmaıından önce fırka 
Genel kiltip!iğine bildirilmeıini iıtemİf· 
tir. Vilayet tetkilah, bu hazırlıklarla 
beraber ayni zamanda kongreye iıtirak 
edecek murabbaa!arnu da bildirecek • 
terdir. 

"Odemiıte umumi meclis seçi
mi cuma günü yapılmııtı. Odemi
tin yirmi yirnıibet saatlik uzak 
köylerden gelen ikinci seçmenle
ri bekletmemek için gene kendi- ı 
)erinin istek ve di1eklerile seçimin 
bir gün önce almmaamı Fırka teı· 
kilatımız uyaun bulmadı. 

Dilek raporlar1 
Odemiıten umumi meclise se • 

çilen bütün Fırkalı arkadatlar ye
deklerile beraber diıip)ine bağlı
lığm yüksek bir örneğini göster
mek üzere istifa etmiılerdir. O -
demiıte umumi meclis seçimi böy. 
lece yenilenmit olacaktır. Seçim 
kudretini kendinde "bulanlara a• 

lan açılmıt bulunuyor. 

KURUN 
GQndeWr., Siya.il Guete 

tst&DbaJ Ankara caddelıl, C V AJLIT) JUJ'du 
TELEFON NUMAKALARlı 

Yuı a,ıert teaeıoma: Mm 
idare telefonu : Hl'JO 

Telgraf adreal: lataııbal - (VAK.rl'l 
Po9ta llutuau N~ ti 

AllONll ll&l»EU.&Rfı 

TllrklY9 Ectıebt 

8e11eU11 HGO &r. 1100 Ilı . 

1 aylık 
• ayldl 
l •Jldl 

160 • 14IO 

"° • • llOCI 
uo • soo 

DAN ccmı.:n.zaı: 

• 
• 
• 

. nc.rt UAııJarm UID eaylfalarmda aD• 

Umt 30 kttruşt&D tıqlar. Ok ayıtada 230 
kuruşa kadar çıkar. 

BUyQk, ruta. devamlı Ub ftnınlere alt 

ayrı tenzUat vardır • 
Reatm.U llAnlarm bir •tın 10 lluruftUr 

KUC.,.'1JK ILANLARı 
str defuı 30, Ud df•am 30. oç deraın ~. 

dört defuı 7& " on defut 100 lrul'Uftur 
Uç aylık nan vereoJerlD bir detuı mecca· 
nfl!ldlr. 06rt atın geçen UlDJarm ruıa 

Mtırlan tıq kurUftaD beııw.p ed1Ur 

bir klinik açmak için yaptığı ha -
zırlıklan yüz üıtü bıraktı ve orta
dan kayboldu .• 

- Buna başta kocam olduğu 
ha1de herkes şaftı doktor .. Siz de 
pfrnaclınız mı?. 

- Zavallı Vedad ! .. 
- Evet, zavallı Vedad! .. Sanki 

ben zavallı değilim? Ne yapalım, 
bize kıamet olan da bu imiı .. Fa -
kat dolctor, acaba o sözlerin yalan 
olduğu, hepsini benim uydurduğu
mu Vedad Hikmet Bey anladı 

mı? Sesimin titreyiıinden ıezme 
di mi acaba?. Biliyorum doktor, 
anlamadı.. Yalan söylemek için 
kendimi nekadar zorladığımı an
lamadı o ... Çünkü romülü ~ok iyi 
yapmıttım .. itte timdi sizden bu • 
nu yalvanyonım doktor! Vedad 
Bey o zaman da yalan söyledijimi 

Ankara, (KURUN) - Geçenlerde 
Ankarada yapıhnıı olan Cumhuriyet 
Halk Fırkaıı viliyet kongresine nahiye 
ocak~anndan gönderilen dilek raporla
rile kongre zabıtlannm baıtınlmak üze
re hanrlıklan bitmek üzeredir. Bu ra -
porlar basbnldıktan ıonra• Cümhariyet 
~ frrkuı Umumi K.atiplifi.,.=..bu • 
lasa bir rapor halincle ıunulaCakbr. 

Yabancı ve azhk mekteble· 
rinde imtihan yoklamalar1 

Ankara, (KURUN) - Bundan bir 
müddet evvel Kültür Bakanhğa tara -
fmdan hazırlanıp mekteplere bildirilen 
yeni imtihan yok.laman hükümlerinin 
yurtta yabancı ve azlık mekteplerinde 
de tümulü o,up olmadığı hakkmda k'!n
disile görü~tüğüm salahiyettar bir zat 
bana dedi ki: "- Bu talimatnamenin 
heyeti umumiyesinin, bu mekteplere 
şümulü yoktur. Bunlar kendilerine mah
suı talimatnameler hükümlerine tabi 
o~urlar. Ancak bu mekteplerden çıkmıı 
olanlar üniversiteye girmek iıterlerıe 
o zaman bizim ıon yaphP,nnız taliml'lt• 
namedeki olgunluk İmtaıanmdan geç
mek mecburiyetinde kalacaklardır.,, 

MUstakll savlav Bay HUsniJ 
P.nkarada 

Ankara, (KURUN) - Muiladan 
müıtakil saylav çıkan bay kitapçı Ha
san lzmirden Ankaraya geldi, Diğer ye
ni ıaylavlarclan henüz kimse gelmemit
tir. Aym yirmiıinden sonra aaylavla • 
nn Ankaraya gelmeğe ba~lıyacRklnn 

söyleniyor. 

bilmeli ve beni affetmelidir ... 
Gözlerini yumdu .. Evvela güzel 

bir rüya görür gibi gülümsedi ... 
Sonra yüzünde kaybolmuı saadet
lerin hüznü belirdi .. 

Devam etti: 
- Yoksa Vedad Hikmet benim 

gayemdi.. Böyle dünyaya ayak 
bastığı günlerde annesiz kalacak 
olan yavrumun, onun da yavruıu 
olmasını isterdim... Her zaman: 
Ke,ke onun olsaydı!.,, diyerek 
karnımda taşıdım .. Zaten eğer on
dan olsaydı bugün daha rahat ö
lebilirdim .. Bilirdim ki hisli bir a
damın, kalpten, aıktan, ağndan 

anlayan bir babanın yanında da -
ha mes'ud olurdu. 

Halbuki zava11ı yavrucuk, 'imdi 
pek yalnız ve kimsesiz kalacak ... 
Cevdet Bey ıüphesiz hayatının 

riyorum: 
Ankara Gümrüğü tetkik , 

913 Mazhar, İzmir ithalat 
muayene memurluğuna, ın 
dürlüğü tetkik memuru ıs& 
Küllük gümrüğü merkez m 
na, İıtanbul ithalat gürnrüğÜ 
memurluğuna ayni gümrük. -~ 
den 473 Nuıret, İıtanbul itJJV 
tipliğine ayni gümrük ki · 
490 Hüıeyin Cahit, İstanbul ' 
katip namzetliğine dıtardan 1 
zaffer, İıtanbul gümrük bat • 
katip namzetliğine drıardan 1 
lal, İıtanbul gümrük baı • 
katip namzetliğine dııardan 
fik 

Darphane mUdUr 
direktifler veril' 

Ankaı-9, (KUKUN J -
müdürü bay Fuad bu günlerdi 
tirerek İıtanbula dönecektir. 
ada, yeniden baıılacak nikel blf 
kuruıluklarla on paralık ve "" 
mi bet kurutluklar hakkın~ 
ler verilmektedir. Darphane lı' 
n baımak yolanda hazırlı~ 
edince hemen baımaya bat-·_ı1 

Bugün darphanede baııl~ 
cümüt paralann ilk partiıi ~ 

yon liralıkbr. Bu parti •. »JJ ~ 
sılclıktan sonra darphane dl" 

paralan basmaya baılıyac~ 
için bu çalıımalar artbnlac:Pr t:\ 

Ziraat Ba~anhğınut~lı 1~ 
• t 

Ankara, (KURUN) -
kanlığı 1935-1936 bütçesini --"' ti 
rak Baıbakanlığa ıunmuı ayı~,,., 
ye Bakanlığına da bildirmİ!~ 
anahatlan hakkında bugünl t 

Bay Muhliıin Baıb.tkana izah' 
muhtemeldir. fJ 

Metr Sale m da"' 
Ankara, (KURUN) - . ! 

kısmen görülerek talik e~ 
Metr Salern davasına aid mo ~ 
ıubatan 23 ünde Ankara c
mesinde devam '>lunacaktır• 

hepsini yalnız ona vereı:Oİ 
Bu evin yeni bir hanılll1 0 

Üvey anne elinde ... 

S · ·k'd b' k ·ı· ordıJ· esı ı • e ır eısı ıy .. 
defa bir hıçkırık ve ökıiİ 
nu ıusturm.uf!ur. !" 

··yJefV .. 
- Bunları da ona so d' 

hut yazarım. Artık yeter, 
niz ! .. Üzülüyorsunuz!. 

Dedim .. 
··yletl' - Hayır doktor, so bj)I 

Ondan en küçük bir !eY ~ 
meğe ne yüzüm, ne de ha~ 
Ya 'nız, ondan yalvarıY~ f 
na kin bağlamasın, benı •,; 
Siz ne dera:niz ... Affeder 
ha?. Eder, değil mi?• 

- Buna inanınız.. ı1' 
rgll1' Onun yastığını, yo tJJI 

zeltt:m .. Daha rahat uza: ıi 
ne lazımsa yaptım .. Artı 



'Yazan: Niyazi ı\hmed Okan 

1oplıane 
Pe~~~RCU

0

MA CAMIJ: Molla ' 
dir, ının Yaptırmış olduğu cam; 

~i~ıa.r HANE MESÇIDI 
dir, ~rın~~ yapılmış bir cami 
llıifat esçıdı Tosyalı lsmail Ru- J 

' llıı~tır~n~ula .g~ldiği vakit ~aptır
cu ~ Mc~çıdın minaresi Üçün -
b. Ustafa kurununda yapılmıı • 

{1178 
Sııl't • 1764) de Tophanede 

e eın· . k 
~İıı.1 ını ına ·tul Hasan ağanın 

oıen y 
lt aij ın" angın çıkmıı, on beş sa· 
llıe1,.;,, §tü. Bu yangında bu 
t~ıı~ •e daha bir çok camiler 

.,. 1§hr. 

Tefrika No. -58-

• 
cesmesı - Galata 

Eski Tophaneden bir görünÜ§ 

ya'Z111aktadır: "Ayasofya civarın
daki Sultanahmed çeımesinin he
men naziri demek olan bu timsali 
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Avrupa Postası r 
ransız -

ması 

lngiliz anlaş
etraf ında 

"lngiliz yardımı Alman ordusunu bize 
hücumdan menetmiye yetmiyecektir!,, 

Maten gazetesi Filip Barres'in f sonların yardımına muhtaç olma· 
Fransız - İngiliz anlaşmasına dan kendi teşebbüılerimizle Ren 
dair yazdığı bir makaleyi neşre • emniyetini temin etmemizi meyu
diyonız. Ehemmiyetli gördüğü • sane istediler. Diğerleri, -tabii o
müz için olduğu gibi alıyoruz: lanlara da me!eketlerine karıı fe· 

"Londra görüşmeleri hakkında dakar- ne pahaaına oluna olsun 
söylenecek çok söz vardır. Şim _ İngilizlerin vikayesile Amerikalı· 
dilik on yedi yıldanberi Alman _ ların birlik çalışmasını elde etmek 
yaya kartı alınacak vaziyet karıı- fikrinde bulundular. Şimdi ıöy]e. 
sında Fransayı iki §art önünde mek 11rası gelmiıtir ki on yedi se-

ı op' üluvvü himmet neden iıe layık ol-
lıa.ng· ~ane Yangınmdan sonra Ci- duğu veç!ıile mazharı rağbet ol • 
l" dır e bir yangın daha çıkmış mamıştır. 
Ilı ,.,.~ on saat sürmüş etraf ta -

tir. Bu noktadan Galata ıemtinin bırakan müzakereleri takib ede • nedenberi bazı öteki, bazı beriki 
tarihi, diğer ıetntlerden üıtün hır lim: Bu iki ıarttan biri tecrid e • sıyasaya meylederek nihayet hiç 
mevki almaktadır. Galatanın en dilmit olmak tehlikesini göze a _ birisinde muvaffak olamadık. 
eski ismi: "incir:ik" manasına }arak hiçbir fedakarlıkta bulun • Berlin Ren ırmağının sol kıyıaına 
gelen Skilas yahud Sykai olarak mamak, diğeri bazı tavizata razı ayağını bastı, Alman silahlanması 
kaydedilmektedir. Buralar battan olarak İngiltere ile anlatmak. Bu tamamlandı. Buna mukabil Fran· 
bata incir bahçelerile bezenmit kimsenin inkar etlemiyeceği bir sız - Alman kuvvetleri arasında 
bu 1unmakta idi. Galata incirleri, feydir ki Veraay muahedesinden müvazeneyi temin edecek elimiz· 
uzun zaman bir kıymet taıımıf, beri ilk defa lngiltere, Almanla • de yalnız bir Lokarno misakının 

.. ı y] Baştan başa en güzide ve ruh 
(t179 e yanmıştı. Bu mescid okşıyan oymalarla süslü bulunan 
llııı, f k I 7€S) de tekrar yapıl • çeş:ne, uzaktan aeyreden~ere, ga • 
LiitUka l:a.t (1238 · l822) de çıkan yet büyük bir "güher parei san'at,, 
t\r,, 0 Phane yangınında tek • 

~anın b' gibi görünür.,, 
1lıj1.. ış ır yıl sonra yenilen -

: •t. Ressam, şikayet ediyor. Her Is· 
~~~!>hanede bu cami'erden haş- tanbullu bu çeımen:n ıiklyetleri -

· ır. 2 ; • • ni zaman zaman duymuştur. Ar-
llıe~ .. a ... a n:es; dı, Rast Meh -
d' Ilga ın 'd' K , ~· . tık faz'a ihmale gelmez gibidir. 
ı, )' • esç ı, u.og u mesçı· B' k d h 

b,
11 

enıınaha'le mescidi, Saka. zanned'yoruz.. ır aç ay a a 

S Qıe 'd geçerse ta"lan dökü!meğe de haı· 
İtkt 'haçı i, Sormagir camii, :r 

tı ~ cı. aşı mes-;idi, Topçu odala- layabil:r •• 
'•çıdi vardı. Bu çeşme ilk önce Üçüncü Ah-

1\1) l:OPHANE ÇEŞHESI me:I tarafından yaptınlmıf, sonra 
a.... ıc A.I' p .. · k harab olunca birinci Mahmud "'ili, b ı aşa camı nın arşı -
ittin ulunan bu çeşme eski esere (1145 • 1744) de tekrar yaptırmıı· 
~~,,den krymetli:erinden biridir. tı. 

· ' acrnuak söylemek mec - ı CiHANGiR 
~·:etindeyiz, ki çeıme gelip ge- Süleymanın oğlu "C'.han.gir,, 
~ h r~ Ulançverecek ka ·'ar harab için habaıı, burada bir cami yap
~~ı l de:lir. Musluk'arı kırrlmıf, 1 brmıttr. C'hangir adı, bundan 
tı\e Yerleri çatlamıı, üsti:nde bi • kalmııtır. Bu camiin tekkesinde 
i'çlll topraklara yabani otlar, a • İlk defa Şeyh olan Cihangiri Ha· 
t ~t h'tıniştir. san Efendi adında biri imif. 

~~ '•i tesın'ı 1·ı b .. 1 .. • (1074. 1663) da burada öle -
-.r~·ı e ugt•n <u resmı . .. 

,.~ · "':trrılır k' h .. k 1 rek gömülmüş. Bır tesaduf olarak 
-q • •• sa acı 11 a ı o ay • 

.. o2 Önünd , Şehzade Cihang:r için yapılan ca-S e can anır. . 
ı.. :>n aylarcl k l\f' mie Cihangiri b:r ıeyhın gel • 
...; ·~ a çr an uv r mec • d d h k 
~ sı, Ç"•ın • 1 h kl mesi, semlin a ını a a uvvet -
~ i~ h T en n yapı.ışı a un - ,. . d 

· t.. a at ver· l· . .1 A t• len ırmıt oluyor u. 
":'>· ır .en, aynı §t taye ı . ·· ı d 

"'· :V~r 'u AIAI 
1 

, b Cihangır camıı, yapı ıtm an 
~:!)' .. a ca ı arın u çeı • 
lt ı, §e' r'ın· 1 k . • sonra üç dört defa yanmıttır. llk 
t ~~ 1'-nı e~1.· zb: ge.ec; gez.gınlcı· vanO'ın 1719 dadır. lk.ncisi 1725 -

t {(' ·•• ır sana t eserı o a • ~ 0 

lit 03~erc ·ı ... ft ... • ki de o'muştur. 
tııe' . .. ... e31m z te e ge • ESÇlDI. K ı erı r 0 T... • 1 b' . l AKARCA M . a yon· 

% • , er n· e ır ıı o ur. . · 
r :{. 1(. 1(. 

t ı~ !b\en:n k' • ·ı k 
~·.,,.. ·ı'ıraa b es .~ re.: mı ı e ~r!ı • 

ı t Opl ' ugunku çefmenın es-
~a~. ~~ne ~e~~esi olduğu tanın -

cu Def terc!arı l.yas Ef endı yaptır· 
mı~tı. 

KETENCi ZADE ÖMER PAŞA 
M~"CIDI: Sil5.htarlıktan iki tuğ 
ile B;ğdad valisi olan Ömer Pa • 

!t~ıi .
1 

a ta yırmi yıl önceki 
t e d şa yaptırmı!h· 

~ .. 
8 

e... GALATA 
~il\ sanı z k"" "M"b l h }.. ~.. ı•, u ecce a • 

.r ' a ~u, kit .. ' nda şun 'arı 
Gala.ta, tarihte dama büyük 

hi/i ~el re sahne 0
1mut bir ıemt-

'\'·· ona emanet edebilecek kadar yü • 
~ lı~lin" J.: züm olaydı!.. Çok isterdim bunu 
. ~ı .• ~ u ·ana yeniden cevirdi .. 

11 " -ak • <t'arın·1 'k' d .. ·· yapmasını .. Fakat isteyemem, is • 
•ı Sar :ır ':ta ı ı l' Şunce -

tı'·J 1_ l>ı~t ·~ı ·· b. t mem " •ıt \' • .. nı g:.>stercn .r kan. eye ... 
......_ iltdı: _Ben söylerim ona Eminim ki 

lı!~ deSiı~. Acnba .. Ona söyle:;e • seve seve yapar .. Siz istemezseniz 
tıb· ... ı a ' de söyliyeceğ:m .. Hatta ben de ay• 
1 l ~ö \•ruına kendi yavrusu .. .. .. 
'ıı,.,. :1: kulak ı O h n! his!erle doluyum.. Gucumun 

1 • ..,a, o sa.. nun ırpa - . .. ld w k :l 
tt~b' 1na ıneycl H ye'tİ°'İ ve miımkun o ugu a ar b' ı!ir b an vermese.. em · .:. 
l ·t~ d~ 'en'nı yavrum demek ben de... . . 
el\ d Y .. ni•'en hay • b 1 - Hayır hayır ... S z yorulma· 

,. e:rn l aLa a!.ayan ' B d .. 
Irt t. e t~ir c'egw ·ı ·.. F yın' Ve·'ad Hikmet eye e ıoy-

ıtı h ı mı! arzet. ... .. 
~· , en·· c .. ' · 
t 1tıi illi . uı ölnıeclim .. ya 'nız bir lemeyin artık ...... oy .emeyın .•. 
ıt:ı,,, nı "o k d" .. , ld Q Jatıı. bas:r c,u olarak yeniden Dudu, gene quncey~. c:~ •• ~·· 
S·~ kadar Ja · ını .. Fakat hayır •.• Bir türlü bu arzusunu busbutun 
k..tı)leQıe ~çok o'ur... İstemez.. yen~miyordu: 
::-ttrı 1 Y 111 s·· ı d' · d .. ~ "tı ... oy etmek isterdim - Yalnız siz ken mız en ıoy • 
~~i l!rıt~llınıa! K:mbilir. belki de . liyormuşıun~z gibi bir defa hatır• 
~'!le hit~~ştur artık ... Yahut es· !atsanız, nasıl olur acaba?. Ne 

llı!Q l'ii ~~n olınu~tur •. Öyle ya.. dersiniz buna siz?! ••• 
ıuınden.. Ah, yavrumu - Peki anlıyorum .• Susunuz ar-

bir rivayete göre millittan 270 yıl ra bazı tavizatta bulunmamızı ınce kağıdı kaldı. 
önce Goller, Brenus iımindekı re- mecbur edecek bir anlaşma ile Bugün bakanlarımız bize Lon • 
islerinin idaresinde, Avrupadan bize askeri yardımını teklif edi _ dradan bir hava taarruzu halin. 
Asyaya geçerken buraya uğra - yor. de Britanyanm birlik çalıımak 
ını•lar, bir müddet bu semtte o • vaadı'nı' get

0

ır' 1 B nl s Hava birliğini temin eden an· ıyor ar. u a &fma • 
turmuılardır. "Gol" kelimeai de nın henüz tasdik edilmedig"ini bi. 

laıma, bakanlarımızın bize Lon -
"Galata,, ismini doğurmu .. ur. lı'yoruz Şun d b'l' k" ~· dradan getirdikleri ve en az mem • u a 1 ıyoruz ı ya • 

Millattan 270 yıl evvel iıkin nuniyet verecek bütün tekillerin pılan anlaşma İngiltereyi Fransa 
edilen bu semt, geHp geç~ci bir fevkında bir meseleyi, Almanla • kadar belki daha çok alakadar e
kavmin uğrağı olmaktan baıka rın yeniden ıilihlanmaıı hakika _ der. Çünkü biz dayanıklı olan 
birşey kazanmamıştı. Goller, bu. tini ortaya çıkarıyor. Bu öyle bir müthit Alman milletinin ve ilk 
rayı terkett=kten sonra, eski hali- hakikattir ki Almanyaya kartı 11• gelecek tayyare kuvvetinin kartı • 
ni almış, yani boş bir halde kal • yasal birliğimizi temine ve bu su • ıında bulunuyoruz. Gene bi.iyoruz 
mıftr. retle Avrupa barıınu pekleştirme- ki lngiliz milletinin yardımı, Al• 

Bundan sonra, gene rivayete ğe sevkediyor. ;nnn ordusu ve donanmasını bize 

göre JüsHn}'.en (527. 565) Gala· Muharebeden ıonra emniyeti. hücumdan menelm r.ğe kafi gel• 
tayı büyütmüf, büyük binalar yap miz için yaptığımız 0 kadar arat_ miyecektir. Sonra bunu da biliyo
tırarak ismini de Jüstinyenopolis tır ,-1a ne ıartlar içinde baıladı • ruz ki bugün tayyare yardımı ol • 
koymuftur. i.t 1 biliyor muyuz? madıkça hiçbir kara ve deniz hü. 

D:ğer bir rivayete göre, Gala- Ren ırmağının sol kıyısını Al- cumu kabil değildir. Düıman kıt'· 
ta ismi, daha bqka sebeplerden ır.nnlara karıı kapamayı terket _ alan göründüğü zaman lngiliz tay 
geim:ıfr. Miıli güç bulunur bir mittik. Çünkü müttefikimiz olan yarelerinin harekete geçmesi Bri
incirlik olduğu kaydedilmekle be· Anglo. Sakson'ar bize bir askeri tanya ordu ve donanmasının da 
raber, burası sağmal koyun ve 11- misak yapmak ümidini vermişler· seyirci kalmıyacağın.:ı bizi inan • 
ğır1ara ot!ak olacak derecede çi- di. Fakat biz Ren'den vazgeçince dırmağa müıaid görülüyor. 
menlikmiş. Mahsuldar Galata ilkin Amerika, sonra lng'ltere bu İngiltere için söylediğimiz ıöz
toprağında beslenen koyun ve ıı· dütünülen anlaımadan çekildiler. ler balyaya da aittir. Anlaşmanın 
ğırlann sütleri, ıureti mahsuaada O zaman Fransızlar iki kıama projesi, Almanyanın da ittirakine 
hazırlanarak krala götürülürmüş. ayrıldılar. Bir kısmı Anglo·Sak • açık bulunmakla daha ziyade bü. 
Kralın içtiği süt ise, ıüphesiz en •AA••••==*" ytlmüt oluyor. 
leziz ve gıdalı ıüt olması lazım ge. isminin ne vakit ve niçin verildi· Yalnız, Hitlerin bu barııı sıya· 
lirdi. işte bu yüzden süt manasına ğini kat'i surette göstermiyor. Bir sasına ve daimi teminata girip 
gelen "Gala" kelimesinden ıehrin çok müverrihler, buranın otlak ve girmiyeceğini bilmek kalıyor. Al· 
ismi Galata olmuıtur. Maamafih binnetice iyi süt veren bir semt manyayı silahlandıranlar, hiçbir 
Galata ve Galatyani'nin daha ev - 1 olduğu için Galata iımi verildiği - zaman lngiltere ve Fransanın ha
vel Sütlüceye dendiği de kayde - ı ni kabul etmiyorlar. Yalnız Golo- kiki bir müdafaa anlaşması yap _ 
dilmektedir. Buna da ıeheb, bu • valıların buraya uğrayarak bir maya muvaffak olacağını zannet
rada meycud bir ayazmanın, ye • müddet oturmalarından sonra bu miyorlardı. 
ni çocuğu doğan valdelerin sütle- ismin verildiğine inananlar daha Bu an'aıma, Avrupa barışını 
rini arttıracak ıifaıı bulunması çoktur. temin etmek için tamamlanacak 
idi. Fakat, bütün bunlar, Galata (Arkası var) bir yel açmıştrr." 

tık ... Haydi uyuyunuz! .. 
Orada durdukça hep bu mevzu 

üzerinde kendisini yoruyordu •• O
dasında yalnız bıraktım ve çıktım. 

Azizim Vedad Hikmet Bey, o -
nunla konuıtuğumuzdan üç gün 
sonra bir gece sabaha kartı Selma 
öldü ... 

Onu toprağa verdik ... 

Yavrusu inadına canlı ve kan
lı ... Süt beyaz vücudu, sevimli yü • 
zü, saçları, gözleri ve her haliyle 
tıpkı annesi... Ona dokunmağa 
kıyamıyoruz ... Zaten buna ne lü -
zum var: Tıpkı bir manulyaya 
benziyen bu m'ni mini kız, bütün 
muhitini kendi kokusiyle doldu • 
ruyor.. Yanına varmadan, onu 
kucak1amıf gibi oluyoruz.. Eğer 
görmüf olsan bize hak vereceksin! 
Ben hayatımda, doğufunun ilk 

günlerinde bile bu kadar puruz • 
ıüz bir yüz, böyle temiz ve güzel 
bir çocuk görmemiştim .. En yaban 
cı olanlar bile onu gördükleri za
man: 

- Ne güzel, ne şeker şey bu? 
Demekte kendilerini alamıyor • 

lar .... 

Size bunları yazmakla vazifemi 
yapmıt oldum .. Fakat bu vazife • 
den doğrusu hiç de memnun de • 
ğilim ! ... Yalnız bana teselli veren 
bir şey var: Eğer ölümden bahset
ti isem, bir hayatı da anlattım •.• 
Toprağa gömülenin yerine yaşa -
yan b:ri var ... 

Cevded Bey de ayni tesir a!tın
da ... Yavrusunu görünce yüzünde 
güneşler doğuyor •• Fakat birden. 
bire Selmanın ölümünü hatırla -
yınca da kirpiklerinin dip!erinde 

g~z yatlarının birikt:ğini gizleye
mıyor . 

M;nimin'nin adını "S 1 o maz,, 
koydu .. 

Niç:n böyle bir iı:m koyduğunu 
anlamak kolaydır .. 
Yoksa onun adını ben olsaydım, 
" 1 manu ya,, koyardım.. Bu daha 
uygundur.. Yalnız manolyalar 
çobuk soldukları için belki de 
Cevdet Beyin içine ürküntü verir 
diye ses:mi çıkarmadım. 

lzmire ne zaman döneceksin !. 
Gene ken:Hni l:öyle gu. bete mah
kum etmek için sebeb kaldı mı ? •. 
Buradan ansızın niçin kaçbğınızı 

anlamıyan dostlarınız, he'le annen 
ile dayın, dönüşünü çok istiyorlar. 

• • • • • • 
Aziz Fikret 
(Arkası var), 
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Kalıvaltı tablosu 
Yazan : Arif Cemil 

Freiburg güzel ıan'atlar akade- 1 "-Kazanacağını biliyorum, 
misi büyük imtihan müsabakasını Livis, o kadar mes'udum ki ... Bu -
ilan etmişti. En güzel resim tab- nunla beraber ... ,, 
!osu için Segantini mükafatı veri- Kadın bu sözleri ressamın kula· 
lecekti. Her zamanki müsabaka - ğına fısıldarken yüzünden endite 
larda mevzu serbest bırakılırken alametleri de beliriyordu.. Diyor 
bu defa muayyen bir mevzu ve • du ki: 
rilmitti. Bu da: (Kahvaltı,, idi. 

Jüri heyeti akademinin bütün 
profesörlerinden mürekkepti. 

Aradan dört hafta geçtikten 
sonra yapı'lan eserler birer birer 
gelmeğe başladı. iki hafta sonra 
da karar verilecekti.. Gönderilen 
resimlerin çeşitleri çoktu. Tal ebe 
verilen mevzuu muhtelif suretler• 
de halletmitlerdir. 

Tablolar arasında ince itlenmit 
ıulu boyalar, meyva ile ıarab 
kompozisiyonları, renkli masa 
örtüsü üzerinde danıeden güne§ 
lekeleri vardı. Birisi, elinde süt 
kiseıi tutan güler yüzlü bir çocuk 
tersim etmitti .. Başka bir resimde 
bir otel odaaı görülüyor, masanın 
üzerinde gazete, gözlük, içi çay 
dolu fincan duruyordu. 

Profesör Baier'in sınıfına men
ıub olan talebe hep Abstrakt eser
ler yapmıştı. Bunların ekserisi 
kübik feylerdi. 

Genç bir Rus şöyle bir resim 
göndermi§ti: "Bir dilencinin kah
valtıaı,, üstü batı yırtık bir ihtiyar, 
büyük bir hırı ile avucunu bir çöp 
tenekesine sokmuş, yemek artıkla 
rı arıyordu .. 

Görülüyor ki mevzuu müşterek 
olduğu halde her ressam başka 
türlü düşünmüş ve onu başka türlü 
halle çalışmıştı .. 

Fakat eserlerin içinde yalnız 
iki tanesi mükafat ıçın mevzuu 
bahıolabilecekti .. Bunlardan biri
ıi "Çingeneler,, di ve ziyadar 
mükemmel bir kompozisiyon gös -
teriyordu.. San'atkarın parlak 
tekniği, cesurane boya terkibatı 

büyük bir istidada delalet ediyor -
du. Bu eser, bir Alman kızı tara• 
fmdan tersim olunmuştu .. 

ikinci resmi bir ltalyan ressam 
yapmıştı .. İsmi Livia Peuzzi olan 
bu ressam T orinolu idi ve üç se • 
nedenberi Freiburgda tahsil edi • 
yordu. 

İsmi "Kase,,olan tablo bir res • 
s@.m atelyesini gösteriyordu.. Mat 
biT doğu§ ziyası etrafı ancak ay • 
clmlatıyordu.. Yarı açık duran bir 
pancından serin sabah ziyasının 
ince bir şeridi atelyesinin içerisine 
doğru uzanıyordu ... Bu ziya şeri -
di bir kadının vücı:du üzcTinden 
a~ıp geçiyordu. 

Alçak bir duvar üzerine yatmış 
olan kadının simasında tebessüm 
ve yorgunluk alaimi görülüyor -
du. Divandan aşağıya sarkan eli 
gay!:·t kıymettar bir korcut kase -
sine dolduru1muş olan meyva!arla 
oynıyordu .. 
Sabahın hususiyeti bu tabloda 

şiddetle his!ediliyordu. Ortada 
göze çarpan bir ziya yoktu .. Yal • 
mz kasenin renkleri dikkati cel • 

"-Acaba farkına varmıyacak 
mı? .. Ne dersin?.,, 
"- Müsterih ol ıevgilim, iıter 

yolunda, korkma .. ,, 
Ressam,bu sözleri ıöylerken ka

dının şakaklarını ok§ıyordu .. Ka • 
dın, onun kolları arasında ıükU • 
net buluyordu. Biraz sonra ka • 
dın: 

" A k ' l' . - rlı gıtme ıyım .. ,, dedi .. 
Çünkü ortalık kararıyordu. 

• 
Akademi profesörlerinden 

Grünmeister kansını evin kıt bah
çesinde karşıladı .. Profesör orada 
bir aşağı, bir yukarı dolaııp duru• 
yordu. Hiddet içinde diyordu ki: 

"-Ben artık güzel san'atlar 
peşinde koşan bu çıraklarla bir 
daha meıgul olmıyacağım. Ne ya
zık ki kim olduklarını tahkik el • 
meden onları evime davet ettim .. 
O geceki davete hiç lüzum yok • 
tu !..,, 

Profesör böyle hiddet içinde 
bağırıp çağırırken karısı ağzım 

açmağa cesaret edemiyordu. Pro
f esör, sözlerine devamla diyordu 
ki: 

"- Acaba benim bir ıey bil -
mediğimi mi zannediyor?.. Olan 
şeyin sanki farkına varmadım 

mı?.,, 

Profesör söylenirken gittikçe 
daha ziyade hiddetleniyor ve göz 
kapakları asabiyet içinde titriyor
du: 

"- O ltalyan yok mu, gene 
rest am Livio ... Resme çok istida • 
dı var amma rezilin biri .. Bir kere 
evime ge1di, en ziyade ıevdiğim 

§eyi elimden aldı .. ,, 
Profesörün sesi artık kııa çıkı • 

yordu. Yüzünde hiç bir renk kal
mamıştı .. Hiddetinden avuçlarını 

sıkıyordu .. 

Karısı Maria ise korkusundan 
nefes alamıyor, kolunu bile kımıl
datamıyordu .. Kocası: 

"- Elimden alınan §ey o kadar 
kıymetlidir ki hiç bir şey onun ye
rini tutamaz .. Dünyanın parasmı 
bir araya getirseler gene ona de
ği!mem .. ,, diye bir müddet daha 
söylendikten sonra istırab içinde 
§U sözleri ilave etti: 
"-O nadide, kıymettar Ko • 

rent çanağını o kadar seviyorum, 
o kadar seviyordum ki ... ,, 

Maria hapisten kurtulmuş, in -
san gibi geni§ bir nefes aldı .. Ya -
vaşça kalktı, semaveri yaktı, çay 
hazırlamağa başladı.. Semaver 
guruldarken, fayans çanağın için· 
de ilk defa Livio'ya yemiş gön -
derdiğ i günü, o ho§ sabahı düşü • 
nüyordu .... 

Eski Fransız Tiyatrosunda 
Bugün saat 14,30 da 

bediyordu. \ 
Bu tablonun kendine mahsus 

ohm san'atkarane kıymeti tas
dik edildi. Livis Peruzziyc birin

Bu gece saat 20 de 

hı~nbut Btlt4iıJni 
Deli dolu S~hirTiyatrasu 

Kadın, ressamt atelyesinde bek· 
liyordu. Res:;am içeriye gırmce 

ci ikramiye verildi. 111111111111111 

l ILlll 

Operet: 3 perde 
Yazan: 

Ekrem Reşit 

Sesteliyen: Cemal 

kadın co~kun bir sevinçle kollan· ı 
na atıldı: 

Rcıit ll 111111111 

TAKViM 

• CUMA 
ıs Şubat 

ll Zilkade 

Cumartesi 
16 Şubat 

12 Zilkade 
Gliıı doğuşu 

Gllo batısı 
Sabah namazı 
Oğle namw 
ikindi namazı 
Akşam namazı 

Yatsı oamll! 
imsak 
Yılın gtçeo gllnler ı 
Tılın kalan ı:linleri 

6.55 
17.4l 
6 
li.'4 
15.H 
17.0 
19.14 
s.r6 

45 
321 

] _ RADYO 
BugUn 

ISTANBUL 

6.55 
17,42 

6 
lt.28 
l!'i.t:? 
17,4ı! 

19.14 
5.16 

46 
3t0 

ıı-

12.30 Kanıık muıiki plik, 18 Otel 

Tokatliyandan nakil çak aaati, telıi.z 

caz orkestrası, 19.20 Çocuk saati: hi • 
kayeler, 19,30 haberler, 20 tıb fakülte· 

si deri ve frengi hastalıkları seririyatı 
profesörü Dr. Hulüsi Behcet tarafın -
dan konferans. (frengi neden ayıp gö

rülür. Frenginin gizli tutulması neden 
adt olmuıtur. Tabiatte ayıp denilen 
hastalık var mıdır?) Z.30 havayen ki· 
tar orkestrası Sirvet ve arkadaıları, 21 

Keman ıole: Neja~ 21.30 aon haberler 
21,30 radyo orkestra11, 22 radyo caz 
ve tango orkestraları. 

1'15 Khz. MOSKOVA, 114 m. 
1'7,SO Sözler. 18,SO Kwlonloya ma1mıa 

program, 19,30 &yaz Rııa tar1alarmclan. ıı 
kanlık koıuıer. 22 Çekçe neertyat, ıs,os in • 
gUJzce neertyat, 21,05 Almanca neertyat. 

128 Khz. VARŞOVA, 1Hl5 m. 
18,lCS PlAk, Sözler, 19,lS Orkeetra, 18,45 

Konferna.1, ıo Hatlf m01llld, %0,%0 Akttıallte, 

to,so Filmlerden pl&klar, !0,'5 Haberler. 
21,lCS V&l"fova fllharmonlal tarafından ııenfo
nlk komer, 23,30 Şllrler. %3,tO ReklAmlar, 
U,05 Dant. , 

Khz. PRAO, •10 m. 
BrUno radyo orke-.struı, deri, 18, Ku· 

artet koneerl, 19 Ziraat. 19,10 Amele netrt • 
yatı, Almanca neerlyat ,10,10 Poplller Sırp 

ıarlolan, 20,SO Eıkl Pracm be.Jo be.Jo mu': 
ılklıl, U,15 Org komert, ıt.SO 86der, ft,0:5 

Vlyolonııcl konseri, 21,25 Sözler, 2%.SO Radyo 

orkcatı-uı, sözler, 23, U PIAk, IÖzler, plAk, 
Ruııca haberler. 

Khz. LE1PZIG, 382 m. 

18,20 Keman sonatlart. 19 Haberler, 116z· 

ter,, 19,SO P1Ak. 20,SO Spor balılalerl, 21 Ha • 
berler. 21,15 Ulusal neerlyat, n "Du lelchte 

Glllck,, adlı ııeeeU meç. %S,20 Haberler, epor. 
2S,4.0 Gece konseri. 

M5 Kbz. BUDAPEŞTE, MO. m. 

18,SO Salon orkeatruı, 18 S~noll"aft 

dersi. 20,t;O Sözler, 20,SO Operadan verllecıek 
t.emaDJ nakli. JS,30 Çtnpne orkeatruı. H,10 

Fraıunzca aylık haber icmali. 1,05 Son haber· 
ler. 

BORSA 
[ Hinlarında vıldız işareti 'llınlar üze· 
rinde 14 - 2 de muamele görenler· 
dir. I Rakamlar bpanış fiatlannı ,;östcrir 

nukut (Satlt) 
* Londra 
* Nnyort 
• Parls 
• Mlltno 
* Brükse' 
+ /ıtlnı 
• Cenevrt' 

• sorya 
* Amsterdım 
• Prag 
• !'rnthotm 

6U,-
125 50 
169. -
:W!, -
118, -
24, -

8 16, ·-
24, -
8!'1,-

100. -
ll~. -· 

• Vlyanı 
* l\1a'1nı 
* Berlln 
• V&r$0Va 
• Badapeşte 
• Bükreş 

• Belgrat 
* Yokohıaıı 
*Alua 
* Meclıllye 
.. Rnknor 

~4. -
18, -

48.-
24, -
~b. -
17, -

~·. -
35, -

944. -
u.-

!40. -

LJekler (kap. sa. 18) 
• Londra 616.ıı5 • Stolı:hlm 3. l~U 
• Kevyork 0.793018 • Viyana 4.1750 
• Paıls 12.0:1 • l\tadrtı 5.8030 
• l\lllloo 9.3;t!li • llerllo 1,9775 
* Brütseı :ı.:l9ıı7 • VarşoYI 4,2040 
• /ıtlna. €4.17i0 • 8udıpeŞte 4,463~ 
* Cenevre 9.4513 • Bükreş 79,1393 
+ Sorya 68,7:517 • Belgm 35.10 
• Amıtcrdanı 1.17'40 • Yokohama 2.7860 
• Praıı 18,9925 • Moslı:ovı 1089.75 

ESHAM 
iş Rankas• 10. - rramvıy M. ·o 

Anadolu ~6.10 *Çimento u 13.66 

Reji 2.25 Onyon De2. -.-.. 
~lr. llayrlve ı .~. ııo Şark Del. -.-

•Merkez Baohsı t\3,SO Ralya --. 
u. sıııortıı -.oo Şark m. ecza -.-
Romoocl U,Q~ reıeron -.-
istikrazlar 

• t938TOr'c Bor.I :ıo 175 Elektrik - .-
Trımvn 31,75 

Heyecanlı muhakemenin tafsila!.!,, 

Suçlunun karısı bağır 
Sen bir yalancısın! 

Avukatın hizmetçiler 
tığı iddia Linberg'i 

hakkında Y 
sinirlendiriY 

Hauptmarun muhakemesi taf • 
silatma devam ediyoruz: 

Muhakemeye yeniden batlana -
caiı sırada miralay Lindberg gel· 
mit ve ıahidler ııraaına oturmut 
bulunuyordu. Bu celsede dava 
tahammül edilmez derecede feci 
bir hale girmiıti. Çocuğun morg
la tefrihini yapan doktor ıahidli
ğe gelmit, bütün ameliyatiyle u -
zun uzadıya anlatmıttı, ki dinle • 
yenler bu acıklı anlatmayı güçlük-

r 

le dinliyerek titremeden kendile-
rini alamıyor, kadınlar ağlıyor, 
baygınlıklar geçiriyordu. 

Lindbergin yüzü sapsarı olmuş • 
tu. Metanetini muhafaza etmek 
için büyük bir gayret sarf etmek • 
te olduğu görülüyordu. 

Bir çok tahidler dinlendi, 
müddeiumumi, kendi hesabına va· 
ziyeti teıbit etmeğe muvaffak ol
muttu. 

Çünkü bir çok !ahitler küçük 
Lindbergin fidyesini almak için 
konuımağa giriıen adamın Ha • 
uptman olduğunu anımışlardır. Fa 
kat bütün bunlar maznunun cina • 
yetini ispat etmeğe kafi gelmiyor
du. 

Buna kartı müdafaa avukatı 
Reilly de bütün jestleri, bütün 
hatipliği ile müvekkilinin masum 
olduğunu göstermeğe muvaffak 
olamadı .. Buaünkü on üçüncü mu· 
hakemede ilk günkü vaziyetten 
pek de ileriye gidilmit değildir . 
Maznunu tevkif etmİf olan polia 

Jan Vallaı ilk ıorgularda Haupl· 
manın tatırdığını banka kaimele • 
rine dair biribirini nakzeden ifa -
delerde bulunduğunu söyledi ... 

Maznun o sorgularda en son söz 
olarak bu paraların kendiaine 
borcu olan Alman Fit tarafından 
verildiğini, fakat bu adamın o 
zamandanberi Hamburgta ölmüş 

bulunduğunu anlatmıf .. 

ÖtedenbeTi sözü geçen bu Al -
man Fitin Karısı, kayınbiraderi ve 
bir hasta bakıcı kadın yakında 

müdafaa ıahidi olmak üzere" 
Reilly tarafından mahkemeye çı • 
kanlacaktır. Bunlar Fitin vazi · 
yeti hakkında malumat verecek -
lerdir ki, bu, büyük bir merakla 
beklenmektedri. 

Hauptmanın ev komtuıu Ella 
Ohenbah adında bir kadın salona 
getirildi. Şahitlik ediyordu: 

- Çocuğun kaldırıldığından 

iki ay sonra Hauptmana sokakta 
raıt geldim.. Ozaman hafifçe to
palladığını hatırlryorum.. Bunu 
kendisine de söylemiıtim.. Biraz 
dizinden zahmeti olduğu cevabını 
vermitti .. 

Bu kadının sözleri oldukça e -
hemiyetli idi. Çünkü Hauptma -
nm mahud merdivenle beraber 
·düterken çocuğun ölümüne sebe
biyet verdiği gibi kendi bacağını 

da yarlamııtı. Şahid sözlerine 
devam etti: 

- Bir iki ıaat ıonra bayan 
Hauptmanı gördüm .. Bana koca -
sının bir seyahatten döndüğünü 

ıöyledi ... 

Şahid sözlerini bitirdiği 
dinleyiciler arasında ıMI 
maznunun kar111 ayağa k,.... 
asabi bir sesle tahide kartı: 

- Sen bir yalancııın ! .. 
Diye bağırdı .. Hakiııı . 

nunun karısını susturmak içil 
zahmet çekmişti .. 

Bu muhakemeden sonra 
günlerde davaya bakıl 
müdddeiumumi maznunuO 
işlerini tetkike koyulmuştU•• 

yeti takib eden günlerde ~..k 
manın hayatına dair bir ~ 
rak gözden geçirildi .. 

Bundan alınan notlar• 
müddeiumumi bundan sont' 
cek muhakeme için otuz bet 
çağırmağa karar verdi. 

Bunların arasından bet 
Lindbergin çocuğunun k 
günü, Hauptmanı hava ka 
nının evi civarında görd" 
söyliyeceklerdir. 

Bir şahid de Sesil Ber • . 
Nevyork ıinemalarının 
kasadarlık eden bir kadıocl' 
maznunun fidye paraıiyle 
daki mevkiini ödediğini 

caktır. 

Bu ödeme itleri de tzida'..J 
Almanyaya gitmeıinden e.., 
muftur. 

Biliyoruz ki maznun bu 
nın giderken kendiıine fid~ 
raımdan verdiğini iddia 
du. 

Müdediumuminin 
tetkik günlerinde bir takUO 
lar da çıkmıftı. Guya b&sı 
teler ve sindikalar tar• 
Hauptmanın itirafını satnı 

için teklifler yapılmt§ ve bd 
raflara karıı yetmİf bind~ 
bin dolara kadar para vad 
Maznunun müdafaa avuk• 
dan Frederik Pop bil 
yialara karıı Hauptlll 
tiraf edecek hiç bir . 
yi olmadığı cevabını -ve . 

Avukat Reilly'in cinayetiıl 
vindeki hizmetçiler tar• . 
yapıldığı iddiasını Lindberl1 

halde sinirlendiriyor.. Eğ~~ 
dan sonraki celselerde a'V~ 
ni iddiayı tekrar edecek 
Lindberg bunu kat'i surette t 
etmek için ıahidlikte buhıO 
tır. 

Çünkü meıhur tayyareeı 
hizmetçilerine karşı büyük 
yet beslemektedir. 

M .. dd . . . bir i1'İ u eıumumının . 
içinde tetkik meselesini bit.ıs 
zannedilmektedir. Bund. 
mü ' afaa edecektir. Bu il' 
büyük bir merakla bekleO 
dir. 

Unutulan 
adam 

Bu ıuçlandırma pek ağırdı .. Zi· 
ra maznun çocuğu kaçırma gün • 
le-rinde kendiıinin kat'iyen bir ye

i.i;;miiiiiii;i;i;;;;;;;o;;;;;;;;;;;;;o;;;;;;;iiiiiim;;;;iiioiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil re ıitmemit olduğunu iddia edi -
yordu .•• 

1 . . ll 28,QO 
• ' .. IIl 29.05 Rıhum 17,30 

lstikruıDahlll 1 94,!5 Anadolu ı '478S 
•Er~anl istikrazı 97.- • Anadolu il 47,85 
9!8 A. Mu. -,{)() • Anadolu TTI 46,-

Rafdat -.oo • l\11111emı A ~S.95 

6 Tablo 

Yazan: 
Nazım Hikmet 



k
ÜyiiJ( eser.· Bal- o - KunUN ı5 şUBAT 1935 __ 

Bay Tevfik ÖzerJe Almanya cavabını bildirdi ,• = • 
an andlaşmaSJ ••J"k t -- (Ba1ı1tarafı1 inci aayıfada) kukmüsavatile "ayni zamanda" ıl ClenİZVQıları 

!ıııııııı... mu 3 a lin hükUıneti lngiltere, Fransa ve ~ 
..- (B tahakkuku icab eden bir mesele ıŞLETIWIES ı . •t tarafı ı inci aayıfada) -- (Baş taralı 1 inci ıahUede) Sovyet Rusyada, iç siyasanın le- olduğunu yazmaktadırlar. 1 

d•fllkiılle·t·Ierin bu ikı' O'l'Upu ara. Bay Tef"ık Ozer 329 senesinde Hal- mevvüçlerini dikkatle takib et. "L • 1 Al 
.. o· kalı -k k · k b" d • • ÖJuma ,, man cevabının 

Acenır-lcn r araıroy Ktlprüb.ı~ı 

ı ~•.4t;ib::l - Sınecı MühOrı.ı:ıı t:ıdr 
1 ları 1 eleıon 2'2740 

• nıu ........ 1.k yu se zıraat me tc ın e en ıyı mektedı"r. 
'•de .. "-.ı ı bugünden daha d de tah 'li · b" • · • M kt bir itimad hamlesinin yapılması 

b &oze çar erece " m ıtirm:ftir. e ep • Bundan batka, Alman devleti, 
l\tialj"· pamaz. ten çıktıktan aonra bir aene kadar Ada· fırsatını geçirmit olmasına teeı • 

h~til :ın deVl"edilmesi müna • na lisesinde tabüyat hocalıiı yapmııtır. Londra beynnamesine Almanya • süf etmekte ve demektedir ki: 
~ b oınanya ve Atina ara • Bundan sonra mesleki dahilinde çalıı nın silahlanması keyfiyetinin met- "Vaktinden evvel Rhin tahli-

Ayvalık Yolu 

'" l•)Uauai bir ıamim"ıyet ı'fade mıt. mücade~e müdür ve müfettitlikle • ruiyetinin ta.adik manası vermek d ld .. .. ye e i i, tazminat ve tamirat kıs· 
llh~ 

8
&raf1u teati edı"lmı.ttı"r. rinde, Halkalı yÜkselc ziraat mektebi İ· istiyor. 

MERSiN vapuru 16 Şubat 
CUMARTESi günü aktamı saat 
19 da fzmire kadar. (768) ~ . . men ilga edildi, hukuk müıavab 

b ,. Mll§bakanı Bay Çaldariı ı". kinci müdürlüğünde, Erzıncan zıraat Bazı çok nüfuzlu nazi mahafi-
vt,, k kt b" -d- ı-x.:: d • t -'-"' ti' tanındı, zecrt tedbir alınmadan sı· -a a Ba me e 1 mu ur uısun e, zıraa vauue linin tavur ve vaziyeti dikkate §a-' ">'aa•ı . ı~os ve Y Titülea- ziraat umum müdürlüğünün muhtelif lahlanmasına müsaade edildi. Bü. 

Mersin Yolu 
q ıntıza d ld ... ·b· yandır. Bu meyanda, B. Hitlerin 

~ ·ıc m a o ugu gı ı ıube müdürlüklerinde hizmet ettikten tün bunlara karıı, Almanya, bir 
İtele ı nizamda da elde edilen aorwa bundan dört yıl önce zil'aat u • üzerinde müessir olduğu tüphe parya muamelesine tabi tutula • 
lth hr' ~e. muvaffakıyetlerden mum müdürlüğüne getirllmit ve oradan götürmiyen, dıt ıiyasa ofisi bat
dir lı ırıbırlerini tebrik etmit • da ıon aeç.imde Seyhan say!avlıiına fır· kanı B. Rosemberg, vaktile B. fon rak etrafında ihtiraslar çevrilmit 

· q•k"k k eli ı -•- ·ı · ..:_ p ,. k k d" · R olmaımdan tiki.yet ediyor. Böy • 
• q ı aten bu kadar az bir a namze o a.-- aeçı mıı~· apen ın ço ıymet ver ığı ua-

KONYA vapuru 17 Şubat 
PAZAR günü saat onda Mer-
aine kadar. (769) 

1rabzon Yolu 
tt) ı~inde kazanılan muvaffa- Yeni saylav Tevfik Ozer yurdun bir yaya kaJ'§ı umumi bir ehlisalib har le bir zihnivet. kendisile teşriki 

er tftihar vere k d d çok yerlerinde çalıııp, yurd ziraati ve hına girismek fikrı"ni benimsemit mesai tqebbüsüne hak verdirecek 
• ce erece e • onun ihti'yaçlanm la"""P kavradıktan ~ k b 1 h' d ·-~ · b h b 1 ı· h açı ir an atmaya ıç e uygun 

VATAN vapuru 17 Şubat 
PAZAR günü saat 20 de Rize-

~İl§ sonra ıtaj yapmak üzere de 927 yılın· ve u ususta azı ngi ız ma a • ye kadar. (767) 
~!r terek menfaatlerini müeı. da cümhuriyet bükUmeti tarafından Al· filinin müzaharetini ümid etmek· değildir." 

•udrette müdafaa etmek için ~nyaya gönderilmiıtir. Tevfik Ozer te bulunmuıtur. Ekselsiyor gazetesi, Mareıal İstanbul 4 üncü icra memurlu-
hit~· eyeletlerini sıkı bir ıuret- Almanyada ziraat kurumlan hakkında Fransız gazetelerlnln Petene sorduğu bir suale ıu ceva- ğundan: 
da ırlerine bağlamak projeıi iki yıldan faz~ bir müddet çetitli tet • mUlalealar1 bı almııtır: Tamamına 4749 lira kıymet 

11- at ]d ... kiklerde bulunmuı ve ziraat ökonomiai Pariı, 14 (A.A.) -Almanya· "-Evet ulusun erdemlerine ve kesilen Bakırköyünde Kartaltepe 
L 

1 ıgı zaman İptida üzerinde de ihtisasa çalıpnııtır. h il 
l ~r§ı iht" t ·· "ld" nm cevabı hakkında ilk haberler vatanın istikbaline ıtimad etmek ma a eıinin Avniye ıokag"'mda ""lltııı ıya gosterı ı ıon • T evflk ()zer yurdun yetiıtirdiği genç ak 

te ~:U-çabuk tatbike konul· " değerli ziraatçilerimizdendir. Fran- üzerinde mütalea yürüten ga • lizmıdır. Fakat her vatandatm e i 5 yeni 1 No: lu etrafı duvar-
b• nıueaair bir tarzda çalı§. 11zca ve almanca dillerini bilir. Alman- zeteler, ıark antlatmasınm, Fran· genel menfaatten ilham alması la çevrili zemin katı kirgir diğer 

l k ı~az §Üpheli görüldü. Av- yada yapmıf oldutu tetkik.er neticesin. aanm nazarında emniyet ve hu· §arttır· kııımlan ahtab İçeriıinde kuyu 
'ietı: .aı~ın bu parçaamdaki de "Rayjf Ayzein,, kooperatifleri hak· ve meyva ağaçlarını havi bahçeli 
İl! --~-l~ ık .. tıaadi münasebetle • landa bir eaer de yazmtfbr. Tevfik Ozer Hoptman ölüm mahkumları koğuşunda 961 metre murabbaında bir bab 

...:ıta l aslen latanbullu ve Bakırköylüdür. 1894 ( •1 h ··· • d h b' • h · ta k . İ)'j b' ınu Ü ve emniyetlerinin yılında doğmaıtur '" henüz genç ve _.BU§ tarafı birinci sayı/ada maı ey , Jurı azasın an er ın • anenın mamı açı arttırmaya 
teı ır •urette müdafaası için tam bir çafda bulunuyor. tarafından verilen ifadeler ıize nin ayn ayn reyini tekrar etme· konulmut olub prtnameai 12·3-

ili)'oekkuı Yapabilecekleri kabul Bay Tevfik Ozer memleket ziraati bir kanaat veriyor mu?,, ıini istemit ve bunlar da: "Ha • 935 günlemecinde divanhaneye 
~ r,,/akat. Romanya, Yugoa- veba ziraatin inkitaf" istikbali hak· Hakim, sözlerini §Öyle neti • uptman, birinci derecede insan asılarak 23-3 935 günlemecine 
tlt' Utıanııtan, Türkiye ve kındaki aorgulanma diyor ki: ticelendirmittir: öldürmekle suçludur.,, cümlesini raıtlayan cumarteai günü saat 14 

~~ıın mazide kendilerini «_Güzel yurdumuzun tabii f<lrl· "- Cinayetin maznun tara• tekrar eylemittir. den 16 ya kadar dairemizde aatı-
&zı fec· h'"' d' ı d lan, zengin kaynaklan göz Öı1üne ge- fmdan hırsızhg"'a t-•ebbüs esna• Jüri ancak beıinci defa reyler lacaktır. Arttırmaya ittirak idn 

~ellf 1 a ile er en son- tiriUrse, onun bütün manasile bir zi • -s ~ 
dt ~Uerini ve dönütlerini raat memleketi bulunduğu anla§ılır. ıında yapıldığına hükmediyoraa • toplandıgı zaman, ittifakı temin yüzde yedi buçuk teminat akçesi 
~~atak birlet~ireceklerine Biç fllp1ıe yok ki,· ziraatimiz uı~aı nüz, cinayet istemiyerek bile ya· edebilmiıtir. Jüriye dahil iki kadı- almır. Birikmit vergi belediye 

e Pa Plim üzerinde bir ha- i>konomimizin temel taşıdır. pılmıt olsa, bu birinci derecede nm ölüm cezasına muarız bulun- resimleri ve vakıf icareai mütte -
) ,.~a.r verebileceklerine ih· Kurulmakttı olan tdu:rcıl sancı • bir cinayettir. duklan söyleniyor. Hükmü müte- riye aittir. 
bu,.~rıleıniyordu. Böyle bir te- yUmirin Uıtiyag gösterdiği iptidai Şayed cinayetin hırsızlığa te • akib, halkın jüri azasile her türlü Arttırmada muhammen kıyme 
i, ellll ~.üçlüklere teaadüf ede - maddeleri bol ve nefis bir §ekilde ıebbüs esnasında yapıldığı hak• teması yasak edilmiştir. Avukat tin yüzde yetmit betini bulmak 
•te~·Ruç ihtimallerde kendini yurd içinde yetiştirmek meselesi zira- d h · k k 1 d"" R · ıı h'"km · · f · • h .. 
" il 

1 
atimize verilegelmekte olan ehem _ kın a fÜp e ettırece ma u u • eı y, u ü ıstına ıçın er tur- şart olub aksi halde en son arttı• 

--~ ecek muktedir bir ııya • miyeti bir kat daha arttırm~ır. şünceleriniz varsa, maznunu be· ta lazım gelirse, temyize kadar ramn taahhüdü yerinde kalmak 
I~ •rlı metaneti olmadıkça ZirtJllti7fıizin ilerlemesi yönllnde raet ettirmek lazımdır. Ve p.yed müracaat olunacafını ıöylemittir. üzere artbnna 15 aün daha uza• 
· ere g 1 be d · ... · d b J k ~llil)" a e e emıyecegı ciımhuriyet hükümetimizin aldığı maznunun birinci derece e ir nup.bilecektir. tı ara 7.4.935 aiin!emecine rast· 
'ıı UYordu. tedbir'ler 116 ortaya koyduğu eserler cinayetten ıuçlu oldufuna hük • Hoptman acı ~c• a§hyor layan pazar günü ayni saatte ikin 
ltt:oldll tüphe edenler aldan· çok etınlı ve büyüktür. Yakın bir ati- mediyorsanız, münasib görürse· Hauptman, yeni Jerıey hapi. ci açık arttırması yapılarak en 
1.. - ır. Tecrübelerinin ıfıgv ı, de daha birçok değerli eserler uücuda n·ız, kendisine müebbed hapis ce- · d-1-! • l h'-'!.-1 k rok arttıranın üzerı'nde b,,...kıla • ~ llı' getirilecek ve yurd ziraati bir kat da- sanesın CK• ö üm ma Kunı arı o- ~ .... 

er; ~§masımn, bunu teıia hat yükselmi§ olacaktır." zuının verilmesini de tavsiye e- ğuıuna nakledil~İftİr. caktır. 2004 No: lu kanunun 126 
~hı: bı~.e ümid etmediği §art• Bay Tevfik özer bana hulbatan ver· debilirsiniz.,, Hauptman, yanında bulunan inci maddeaine tevfikan İpotek 
~~· e. suratle teesaüı ettiğini diği bu değerli izahatile bugUnkü ve ya· Jüri heyeti, kararını il ıaat mü- iki polisin omuzlanna dayanarak sahibi alacaklılarla diğer alacak· 
l'e Iftır. Bükref, Belgrad, A- nnki ziraatçiligimizin özUnil anlatımı zakereden sonra saat 22,30 da acı acı ağlamıttır. lılarm veirtifak hakkı aahipler:nin 

he·ı· . Ankara hükiimetlerinin oluyordu. Kendisine tefekkür .ederek vermiftir. Jüri heyeti Hauptmanı Hauptman, idam hükmünün gayri menkul üzerindeki haklarını 
. tıı ynld ıq '-· en ziyade kolay!aıtıran a un. birinci derecede cinayetten suçlu icra edileceği Trenton hapiaane- huıusile faiz ve masrafa dair o • 

lh.. ııtı Roın Y 1 K. K. Kop k ··ı.. 1 'dd'l ı .~i ~ anya, ugoa avya, ıa:w•••= -= ... ,,__ ... _ tanıma ta ve onu o um cezasına sine 48 saatten evvel sevkedilmi. an ı ı arını 20 gün içinde müa-
lttjl\ 

1 h~ v_e Türkiye kendi ta· li o)mu,tu. Romanya ile Rusya a· mahkUın etmektedir. ycrektir:. bet evraklarile birlikte dairemize 
i rr'~ akım olmak için ayni rasmda tabii münasebetlerin te· Hauptman, kararı kıptrdama- ilk defa olarak, hakim T ran • bildirmeleri lazımdır. Aksi tak • 

.. oaterın· ı ·ı .. 1 d B b "°'- lf er, mı lı ve uluı - essüı etmit o ması a esara ya dan dinlemİftİr. Yalnız, hakim, far, mahkum hakkında, idam dirde hakları tapu ıicillerile sa • 
İ)ttle:i~?ı>raklarda kendi haki - meaelesinden dolayı bu iki dev • ölüm hükmünü bildirince. hafif· mahkUınlanna tatbik edilen mut- bit olmadıkça satı§ bedelinin pay: 
,, k 1 , taınamile tanıtmıılar, Jet arasında muhalefeti kaldırmıı· çe ıendelemittir. O sırada bir lılk sükut kaidesini kaldmnııtır. laı:Imasından hariç kalırlar daha 
'ıt aaının garib bir tarz- tı. Bütün bunlar Ba1kan antlq • ıeyler söylemek istemit ve sonra Hauptman, gardiyanlarile ko- genit bi'gi edinmek istiyenlerin 
f, ~ 0 18.n'bu parçasında çok masının teessüıüne yanyan hava- bezgin bir tavırla ağır ağır hapi - nukabilecektir. 933/105 doıya No. aile dairemize 
th :{'!•klığa ve hatta harbe yı vücude getirmekte mühim amil saneye doğru yürümüttür. MahkUmun avukatları, hükmü müracatları ilan olunur. (5340) 
hııı~~ ~üyük tesirlerin üıtün· olmuıtur. Bay Titülesko, Yevt:ç, Bayan Hauptınan'm heyecanı istinaf ebııeğe hazırlanmaktadır-
. aga muvaffak olmuılar Maksimoı ve Tevfik Rüttü A • ise, az sürmü§tür. "Korkmuyorum lar. Bunlar, reis Tranıarı: Haupt _ lstn.nbul Asliye Üçüncü Hukuk 
l\uS"k ras'ın görütmeleri nihayet yaşı • demiıtir, daha ümidimi kesme • manın hakkında sarih bir aleyh. mahkemesinden: 
~ati~ itilafın gösterdiği ör· yan bir hakikati meydana getir • dim·,, tarlık ile itham etmektedirJe:r. Ken Kocası Ali Recep tarafından 
'itt~b uluslarına ıiddetle te- m:ıtir. Bu sıyaaal iı, Bulgaristanın Ölüm hülanünün bildirilme • disinin jüri heyetine yaptığı tek. Tophanede Bostanbaşı yazıcı çık· 
~e ~kr. Roınanya, Yugos!av. da ittiraki:e tamamlanmıf ola· tinden sonra müessir sükutu bo - liflere dair, 32 itiraz noktası bul- mazında 7 No: lu evde oturur İ· 
't)~ Oalovakyanın ortak bir caktır. zan yalnız Reilly olmuftur. Mu. muılardır. ken elyevm ikametg5.hı meçhul 

· ?1~ A. •ında birleımit olmala. Sofyn hükUmeti, 1919 muahe- bu~unan Fatma Meliha aleyhine a 

· ı._.~ ~ ~Panm kuvvetlenme • desile kendisine verilmit olan J u·· r " ı• ye ı ı· r !1 !1 t 8 I n it !1 s 1 n ıf !I n • çılan boıanma davasından dolayı 
. ~rıu nı~et:ni gerçeklendirmit topraldann ıınırlanru tasdik et • 1\ u u n 1\ u u u • mahkeme günü olarak tayin olu· 
:,>'. '\" 11 gı ~i Roınanya, Yugoı • mit oJır.nktan korkarak bu an~aı • Türkiye ziraat bankasınca Bur3a da eksiltme ile bir §Ube binası yap- nan 

25 3
-935 pazartesi günü ıa • 

.. ·aa.li·tuıı;ınıstan ve Türkiye _ mayı iıczalam~lc:ta tere:ldüd edi • 1 k at 13/ 30 da gelmediği vaya iti • 
"ttı. .. '1.tıın d . . 1 cak b' f ··1 brı aca tır. muhakem-. d 1 .. 

"' .. t.' ...._ hi ... · . a ır..tır .. kı"nı· beklı· • yor. FaJ, .. t bu una . .•r orm·u· Eksı·ıtme kapalı zarf usulı'le ya pılacaktrr Eksı.ltme •artnamesı' A -Ye evam 0 unacagı T" Q ._ • :r ... .... • :r n-t..., ıtl'ı' b• ıbırlermc y•k}r.t:m-1- ı'le B:··l8arı"ı•---- ızze.tı nefımı d b ka 1 ""d'" ı·· w•• d ~ta b ld z· b k raz etmediği takdirde gnllAbında "l,I( tt ,.. -:r i1A .. uuu.. kara a an evazım mu ur ugun en ve ıs n u a ıraat an ası ·~,.... 
~ıo •ı.ıt .. t·ıır dıı sıyasası takij et· korumak kab"ldir. Aynı zamanda bT tebliğ makamına ka!m olmak üze-
"d. "" ı e ay . . B d'I" w• d d v•ı tubesinden alına ı ır. re ı"l;n J (53"'7) 
h~ ~.. 111 feyı all'.nnJ..... "···lgarı"stan ken ı ıgın en eg ' T kl"f ektu J t · t k 'ltm rt • d k. · h .... 0 unur. ;, '\ "~ll b ..... .u.. e ı m p arı ve emına , e sı e şa namesın e ı ıza at dai. 

ı.ı,..,a a ilirlerdi. hadiıelerin ıevkile bu işe atılmıı resinde 28 ıubat 1935 akıamına kadar Ankarada Ziraat bankası u • 
dııı ~aı 'İç~ın d" büyük devletler olacaktır. Çünkü Balkanlar~a ay• mum müdürlüğüne verilmiş olmalı dır. 
ı ~l> ne o' • J • .. kt E • 
"•'t 1 küJ.c: 11oırnu4 o masındnn rı ya~amanm ımkanı yo .ur m Tekliflerden herhangi birini tercih etmekte Bankada tamamen ser-

~1.ı.. l.:ndc • ... "k kA ··ı·· . . 
~'ff t-0il \' • n <•egııen Şarki niyeti ve ökonomı te amu u ıç n besttir. (754) 
\li a.\ o)~~lYeti ile daha iyi mu • kcndis'ne en kuv~·etli teminatı 
~''t·~e"cu';fa.rdı. Cuk zar.ıan:fo.n • vcrc:1 böyle bir birliğe girm~k 0-

•11 ıq.kh ... C olan Sovyet Rusya 1 nun iç!n havati bir menfaattır. •o • .. u h . 
~' l:.t-, n rn uriyeti anla§tna • Şimdiki halde ~erçek olan şu· 

'4.~~~:l,, u~Y~nın Kiiçük itilafa dur ki Balkan anlafU"ası daha ilk 
~iı- t'\ l?tdit..'\arıuz etrne!'nek mi· yılında ne kadar fo:deli olduğu • 
'(\la" ' ~n~:uırrınn brifinc nu göst~rmiıt:r. iki gn.:pun ca 'ıt· 

d, e:ı-,~b!rna Av:-.ıpanuı 1 ma zemini ~vn olduğu için Kü • 
···-> f;tın csadı bir ami- çük It:liffo. birleinıircrek müvazi 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ve sıkı rabıtalı b"r surette hareket liği esaslarına dayanması müsaid 
etmi§tir. Vakitli konsey!erinin kılmı§hr. Avrupa vaz:yetinin u. 
Belgradda, Ankarada ve ıon de· mumili"inde bu da yeni bir hadi. 
fa Cenevre de toplanmcuı, har~e sedir. Bu it' barla Balkan lti15.fı • 
müess·r birsurette engel olacak em nm, ciddi bir sulh arzuaile can • 
niyet teşk"Ja•mı vüc.ııde get=rmek, 1anan miHe:lerden te-:ki1a•çı bir 
umumi barr~ı kuvvetlendirmek sıyasa yapmak it"ne ehemmiyetli 
yolunda hakiki bir kuvvetler bir• bir ıurette i§tirak etmİ§ oluyor." 

Z AY 1 
Tatbik mührümü zayettim. Ye

nis'ni çıkaracağ:mdan esk"ıi mu· 
teber değildir. (5325) 
Kasımpaşa I<ulaksız barut so -

kak 6 No: da Nazife 

ZA Yl - Gemlik askerl:k §U • 
hesinden aldığım askeri veıikamı 
zayi ettim. Yen· sini a!acağrmdan 
ea!{·s~nin hükmü yo~.ır. (5338) 

Fatih: Atpazan eski mutaflar 
caddesi No: 30 da Ahmed Cevdet 



• 

~ 10 -- KURUN is ŞUBAT 1955 

iston~uı Kuman~an1111 ~ntınaıma Komısyonu ılônlort 
1 - Hastane ve seyyar ııhliiye bölüğünİ!! ıtid tamiri iktiza eden 

a§ağıda cinsleri ve mikdarlan yaz ıh malzemeler açık eksiltme usul ile 
ihaleye konınu,tur. Tahmin bedeli 423 lira olup muvakkat teminatı 
32 liradır. 

2 - Şartnamesini her gün 6ğ lederi enel Fındıklıdaki komisyon
i:1a görillebllir. 

3 - llialesi 16 Subat 93& Cumartesi günü saat 16 da yapılacaktır. 
4 - isteklilerin vaktinden evvel teminat mtikbuzlarile ve mahal

li ticaret odalarına kaYitlı oldulili rına dair Tesikalarile birlikte komii 
yonda hazır bulunmaları. (469) 

Lira Liradan Cinsi Aaed 
150 25 AraHa arttisu 6 
iO 10 BUyUI< ça«llT 7 
40 5 Çadtr eteği 8 
~O 1 5 Ara1'Ja lekerlefii sandıkları 6 

tamiri 
54 3 Sedye sattdılrları tamiri 18 

9 3 Mahruti çadır. 3 
1 O Fener• direk tamiratlarile beraber 

423 

1 - Müteahhid namı hesabına muliabere alayı ihtiyacı için aşa -
ğıda yazılı malzeme açık eksiltme usulile illaleye lfonmuştur. talUfıin 
bedeli 2129 lira olup muvakkal tem inalı f59 hra 68 küroştuf. 

2 - Şartnamesini hergün öğled etı evvel Fındıklıdaki komisyon -
da görüleoilirı 

3 - İhalesi 16 fubat 1939 ctlmartesi günü saat 15 de t-apdacalitm 
4 - lıtekHlerin valttind~11 ewel teminat mikbtuıları ve mahalli ti

caret odalarına kayıtlı dlduklıınna dai vesiltalarile birlikte komis -
yonda hazır bulunmıdan. (384) (455) 

Tutirl Belier lcıymeli tb'adı Malzefifenirt citısi Atled 
Ura K. Kuruş 
1800 6ÖO 7 metro Telefon direği 300 

6So 130 20 
192 20 

3 numara Fincan iöaa de'te boyhu 
3 M. KutrGalvanizli tel 32 

160 
5 

4 50 3 
2 50 50 

2129 00 

1 - Selimiyede kavak aktarma 
al'J'lharı tamiri açık eluiltme ile iha 
leye konmuştur. keıif bedeli 2300 
lira olllp muvakkat etminatı 172 
lira 50 kuruıtur. 

2 - Keıif ve ıart.nameiini J1 ın-
1 - 10 adet hafif makineh Ui

fenık kılıfı açık eliılltmeye kon • 
muftl.tr. T ahniin bedeli 400 lira o • 
lup muvakkat teminatı 30 liradır. 

2 - - Şartn«meıini liergiln 61 "' 
leden enel Fınd.Jdıdii.ki konıiı • 
yonda görülebUir. 

3 - Eksiltme ifiıtü 16 Şubat 
935 Cumartesi glinü •aal l g da 
yapılacaktır. 

4 - isteklilerin vaktinden ~v 
vel teminat makbuzlariyle ve art 
tırma eksiltme kanununun 2-3 ün
cü maddelerindel<l Ve$İKalarla 'bir
likte komisyonda hazır bulunma 
ları. (386) (470) 

il/o il/o ~ . 

İstanbul Kumandanlığı Le•a • 
zım amiri emrindeki yiyecek am• 
barının tamiri açık eksiltmeyt 
konmuttur. Ketlf bedeli 183 lir• 
50 kuru, olup muvakkat teminat 

• .! •• . .. . ~ • ,. • ; 

Kilô Katran 
Ba~ tel kilö 

14 liradır. Eskiltmesi 2/1\~art/9~!5 
cumartesi günü saat 16,30 dadır. 
Şartnamesini her gün öğleden ev • 

vel ve isteklilerin teminat makbuz 
ları ve ticaret odasına kayıtlı ol -

duklarına dair vetikalarile birlikte 

T"aktinden e.....,.e} Fındıklıdal<i Sa· 
tınalma Komisyonuna mütacaat • 
ları. {398) (757) 

Afyon dekovil deposu için Kah 
tanede 'bulunan nümunea.ine göre 

malzeme T"e koli kömüffi ıaatin a • 
lıhacaktır. Mahıemeleriıı tahmin 
bedeli 2400 lira ve Kok kömürü .. 

nün tahmin Bedeli 450 lira olup 
m.uvillit teminatı Z14 liradır. 

Pazarlığa 20/Şubat/935 çar~am • 

ba günü sa.at 16 cladıf. Şartname· 
si iter ttüıi öitletleıı evvel Fmdıkh
dald Satırtaltttn. Komiayonunda 

göriilebilir. lstekliler:n leminat 
makhti.7.lariJe ticaret odasına ka • 

yıtlı olduklarına dair vesikalarile 
birlikte vaktinden evvel komis -
yonda hazn· bulunmalarr. (400) 

(758) 

Kiralık Daireler 
i 

Posta Vt! Adtlye blna11ına en yakın yerde Ankara caddesin· 
de Orhanbey hanında Matb11bt Cemiyetinin bulunduğu kat oda 
oda dahi kiraya verilecektir. Cemiyetlere, avukatlara, hekim
lere. r.~7.ete, mecmua idarelerine mükemmel daireler ... 

.. VAKlT idareevine müracaat .. 
r,-:. •• ; ' . . . . 

' 

lllnlara 

---~---1-8016·2.1935-cumartesi 

81 - 175 17.2.193S- Pazar 
171- Te daha :fükan 18.2.1935 - Pazartesi 

' 
Hayrat Hademesinin lklnclkanun 1935 aybklart yukarda yazılı 

günlerde verilecektir. 

1 

Beyoğlu Uçüncti Sulh Hukuk 
h!kifftliğinden ~: 

Emine Sadiye TaTafındaı! Ferlw 
k5yÜnde Kodatıtiti Sokattttıtla 89 
numaralı apatbttıanın ikim:1 da .. 
ire•ittde ikeö halen ikametgahı 
meçhul Oktavi aleyhine açtıjı 

tahd,di liudud ve tecavüzün men'i 
davasının duru§inasmcla tasarruf 
senedi ile beyanname ibraz edil -
mit ve ltülltyat müddelaleylıe U· 

sulün 402 inci madde&ine te\ff ikan 
gıyabi lfararm ilanen tebliğine 
karar verilmıt ve mulıakemeıi 
6-3-935 saat onda bakılacağından 
müddeialeyha Oldavinin itirazla 
() gün muhakemeye gelmediği tak 
dirde gıyabında karar verileceği 

malumu olmak üzere muameleyi 
ııyab 'kararı tebliğ makamına ka
im obnak üzere ilin olunur. 5346 

ŞARK DEMlRYOLLORI 
iLAN 

Semploıı - Şark Sür'at trenleriyle 
Avrupa Posta 1tenlerinin normal 
ıeyrüıeferlerinin yeniden ttıesaUıü 

2 ve 3 No: lr Semplon Şark 
Sür'at tl'en1eriyle 8 ve 9 No: h 
Avrupa Posta trenlerinin normal 
seyrü ıef~rleri bugün 14 ıubat 

1935 perfembe günü 8 No: h Av· 
rupa Posta treninderı itibaren ye• 
niden teeaıüı etmittir. 

"A" treni 14 Şubat ve "8,, lre• 
ni 1!> Şubat 1935 tarihinden itiha· 
:ren laivedilmişlerdiT. 

latanhul, 14 Şubat 1935 
MODORlYET: 

TC!J-Q 1< iV~ 

6ANKA5 

Kara Gölge 
dçüncü kltab 

ASILMIŞ KADJ!V 
Fiyatı 5 Kuruştur 

Bu merakı. Ye heyecauh romanlar ıeris"nden h r on bif 
günde bir kitap oeşro'uı:uır. 

Htr liltab bil!lı başına l;lr romandır. 

Şimdiye Kadar Çıkanlar : 
Numara 1 Bir Mühim Cinayet 

,, 2 Sarı Saçlı Adam 
Gelecek Sayı: 

" 4 Mavi Portakal ~t 
Tev~i Yeri : Valcıt Matbaası - An'rara (ad. · ıst~~ 

59 2 ,, ' ş ' f,t~ 
il 1 1 1 1 .•ı -::'-~ 

• ııııı1111nuııııııııı1ııi1111ıııııııııı111111111ıııııııuıınıh1nnııııınmıııtthnllrnıııııuı."'nıııınmıı111u1uııırıııını 11ııııırııı 11Hıııll 

) Öz Türkçe karşılık)~~ 
' Okuyocularmııza blr kolaylık oltnak: üzere, her gün aı;rt r I 
1 fa halinde netretmekte olduğumuz - Öz Türkçe karııhk1',I 
~ ueriıinin tü:ııüncü sayfadan iki yüze kadar olan ikinci for1" 
~ muntazam bir tekilde forma halinde 1atııa çıkardık. le" 
1 Gazetede bunları buntazam surette takib edemiyeo 0 

~ .:mmı:tın bn formaları almalt İçin acele etme~ eri li.zPDdıt• 
; Bu formanm deferi "20" kuru§hir. 

1 
W 

~ Bundan sonraki kısmılar forma halinde çıka.rılmıyaıc:"~jl 
H ckuyucularımızin ıazetemi:ıi muntazaman takib etmeleri 
= . 
!! tın. 

\ Bunları toplayanlar, en iyi tekilde Oz Türkçe ıöılül" 
İ ol~caklardır. ~il 
• ı1111ııııııı11111111ıııınııııı111uııııtıııııı11111111nııııııııı1111ııııı11ııııııu111111ııııııııııq11MıM1iıuıııııııııı1uıııııııııın 1 ıııı1111ıııı 
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uccar arın nazarı Davacı Muammerin Harbiye - ou·· n ve Yarın 

de lnönü mahalesinde Akbaba 

dı.kkatı·ne sokağında 12 numarada iken el -
yevm ikametgahı meçhul olan 

lst b 
kocası Zülfü oğlu Ömer aleyhine 

an ul Gümrükleri açtığı ho§anma davasının gıya -

1 
ben cereyan eden muhakemeain • 

Cu" .... r.. • Başmüdürlüğünden: de müddeialeyh hakkında 401 İn-
... ki ci madde mucibince gıyap kararı 

dakik u ere ibraz edilen faturalar 15.3.1935 gününden aonra aıa- verilerek müddeiyenin şahitleri. 

1 ayıtları ihtiva etmediği taJcdirde kabul edilmiyecektir. nin dinlenmesine ve ihtar davaıı-
ii; Kapların adet, marka, numara, ağırlık ve kıymet eşyanın gel- nın ıemereıiz kaldığını is bat et -

ernlek t · · k mesine ve mumaileyh tayin olu-2 e ısmı, kıymetin fop v<.:ya sif olduğu yazılı bulunma , 
- B · nan 2-3-935 ıaat 10 da gelmediği 

11 IU u ızahattan başkıı bilhassa pcmıuklu, yünlü, ipekli mensucat veya bet gün zarfında itiraz ey • 

1 ~UnıJli ola 'kd · "d ··ı ··ı ··t ll'k l ~ n eşyanın; mı ar ve nevıne aı o çu ere mu ea 1 Iemedigv i takdirde gıyabında hü -
inat b 1 3 u unmak. küm verileceğine karar verildiğin 
'f ~İıı l ~turayı veren ticaret evi veya fabrikanın salahiyetli mümessi - den kayfiyet tebliğ makamına 
~ c ıle Yazılmıı imzası bulunmak, kaim olmak üzere ilin olunur. 

ar -b liakiki ve yegane nüsha olarak verildiğine dair ticaret evi ve - <5339
) 

a tik --------------
anın tasdikini havi bir şerh bulunmak. (781) 

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

~sa rl ar U. Müdürlüğünden:! 
ıosooo . 
5
500 

k~lo Bobin Tripleks karton 
liso O k~lo bobin Krome Erzatz karton 

OQ kılo beyaz Sellüloz kağıdı. 
soooo k'l 
10 

ı o No. 70 düz beyaz mukavva 

20 
00 a~cd ince sarı zamkh bobin 

25 
Ooo kılo 1 inci hamur beyaz kağıd 

' J 

l 
l 

4.3.1935 pazar
tesi saat: {14) 

9.3.1935 Cumar
tesi saat: (14) 

y OOQ kilo kahve rengi ambalaj kağıdı. 
~kanda cins ve mikdarı yazılı malzeme hizalarında gösterilen 

d \re •aatlerde pazarlıkla satın a lınacağmdan vermek istiyenlerin 

t e 7,s güvenme paralarile Ciba lide Levazım ve mübayaat şubesine 
ltattarı ( 725) 

8Soo 
lllucih·tabaka 50 50 eh'adında yaldızlı kağıd nümune ve şartname-
V ınce pazarlıkla satın alınacaktır. 

ermek iatiyenlerin 19.2.1935 salı günü saat 14 de yüzde 7,5 gü

c Paralarile Cibalide levazım ve mübayaat şubesine müracaatları 
ı (708) 

c~terniz ihtiyacı için yerli mali 1000 kilo niıaıta kola ıartnamesi 
, tU~~Ce satın alınacağından vermek İstİyenlerin 21.2.1935 perşem
~~~ u •aat 15 de (yüzde 7,5) güvenme paralariyle birlikte Cibalide 

lll\ \'c nıübayaat şubesine m üracat ıuhesine müracatları. 
~ (652) 

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

OSMANLI BANKASI 
lLAN 

% 3 Faizli, 1886 ve 1903 tarih

li MISIR CREDIT FONC1ER tah

iJlerinin, 1 Mart 1935 de yapıla • 

cak amorti çekilişinde başa bat 

ödenmesi tehlikesine kartı Os -

manlı Bankası Galata Merkezi 

ile Y enicami ve Beyoğlu Şubele -

ri tarafından pek iyi ıartlarla ıi· 

gorta edileceği, mezkur tahvil ha

millerinin malumu olmak üzere 
olunur. 

İstanbul Beşinci lcra memurlu
ğundan: 

Bir alacağın istif ası zımnında 
haczedilip bu kerre paraya çev -
rilmesine karar verilen on mer -

merli masa, 34 sandalya 24-2-935 
pazar günü saat yarımda Sirkeci 
Hüdavendigar caddesi Ömer e -

fendi lokantası önünde açık art • 
tırma ile satılacaktır. Talip olan
ların yevmi muayyeninde hazır 
bulunauk memura müracatları 

ilan olunur. (5341) 

Öz Türkçe l(arşılıklar 

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

Tercüme 
Anadolunun her kö,eıinde ıa • 

tılır. Baıhca bayilerimizin adlarını 
neırediyoruz: 

Ankara: Akba kitab evi 
Aydın: Bay Kınmi Ömer ve 

Kazım 

Adana: Bay Necati Maarif 

Antalya: 
Ama1ya: 
Afyon: 
Bursa: 

kütüpane.i 
Bay Kemahi zade N'hil 
Cemaleddin kütüpanesi 
Doğan matbaaar 
Bay Esad • Mektepliler 
Pann 

Balıkesir: Bay Mustafa Fehmi 
kırtasiyeci 

Denizli: Bay Fahri Akçakoca 
Diyar-

bek.ir: Ayyıldrz pazarı 

Eıki,ehir: Sakarya kütüpanesi 
Edime: Bay Şevki Evrensel • 

kitapçı 

Enurum: ilim ocağı 
Elaziz: Turan kütüpanesi 
Erzincan: Bayan Fahriye kitapçı 
Giresun: Bay Lütfi, Tuarruf 

Gazi-
antep: 

Hopa: 
İzmit: 
İzmir: 
Isparta: 

puan 

Bay Said Apardım oğlu 
Bay Nafiz - kitapçı 

Şark pazan 
Mektepli kütüpanesi 
Bay Lütfi Yunus oğlu 

külliyatı 
Konya: Bay Sabri Erendilek 

Halit kütüpaneıi 
Kayseri: Hallt ticarctaneıi 
Lüle -

burgaz: Öz dilek ticarctaneıi 
Milas: Doğu kütüpaneıi 

Mersin: Bay Sedad Sahir kitapçı 
Ordu: Bny Şükrü Eyüpoğlu 

kitapçı 

Samsun: Bay Mahmud Nece.ti 
Halk kütüpanesi 

Sıvas: Kamil kütüpaneıi 
Tokat: Bay Ali Sabri kitapçı 
Trab:.ı:on: Polathaneli zade 

biraderler 
Tekirdağ: Bay lsrnail Hakla 

kitapçı 

Zongul -
dak: B:ıy Resneli Hakkı 

kitapçı 

Dün ~e Y ann tercüme külliyatı 
bu bayilerde İstanbul fiatile ıablır. 

- Vakit Matbaası, Devlet Mat. 
baaaı neıriy tının umumi satıcısı·. 
dır. Bu b'!y:lerde bütün Devlet Mat. 
b1111sı n .. ~riyatını da bulabilirsiniz. -

Ru lr.'i1!iy<1tt Pdinmek için 
acele ediniz! 

Bayiimiz olm.:ıyan yerlerde bu 
kitaplan satmak iıtiyenler - 1ıtan
bulda Yakıt M thaaıma - adrese 
müracaat etmelidirler. 

ı 
Tesis tarlht: 18R __ 

~-~idare merkezi: IS1 AN BUL (Galata)~-
_, TUrkiyedeki Şubeler: -

Istanbul, (Galata-Yeni Cami ) 
lzmlr, Mersin 

Yunaoistandaki Şubeleri : 

SelAnlk . Ati na . Pire 
Her nevi Banka muamelatı. 

Oz türkçe liarıılıklar 

;;· Arıca, 5. Arrğ, arık, 6. Arıncı, lamlaştnmak, sağlamlatmak, 22. 
ıi A~, ~· ~~ca, 9. Kirs~z, 10. Sili Senirlemek, 23. Tözemek, takviye, 

1 · Sılku :>ıllıg, 1~. Temız, 13. Yı- tarsin. 

yış, 6. Koşok, 7. Otme, ötüş (Kuş
lar hakkında), 8. Sağu, 9. Sayrav, 

Tağyir etmek, 1. Aynaltmak, 
aynatmak, 2. Aynksı etmek, 3. 
Ayrıksıtınak, 4. Ayıı.ıksr eylemek, 
5. Başkalaştırmak, 6. Bozmak, 7. 
Değiştirmek, 8. Ozgertmek . 

(anmış, 14. Yunmuş. Tahkir, 1. Çitlevü, 2. Komıdal, 
~ l" ahiyye, ı. alkış, 2. Esenleme, 3. Küyür, 4. Pazınç, 5. Pazınğ, 6. 

· Esenleşme, 4. Esenlik. Tabar, 7. Tabgu, 8. Tanaz, 9. Ta -

a l" ahkik, tahkikat, 1. Arama, pa, 10. Yarbr. , 
s~~~tırına, 2. Aynaşma, 3. Doğru- Tahkir edilmek, tahkire uğ • 
k u arama, 4. Doğıuyu oıtaya çı- ramak, 1. Çamdalmak, 2. Konu -

Garına, 5. Gerçeğini arama, 6. damak. 
erç .... · ko egını bulma, ger~eğini ortaya Tahkir etmek, 1. Alçaklamak, 

1 Yına, 7. Eyertme, 8. lrdeme, 9. 2. Ac~agıv lamak, 3. Azırgan, 4. 
Vert 'f'-S me, 10. Sorağ, 11. Sorak, 12. Çrrçayınak (İstihfaf man.) 5. Çor-

l ~l'altı, 13. Somw, soruşturma, l-aşmak, 6. !nitmek, 7. Kaldamak, 
v. Soylama. 8. Kamktırmak, 9. Kargamak, 

l"a.hkik eden, Sorgucu. 10. Kazranmak, 11. Kertmek, 12. 
ft... İahkik etmek, ı. Anlamak, 2. idiktemck, 13. Komıdatmak, 14. 
ıaınak, araştırmak, arayıp sor -1 Küçüklemck, 15. Mundamak, 16. 

~ak, araştırıp soruşturmak 3. Ay- Satkamak, 17. Sümmek, 18. Ucuz
'r rlınak, 4. Bütiinleınek, 5. Çın . laınak, 19. Yensemek, 20. Yünül .. 

~~~llak, 6. Çınlamak, 7. Eyert - letmek. 
ıo h 8. Gerçeklemek, 9. !rdcmek, Tahkir ettirmek, Yensetmck. 
Sa· larttamak, 11. Öğrenmek, 12. Tahlif (etmek), 1. Andgannak, 
~ Ylandırmak 13 Soramak 1,1 2. And veımek. 
~Orı t ' . ' . 'l'u ;ş urmak, 15. Tiı'kemck, 16. Tahfif olunmuf, 1. And içmi~, 
l? P emek, (Tamik etmek man.) 2. Anıltı. 

'-r, Yoklamak. -Tahlif olunmuş, 1. And içmiş, 
ı ahk' h ğ' ım (etmek), 1. Bağmmak, 2. Antlı. 

l11e~ııınek, ~- Bekim ek, 3. Bekin - Tahlil (etmek), l. Ayırmak, 
~ı·k·4· Bckıtmek, 5. Bekünnck, 6. (Bir küllü cüzülcrine bölmek 
kitın ıtınek, 7. Berklemek, 8. Bir • man.) 2. Çözmek, çözümlemek, 3. 
ll'ıak ek, 9. Kadaınak, 10. Kadat. Yasmak (Çözmek, açmak man.) 
lllek' 11. Kalalaınak, 12. Kiple - Tahlis (etmek), 1. Kurtannak, 
lrıak' 13· Küceytınek, 14. Madat - 2. Kutgarmak, 3. Kutkannak, 4. 
~eıt: f 5· Pekiştirmek, 16. Pekit - Ozgurrnak. 
19. 7. Peklemck, 18. perkitrnek, Tahlisi giriban etmek, Yakayı 
ll'ıakl>~kmek, pökmek, 20. Sağla - kurtarmak. 

' -1. Sağlamla.5f,ırmak, sağ - Tahlisiye simidi, Can kurtaran. 
-. 332 -

10. Şakıma (Kuşlar hakkında), 
11. Yır. 

Taganni etmek, 1. Ayrtmak, 2. 
Cırlamak, 3. Çağırmak, 4. Çark.u
lamak, 5. Eyitlemek, 6. Eytirnek, 
7. Irlamak, 8. Irlanmak, 9. Kopsa -
mak, 10. Küğlemek, 11. Küğlen -
ınek, güklenmek, l2. Okumak, 13. 
Otmek (Kuşlar hakkında), 14. 
Sarnamak, 15. Sayrarnak, 16. Şa
kımak (Kuşlar hakkında), 17. 
Türkü söylemek, 18. Yırlamak. 

Tagayyüb (etmek), 1. Dunul -
ınak, 2. Gözden tolunmak, 3. lç -
ğmmak, 4. Y okaınak, 5. Yokta -
mak. 

Tagayyür (etmek), 1. Ağmak, 

2. Aynamak, 3. Ayruksımak, 4. 
Azmak, 5. Aznamak, 6. Başkalaş -
ınak, 7. Bozulmak, 8. Buşmnk, 9. 
Değişmek, 10. Değşürülmek, 11. 
llanmak, 12. Kalcaymak, 13. O -
nukrnak (Rengi tagayyür etmek 
man.) 14. Ozgelenmek, 15. Ozge
rişmek, özgerınek, 16. Yelinsi -
mek, 17. Y oyulmak. 
Tağdiye (etmek), Beslemek. 
T aği , Azgın . 
Tağlit (etmk), 1. Karıştırmak, 

2. Şaşırtmak, 3. Yanıltmak. 
Tağliz (etmek), 1. Kabalaştır -

mak, 2. Y oğun1amak, yoğunlaştır_ 
ınak. 

Tağşiı (etmek), 1. Bulamak, 2. 
Bulaklamak, 3. Karıştırnlak, 

Tağyir, Ozgerti. 

Tahaccür (etmek), 1. Taşla -
mak, taşlaşmak, 2. Taş olmak, taş 
kesilmek, taş gibi katılaşmak. 

Tahaddüp (etmek), 1. Kanı -
burlaşmak, 2. Kavzamak, 3. Tüm
selemek. 

Tahaddüs, 1. Sezgi, 2. Sezik, 3. 
Sezinti, seziş, 4. Yusanma. 

Tahaffuz, 1. Ağsmma, 2. Ço -
ğurma, 3. Koıı.ınma, 4. Sakmıkluk, 
5. Sakınış. 

Tahaffuz etınek 1. Ayanmak, 
2. Barınmak, 3. Daldaylanmak, 4. 
Korunmak, 5. Sakınmak, G. Sak -
)anmak, 7. Yuvutmak. 

Tahaffüf (etmek), 1. Azlamak 
yük~i azalmak, 2. Kolaylaşmak, s: 
Sekınmek, 4. Yavşımak, 5. Yeğni
lcşmek, yeynilmek, 7. Yüngül • 
leşmelt 

Tahakkuk (etmek), ı. Anlaşıl
mak, 2. Belli olmak, 3. Bütmek, 
4. Cımkmak, 5. Çıkmak, doğru 
çıkmak, gerçek çıkmak, ortaya 
çıkmak, 6. Gerceklenmck, 7. Ger-
çekleşmek. , 

Tahakkuk ettirmek, Ucarmak. 
Tahakküm, 1. Baskı, 2. Boyun

duruk, 3. Zorbalık. 
Tahakküm etmek, 1. Admak, 2. 

Basırganmak, 3. Basırmak, 4. Bo
yunduruk altına almak, 5. Buyur
mak, 6. Dikelemek, 7. Söz ge<:ir • 

-329-



..- t2-ıro:RtJ'R 15 ŞUBAT 1935 
Birinci Klaalk Eaer 

Ol~un Çocuk 
TUrk ~ocuklarının biricik gazetesi yaran ~ıkıyor • 

Beş kurut verip siz de bir tane alanız • 

Dün ve Yarın Tercüme Külliyabnın 25 inci kita 

Lasedemonyalılar ve Atinalılar 
Her. yerde satıhr 

Da§ıtthna yeri : Ankara caddesi Yakıt yurdu 
adını unutmay1n 

Olgun Çocuk 
................................................... , 

1 

"CümhurİlJel ,,[eri 
• 

Kaenofon - HaJdar Rlfat 

Fiatr: 50 lium~. Dağıtma yeri: Va kıt Matbası - Ankara caddesi: fstanb ul 

.. Dün ve Yarın tercüme kUlliyatını,paraamı taksitle vererek de elde edebilirsiniz. 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden:j 

Bir Oleom fabrikası tesis edileceğinden alakadar firm~ların taf ! .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••,... 

Is tan bul Ziraat Bankasından: 
silit için 21 - Şubat - 935 tarihine kadar her gün öğleden aonra11 

Ankarada Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Fen Şubesine müra· 
caatleri. ( 685) 

..................................... 
Tabı makinesi, pedal, keski ve 

zımba makineleri isteniyor 
88)(100 eb'adında iyi muhafaza edilmit kullanllmıt 
bir dUz makine ile bir pedala ve mücellithane ic;in 
bir keski, zımba ve saire takımlara ihtiyaç vardır . 
Satmak arzusunda bulunanlar1n " makine,, işaretlle 

48 numarah posta kutusuna mUracaatl•ı 

Yeni Kitaplar 

Hayali sosyalizm - ilmi sosyalizm 
Meıhur Engels'in bu evrensel ustaörgütü Haydar Rifat tarafından 
dilimize büyük bir muvaffakiyetle çevrilmİ§ bugün yayılmııtrr. 

Senet 
No. 

260 

90 

75 

118 

140 

Borçlunun 
ismi 

Kartaldan Said 
oğlu bay Reıid 
Kartal Ali oğlu 
Mehmed Seyid 
Maltepeden Omer 
Rüıtü, Ziyaeddin 
Kemaleddin, Ba.. 
haeddin, Sıdıka 
ve ikbal 
Hakkı evlatlan 
Basri, Hayriye 
Şadiye 

Mehmed Fasih ve 
Zekeriya 

GAYRI MENKULÜN 
Köy Numarası Mevkii Kıtası Cinai Metre 

r.. 1 murabbaı . 
Muhtelif 2 Bostan 7348 Kartal 21.23 

Bahçe 
Yayalar 17.6.7.67 ,, 9 Muhtelif 36280 

6.3.3.6°7 
Maltepe 426.427 ,, . 4 Tarla 13777 428.429 

Yayalar 31.8.31.31 ,, 9 Muhtelif 112975 
7.13.21.4 

Bulgurlu 43.56 ,, 2 Muhtelif 68888 

Özenle tavıiye ederiz. Fiatı 50 Jaı. Borçlannı vuku bulan tebligata rağmen ödemeyen yukarda isimleri yazılı borçlulara ait gayrİd' 
rin 2280 numaralı kanun mucibince yeminli vukuf ehli taraf mdan kıymetleri tahmin olunarak 1 

Büyük 
••••••••••••••••••••••••••l~~ka~~~~~~~~~~~rm~b~~~~~4m~lillta~~ 

dif pazartesi günü saat on beştedir· Pey akçesi yüzde 7,5 dur. Şartname bankamız kapısına ası 

-Tayyare Piyangosu 
Fazla izahat almak istiyenlerin bankamız zirai ikrazat servisine müracaatları ilan olunur. (204) 

DIŞ T ABIBI Beyoğlu Birinci Sulh Hakimli· ti meçhule gittiği mübatir 
NURi MEHMED ğinden: dan verilen meşruhattaıı 

18. ci 7 ertip S. ci Çekiş 11. ~fart 1935 dedir . Beyoğlu Ağacami karıısında Osman ve ıaire vekili Hikmet makla 25 gün zarfında il;;' 
Bursa ıokak No: t lbrahimin Kasımpa§ada Hacı ~ Büyük ikramiye : 30.000 Liradır liğat icrasına karar •e 

Hüsrev mahallesi ve caddesinde sJ 
C! .. h'bi • Ası•• US yevmi muhakeme olan 1 

Ayrıca 10.000, 4.000,, 3.000 liralık ikramiye
ler Tle 20,000 liralık maklif at vardır. 

~ 1 
• .n l O numaralı hanede Tahir aley • 

REFiK Ahmed SEVENGlL bine ibme etiii fekki haciz da- at 14 muhakemede had 
Neıriyat Müdürü: vasını muhakemesinde Tabirin '11anız için tebliğ makaııııtl' 

.. ., . ..,._ . . 1 VAKiT Matbaası - lıtanbul mezkôr ikametgahını terkle sem· olmak üzere ilan olunur• ( 
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!'ıımıı-------------- l21 llillıcı Tetrin 193( eayuıuzdan bert ıUr~or.) ~--~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!:"" 

rnek, 8. Tepesine binmek, 9. Yen -
sem ek. 

Tahalli, 1. Bezenme, 2. Donan • 
ma, 3. Süslenme. 

T ahalluk, Kılıklanma. 
Tahammuz (etmek), 1. Acımak 

2. Uııı:ştırnıak, 3. Ekşimek. 
Tahammü1, 1. Çıdam, 2. Dayanç 

3. Day::mgr, 4. Dayanık, 5. Döğüm. 
lük, 6. Döz, 7. Dözümlük, 8. Götü. 
riim, 9. Tayanık, 10. Töz, 11. Tü • 
zü. 

Tahammül etmek, 1. Baymak, 
2. t "rdamak, 3. Cınkımak, 4. Çek. 
mck, 5.Çıdarmak, 6.Dayanmak, 7. 
Döymek, 8. Dözmek, 9. Gatlaş • 
mak, 10. Göt.ermek, 11. Ötürmek, 
12. Güvmek, 13. Güymek, 14. Kat
Janmttk, 15. Küymek, 16. Sarın -
mak, 17. Serilmek, scrinmek, 18. 
Sinrcşmek, 19. Tapla.~mak, 20. 
Tözmck, 21. Tüzmek. 22. Yüklen
mek. 

Tahammülsuz, Katrak. 
Tahammür (('tmek), 1. Acımak, 

2. Ekşimek, 3. Fıkramak, 4. Fıs.ın
mak. ö. Fışnamak, 6. Fıtılmak, 7. 
Jınzıknıak, 8. Kıykırmak, 9. Kor -
lanınak, 10. Poznlo~ınak. 

Ta!1aret, 1. Al'lğlık, 2. Arıklık, 
3. Aıılık, ı. Anma, 5. Arınma, 5. 
ı ın •1a, 6. Temizlik, 7. Yıkanma . 

Tah~uTi, 1. Araştırı~. ara:•ı.::, 2. 
Dalçınına, 3. Eynel. 4. lrdem, 5. 
S~ykal, 6. Sorağ, 7. Sonığ. 8. Tcr
g:-Y, 9. Ti.\g-el, 10. Tiikcl 11. Tür · 
blin. 

Taharı-i edilmek. 1. Ara.ırak, a. 
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raıulmak, 2. Ezlelmek, 3. İı-Wl -
mek, 4. Oşelmek. 

Taharri etmek, Ahtannak, 2. A
ramak, 3. Araştırmak, 4. Arka • 
mak, 5. Barlamak, 6. Boylamak, 
7. Busmak, 8. Çaçutlamak, 9. Ça
laklamak, 10. Çavullamak, 11. 
Divrinmek, 12. Dükenlemek, 13. 
GaYşıktrrmak, 14. Iskımak, 15. tr. 
demek, 16. İzlemek, 17. Karukla • 
mak, 18. Kadırmak, 19. Pedremek 
20. Saygarmak, 21. Saylamak, 22. 
Soramak, 23. Suğratmak, 24. Ta -
ramak, 25. Tara..,lamak, 26. Ter -
gemek, 27. Tübünl~mek, 28. Tü -
kellemek, 29. Yoklamak. 

Taharri ettirmek, 1. Çalturmak, 
2. Yindürmek. 

Taharri memuru, Yarkan. 
Taharrük (Etmek), 1. Devin -

mek, 2. Inrldamak, 3. Kımılda -
mak, knmldanmak, 4. Oynamak, 
yerinden oynamak, 5. Palmlamak, 
pelinleşmek, 6. Şiremek. 

Tahauul (etmek), 1. Dürül. 
mek, 2. Düıi.imek, 3. Ele geçmek, 
4. Tiiremek. 

Taha...~-.un (etmek), 1. Abm -
mağ, 2. Baıımak, 3. Beklenmek, -1. 
Berkinmek. 5. Kapanmak (Bir 
kale veya istihkam içine girmek 
man.) 6. Or kazmak, 7. Pusmak, 
8. Sığınmak, n. Yığlanmak. 

Tahassiir, 1. Göresime, 2. Gö • 
yiinme (Hasretle yanına ınan.) 3. 
Kun ma, 4. Korlanma (Taha.._~i.ir 

ateşi duyma man.) 5. Ovsemc, 6. 
Ozleme, 7. Oyleme, 8. Serinme, 9. 

Öz Türl<~e 1Ca11rhlda. 

Teleme, 10 Telmirme, 11. Yarsı • 
ma, 12. Yuğurlanma. 

Tahassür çekmek, tahassür 
duymak, 1. Annamak, 2. Göre -
ceği gelmek, 3. Göresi gelmek, 4. 
Görsimek, 5. Korlanmak, 6. öz -
lemek, 7. Sağınmak, 8. Sağışsın -
mak. 

Tahassüs, 1. Duygu, duygulan
ma, 2. Duyma, duyuş, 3. lçlilikl, 
içlenme. 

Tahanüt (etmek), 1. Birikmek, 
2. Büklünme, 3. Camramak ( Ko -
yunlar için söylenir.) 4. Derilmek, 
5. İrkilmek, irkişmek, 6. Tirilmek, 
7. Toplanmak, 8. Yığılmak. 

Tabaşşütgah, 1. Bulçak, 2. Bul
çak, 2. Y ığanak. 

Tahattur, 1. An, 2. Anma, 3. 
Anrama, 4. Ansrtma, 5. Epleme, 
6. tse alma, 7. Oylanma, 8. Sağın -
ma. 

Tahattür edilmek, Anılmak. 
Tahattur etmek, 1. Anğdamak, 

2. Anmak, 3. Bışkarnıak, 4. Es -
kermek, 5. lplemek, eplemek, 6. 
lsgermek, iskermek, 7. lzenmek, 
8. Könğlemek, 9. Sanmak, 10. 
Tutuznıak, 11. Usgarmak, 12. Uy· 
lamak, uylanmak, uylaşmak. 

Tahavvül, 1. Alşmma, 2. Deği. 
şik, değişiklik, 3. Geciş (Bir hal -
den başka hale intikal man.) 4. 
Kubulğak, 5. Kulgat, 6. Kulgazm, 
7. Kurgu, 8. Ozgeriş, 9. Ozgerme. 

Tahavvül etmek, 1. Alcaşmak , 
2. Atmmak, 3. Aynamak, 4. Baş -
karlanmak. 5. Başkarmak. 6. De -

ğişmek, 7. Dönmek, 8. Geçme1' 
(intikal man.) 9. abulmak, ıo. 
Kulmak, 11. Ozgennek, 12. PaŞ" 
kannak, 13. Teğşünnek, 14. Tet " 
rülmek, 15, Ungennek. 

Tahayyül, 1. Çaylama, 2. Gü" 
dü, güdür (Zihinde görülen şeY 
man.) 3. Kuruntu, 4. Sağınç, 5. 
Sağmma, 6. Uy. 

Tahayyül etmek, 1. Gütme1' 
(Zihinde bir emel gibi beslemel\ 
man.) 2. Ilarnıak, 3. Kolumak, 4. 
Könğlemek, 5. Kurmak, 6. Omel<ı 
7. Sakımak. 

Tahayyür, 1. Belinleme, 2. En· 
nıe, 3. Gamanma, 4. Içkmma, 5, 
Samrtma, 6. Şaşakalma, 7. Şaşm3ı 
8. Tanııma, 9. Tanlama. 

Tahayyüz (etmek), 1. One geÇ" 
mek, 2. Yer tutmak. 

Tahdit (etmek), 1. Bulandır" 
mak, 2. Karıştumak, 3. Tırmala " 
mak, tırr.akla incitmek. 

Tahdid (etmek), 1. Daraltma}{, 
2. Kezetmek, 3. Kısaltmak, kısılt .. 
mak, 4. Kiğeşmek, 5. Kijinmek, 6. 
Örüklemek (Hayvanın otlama 58" 
hasım ipe ve kazıkla tahdit etme1' 
man.) 7. Sınır kesmek, 8. Tekit" 
mek, 9. Tucurmak, 10. Yanamal\, 
11. Yarmak. 

Tahdid vasıtası, Öriik. 
Tahfif (etmek), 1. Kolayl~c:tır" 

mak, 2. Yeyni etmek, 3. Yenilet • 
mek, yiyniltmek, yiynitmek, 4. 
Yiniltmek, 6. Yüngülleştinnek, 1• 
Yünkütetme . 

Tahir, 1. Arca, 2. Arcak, 3. Arı, 
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